MẪU NHÃN
Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch:
Cleaning Tube Solution
Tên cơ sở đăng ký công bố tiêu chuẩn áp dụng: Công ty TNHH MediGroup Việt Nam
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Ngày 2 tháng 8 năm 2019
Mẫu nhãn lưu hành tại Việt nam sẽ gồm:
1. Nhãn phụ:
Tên hàng/Mã hàng
Nước sản xuất
Tên và địa chỉ cơ sở sản
xuất
Số lưu hành/ Số giấy phép
nhập khẩu

:

Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch: Cleaning Tube Solution / Ref: 905-843
Đan Mạch

:

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

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
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