MẪU NHÃN
Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu:
STA® - Cuvettes
Tên cơ sở đăng ký công bố tiêu chuẩn áp dụng: Công ty TNHH MediGroup Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Ngày 29 tháng 7 năm 2019
Mẫu nhãn lưu hành tại Việt nam sẽ gồm:
1. Nhãn phụ:
:

Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu: STA® - Cuvettes /Ref: 38669
France

:

Xem trên bao bì

:

…..

Tên và địa chỉ chủ số lưu
hành trang thiết bị y tế

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Số sêri

:

Xem trên bao bì

Ngày sản xuất

:

Xem “MFG” trên bao bì

Hạn sử dụng

:

Xem “EXP” trên bao bì

Hướng dẫn tra cứu thông
tin về cơ sở bảo hành

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Tel: +84 2839 333 188 | Fax: +84 2839 333 100

Tên hàng/Mã hàng
Nước sản xuất
Tên và địa chỉ cơ sở sản
xuất
Số lưu hành/ Số giấy phép
nhập khẩu

Hướng dẫn tra cứu thông
tin hướng dẫn sử dụng
trang thiết bị y tế, tài liệu kỹ
thuật phục vụ sửa chữa,
bảo dưỡng

Tài liệu đi kèm theo trang thiết bị y tế hoặc vui lòng tham khảo website:
www.medigroupasia.com

2. Nhãn gốc: vui lòng xem phụ lục đính kèm
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Anders Peter Eyde Pentz Moeller

Signature Not Verified

Ký bởi: Công Ty TNHH Medigroup Việt Nam
Ký ngày: 29/7/2019 11:30:17

STA® - Cuvette (REF 38669)

MẪU NHÃN
Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu:
Cuvettes
Tên cơ sở đăng ký công bố tiêu chuẩn áp dụng: Công ty TNHH MediGroup Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Ngày 29 tháng 7 năm 2019
Mẫu nhãn lưu hành tại Việt nam sẽ gồm:
1. Nhãn phụ:
:

Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu: Cuvettes /Ref: 38876
France

:

Xem trên bao bì

:

…..

Tên và địa chỉ chủ số lưu
hành trang thiết bị y tế

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Số sêri

:

Xem trên bao bì

Ngày sản xuất

:

Xem “MFG” trên bao bì

Hạn sử dụng

:

Xem “EXP” trên bao bì

Hướng dẫn tra cứu thông
tin về cơ sở bảo hành

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Tel: +84 2839 333 188 | Fax: +84 2839 333 100

Tên hàng/Mã hàng
Nước sản xuất
Tên và địa chỉ cơ sở sản
xuất
Số lưu hành/ Số giấy phép
nhập khẩu

Hướng dẫn tra cứu thông
tin hướng dẫn sử dụng
trang thiết bị y tế, tài liệu kỹ
thuật phục vụ sửa chữa,
bảo dưỡng

Tài liệu đi kèm theo trang thiết bị y tế hoặc vui lòng tham khảo website:
www.medigroupasia.com

2. Nhãn gốc: vui lòng xem phụ lục đính kèm
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Anders Peter Eyde Pentz Moeller

Cuvettes (REF 38876)

External labeling:

Cuvettes (REF 38876)
Variable label examples

Lots manufactured in Germany:

Lots manufactured in France :

MẪU NHÃN
Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu:
STA Satellite Cuvettes
Tên cơ sở đăng ký công bố tiêu chuẩn áp dụng: Công ty TNHH MediGroup Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Ngày 29 tháng 7 năm 2019
Mẫu nhãn lưu hành tại Việt nam sẽ gồm:
1. Nhãn phụ:
:

Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu: STA Satellite Cuvettes /Ref: 39430
France

:

Xem trên bao bì

:

…..

Tên và địa chỉ chủ số lưu
hành trang thiết bị y tế

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Số sêri

:

Xem trên bao bì

Ngày sản xuất

:

Xem “MFG” trên bao bì

Hạn sử dụng

:

Xem “EXP” trên bao bì

Hướng dẫn tra cứu thông
tin về cơ sở bảo hành

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Tel: +84 2839 333 188 | Fax: +84 2839 333 100

Tên hàng/Mã hàng
Nước sản xuất
Tên và địa chỉ cơ sở sản
xuất
Số lưu hành/ Số giấy phép
nhập khẩu

Hướng dẫn tra cứu thông
tin hướng dẫn sử dụng
trang thiết bị y tế, tài liệu kỹ
thuật phục vụ sửa chữa,
bảo dưỡng

Tài liệu đi kèm theo trang thiết bị y tế hoặc vui lòng tham khảo website:
www.medigroupasia.com

2. Nhãn gốc: vui lòng xem phụ lục đính kèm
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Anders Peter Eyde Pentz Moeller

STA Satellite Cuvettes (REF 39430)

External labeling:

MẪU NHÃN
Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu:
STA® - mini Reducer
Tên cơ sở đăng ký công bố tiêu chuẩn áp dụng: Công ty TNHH MediGroup Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Ngày 29 tháng 7 năm 2019
Mẫu nhãn lưu hành tại Việt nam sẽ gồm:
1. Nhãn phụ:
:

Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu: STA® - mini Reducer /Ref: 00797
France

:

Xem trên bao bì

:

…..

Tên và địa chỉ chủ số lưu
hành trang thiết bị y tế

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Số sêri

:

Xem trên bao bì

Ngày sản xuất

:

Xem “MFG” trên bao bì

Hạn sử dụng

:

Xem “EXP” trên bao bì

Hướng dẫn tra cứu thông
tin về cơ sở bảo hành

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Tel: +84 2839 333 188 | Fax: +84 2839 333 100

Tên hàng/Mã hàng
Nước sản xuất
Tên và địa chỉ cơ sở sản
xuất
Số lưu hành/ Số giấy phép
nhập khẩu

Hướng dẫn tra cứu thông
tin hướng dẫn sử dụng
trang thiết bị y tế, tài liệu kỹ
thuật phục vụ sửa chữa,
bảo dưỡng

Tài liệu đi kèm theo trang thiết bị y tế hoặc vui lòng tham khảo website:
www.medigroupasia.com

2. Nhãn gốc: vui lòng xem phụ lục đính kèm
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Anders Peter Eyde Pentz Moeller

STA® - mini Reducer (REF 00797)

External labeling:

MẪU NHÃN
Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu:
STA® - maxi Reducer
Tên cơ sở đăng ký công bố tiêu chuẩn áp dụng: Công ty TNHH MediGroup Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Ngày 29 tháng 7 năm 2019
Mẫu nhãn lưu hành tại Việt nam sẽ gồm:
1. Nhãn phụ:
:

Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu: STA® - maxi Reducer /Ref: 00801
France

:

Xem trên bao bì

:

…..

Tên và địa chỉ chủ số lưu
hành trang thiết bị y tế

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Số sêri

:

Xem trên bao bì

Ngày sản xuất

:

Xem “MFG” trên bao bì

Hạn sử dụng

:

Xem “EXP” trên bao bì

Hướng dẫn tra cứu thông
tin về cơ sở bảo hành

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Tel: +84 2839 333 188 | Fax: +84 2839 333 100

Tên hàng/Mã hàng
Nước sản xuất
Tên và địa chỉ cơ sở sản
xuất
Số lưu hành/ Số giấy phép
nhập khẩu

Hướng dẫn tra cứu thông
tin hướng dẫn sử dụng
trang thiết bị y tế, tài liệu kỹ
thuật phục vụ sửa chữa,
bảo dưỡng

Tài liệu đi kèm theo trang thiết bị y tế hoặc vui lòng tham khảo website:
www.medigroupasia.com

2. Nhãn gốc: vui lòng xem phụ lục đính kèm
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Anders Peter Eyde Pentz Moeller

STA® - maxi Reducer (REF 00801)

External labeling:

MẪU NHÃN
Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu:
STA® - Microcups
Tên cơ sở đăng ký công bố tiêu chuẩn áp dụng: Công ty TNHH MediGroup Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Ngày 29 tháng 7 năm 2019
Mẫu nhãn lưu hành tại Việt nam sẽ gồm:
1. Nhãn phụ:
:

Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu: STA® - Microcups /Ref: 00802
France

:

Xem trên bao bì

:

…..

Tên và địa chỉ chủ số lưu
hành trang thiết bị y tế

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Số sêri

:

Xem trên bao bì

Ngày sản xuất

:

Xem “MFG” trên bao bì

Hạn sử dụng

:

Xem “EXP” trên bao bì

Hướng dẫn tra cứu thông
tin về cơ sở bảo hành

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Tel: +84 2839 333 188 | Fax: +84 2839 333 100

Tên hàng/Mã hàng
Nước sản xuất
Tên và địa chỉ cơ sở sản
xuất
Số lưu hành/ Số giấy phép
nhập khẩu

Hướng dẫn tra cứu thông
tin hướng dẫn sử dụng
trang thiết bị y tế, tài liệu kỹ
thuật phục vụ sửa chữa,
bảo dưỡng

Tài liệu đi kèm theo trang thiết bị y tế hoặc vui lòng tham khảo website:
www.medigroupasia.com

2. Nhãn gốc: vui lòng xem phụ lục đính kèm
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Anders Peter Eyde Pentz Moeller

06

Projet 190-06
(60 x 110 mm)
Code article 2305006
Pantone Bleu 313
Pantone Violet 275
Pantone Noir

MICROCUPS
REF

00802

100 x STA ® - Microcups
IVD

DIAGNOSTICA STAGO S.A.S.
3 allée Thérésa
92600 Asnières sur Seine (France)
+33 (0)1 46 88 20 20
webmaster@stago.com

25 °C
2 °C

3 607450 008029

MẪU NHÃN
Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu:
STA® - Microtainer
Tên cơ sở đăng ký công bố tiêu chuẩn áp dụng: Công ty TNHH MediGroup Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Ngày 29 tháng 7 năm 2019
Mẫu nhãn lưu hành tại Việt nam sẽ gồm:
1. Nhãn phụ:
:

Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu: STA® - Microtainer /Ref: 00741
France

:

Xem trên bao bì

:

…..

Tên và địa chỉ chủ số lưu
hành trang thiết bị y tế

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Số sêri

:

Xem trên bao bì

Ngày sản xuất

:

Xem “MFG” trên bao bì

Hạn sử dụng

:

Xem “EXP” trên bao bì

Hướng dẫn tra cứu thông
tin về cơ sở bảo hành

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Tel: +84 2839 333 188 | Fax: +84 2839 333 100

Tên hàng/Mã hàng
Nước sản xuất
Tên và địa chỉ cơ sở sản
xuất
Số lưu hành/ Số giấy phép
nhập khẩu

Hướng dẫn tra cứu thông
tin hướng dẫn sử dụng
trang thiết bị y tế, tài liệu kỹ
thuật phục vụ sửa chữa,
bảo dưỡng

Tài liệu đi kèm theo trang thiết bị y tế hoặc vui lòng tham khảo website:
www.medigroupasia.com

2. Nhãn gốc: vui lòng xem phụ lục đính kèm
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Anders Peter Eyde Pentz Moeller

Projet 158-05
(90 x 150 mm)
Code article 2306305
Pantone Bleu 313
Pantone Violet 275
Pantone Noir
05

MICROTAINER
®

500 x STA - Microtainer
REF

00741

IVD
25 °C
18 °C

DIAGNOSTICA STAGO S.A.S.
3 allée Thérésa
92600 Asnières sur Seine (France)
+33 (0)1 46 88 20 20
webmaster@stago.com

3 607450 007411

MẪU NHÃN
Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu:
Flacon de 1850 billes/ 1850-Ball Vial
Tên cơ sở đăng ký công bố tiêu chuẩn áp dụng: Công ty TNHH MediGroup Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Ngày 29 tháng 7 năm 2019
Mẫu nhãn lưu hành tại Việt nam sẽ gồm:
1. Nhãn phụ:
:

Cụm Vật tư tiêu hao dùng cho máy đo đông máu: Flacon de 1850 billes/ 1850-Ball Vial
/Ref: 26441
France

:

Xem trên bao bì

:

…..

Tên và địa chỉ chủ số lưu
hành trang thiết bị y tế

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Lầu 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

Số sêri

:

Xem trên bao bì

Ngày sản xuất

:

Xem “MFG” trên bao bì

Hạn sử dụng

:

Xem “EXP” trên bao bì

Hướng dẫn tra cứu thông
tin về cơ sở bảo hành

:

Công Ty TNHH MediGroup Việt Nam
Tel: +84 2839 333 188 | Fax: +84 2839 333 100

Tên hàng/Mã hàng
Nước sản xuất
Tên và địa chỉ cơ sở sản
xuất
Số lưu hành/ Số giấy phép
nhập khẩu

Hướng dẫn tra cứu thông
tin hướng dẫn sử dụng
trang thiết bị y tế, tài liệu kỹ
thuật phục vụ sửa chữa,
bảo dưỡng

Tài liệu đi kèm theo trang thiết bị y tế hoặc vui lòng tham khảo website:
www.medigroupasia.com

2. Nhãn gốc: vui lòng xem phụ lục đính kèm
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
Tổng Giám đốc
(Đã ký)
Anders Peter Eyde Pentz Moeller

Flacon de 1850 billes / 1850-Ball Vial (REF 26441)

External labeling:

