TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

STT
1
1.1

(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)
ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế
BÓNG BÓP
Model: AMBU MARK IV

1.2

Danh mục linh kiện và phụ
kiện (kể cả hóa chất đi kèm)

1.3

Mục đích/Chỉ định sử dụng
như ghi trên nhãn
Hướng dẫn sử dụng

1.4

- Là bóng bóp chuyên dụng, sử dụng nhiều lần trong phòng hồi sức cấp cứu
- Có 2 kích thước khác nhau:
+ Ambu Mark IV Adult được thiết kế xả khí thủ công dùng cho người lớn và trẻ
em trên 3 tuổi
+ Ambu Mark IV Baby được dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ em khoảng dưới 20kg
(4-5 tuổi)
- Kích thước bóng bóp (chiều dài x đường kính)
+ Người lớn: 275mm x 135mm
+ Trẻ em: 265mm x 85mm
- Thể tích túi chứa oxy: khoảng 1300ml
- Hệ thống van một cửa để không khí lưu thông một chiều
- Thiết kế vỏ kép giúp túi khí bền, chắc và giảm áp lực bên trong
- Tích hợp van giảm áp và van PEEP giúp kiểm soát áp lực tác động, tăng độ
an toàn cho trẻ sơ sinh
- Có thể hấp khử trùng ở 134oC
- Túi oxy
- Mặt nạ thở
- Bóng bóp IV Mark, van giảm áp, van đĩa, van PSU,…, đầu nối,….
- Dây oxi sử dụng một lần

Đưa một lượng khí qua bóng Ambu vào phối người bệnh, hỗ trợ hô hấp
-

Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất
Các bước tiến hành:

+ Để người bệnh ở tư thế nằm ngửa, ưỡn cổ, lấy tay đẩy hàm dưới xuống. Nối bình
Oxy với bóng Ambu, mở khoá Oxy. Tốt nhất là để Oxy 100%.
+ Áp sát mặt nạ vào miệng, mũi người bệnh và bóp bóng:12 - 14 lần/ phút ở người
lớn
+ Phối hợp bóp bóng Ambu với xoa bóp tim ngoài lồng ngực nếu có ngừng tuần
hoàn

1.5
1.6
1.7
2
3
4

Chống chỉ định
Cảnh báo và thận trọng
Tác dụng bất lợi có thể xảy
ra
Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)
STT
1
1.1

1.2

1.3
1.4

ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế
BÓNG BÓP
Model: AMBU SPUR II
- Là bóng bóp chuyên dụng, sử dụng một lần trong hồi sức cấp
cứu
- Bóng bóp thiết kế có 3 kích thước khác nhau: Người lớn, trẻ
em và trẻ sơ sinh
- Kích thước bóng bóp (chiều dài x đường kính):
+Người lớn: 295 x 127 m
+Trẻ em: 234 x 99 mm
+Trẻ sơ sinh: 168 x 71 mm
- Thể tích túi chứa oxy :
+Người lớn và trẻ em: 2600 ml
+Trẻ sơ sinh: 300 ml
- Hệ thống van một chiều để không khí lưu thông một chiều
- Tích hợp thêm tay cầm để dễ dàng thao tác, nhờ đó lực bóp
giữa các lần sẽ đồng đều hơn
- Bóng bóp có thành mỏng giúp giảm lực bóp, giúp áp lực tác
động lên phổi bệnh nhân nhẹ nhàng hơn
- Bề mặt SafeGripTM chắc chắn, khó hư hỏng
- Cổng M-Port hỗ trợ EtCO2 hoặc đưa thuốc nhanh vào người
bệnh nhân mà không cần tháo bóng bóp ra khỏi ống ET
- Có thể dễ dàng gắn thêm đồng hồ đo áp hoặc van PEEP
- Tính năng xoay giữa van bệnh nhân và mặt nạ, cũng như giữa
van và túi, giúp có thể thay đổi vị trí hoặc chuyển đổi tay mà
không làm gián đoạn thông gió.
Danh mục linh kiện và phụ kiện
- Túi oxy
(kể cả hóa chất đi kèm)
- Mặt nạ thở
- Bóng bóp IV Mark, van giảm áp, van đĩa, van PSU,…, đầu
nối,….
- Dây oxi sử dụng một lần
Mục đích/Chỉ định sử dụng như
Đưa một lượng khí qua bóng Ambu vào phối người bệnh, hỗ trợ hô hấp
ghi trên nhãn
Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
- Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất

1.5
1.6
1.7

Chống chỉ định
Cảnh báo và thận trọng
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

3
4

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)
STT
1
1.1

ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế
BÓNG BÓP
Model: AMBU OVAL SILICONE
- Là bóng bóp chuyên dụng, sử dụng nhiều lần trong phòng hồi
sức cấp cứu
- Có 3 kích thước khác nhau:
+ Adult-Người lớn: được dùng cho người lớn hoặc trẻ em có khối
lượng 30kg trở lên, thể tích túi khí: 1475ml
+ Paediatric-Trẻ em: được dùng cho trẻ em khoảng từ 10-30kg, thể
tích túi khi: 635ml
+ Neonate- Trẻ sơ sinh: được dùng cho trẻ sơ sinh khoảng dưới 10
kg, thể tích túi khí: 220ml
- Kích thước bóng bóp (chiều dài x đường kính)
+ Người lớn: 291mmx128mm
+ Trẻ em: 245mmx99mm
+ Trẻ sơ sinh: 165mmx70mm
- Hệ thống van một cửa để không khí lưu thông một chiều
- Thiết kế vỏ kép giúp túi khí bền, chắc và giảm áp lực bên trong
- Tích hợp van giảm áp và van PEEP giúp kiểm soát áp lực tác
động, tăng độ an toàn cho trẻ sơ sinh
- Có thể hấp khử trùng ở 134oC

1.2

Danh mục linh kiện và phụ kiện
(kể cả hóa chất đi kèm)

1.3
1.4

Mục đích/Chỉ định sử dụng như
ghi trên nhãn
Hướng dẫn sử dụng

1.5
1.6
1.7

Chống chỉ định
Cảnh báo và thận trọng
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

3
4

-

Túi oxy
Mặt nạ thở
Bóng bóp, van giảm áp, van đĩa, van PSU…, đầu nối,….
Dây oxi sử dụng một lần

Đưa một lượng khí qua bóng Ambu vào phối người bệnh, hỗ trợ hô hấp
-

Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)
STT
1
1.1

ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế
BÓNG BÓP
Model: AMBU PLUS SILICONE
- Là bóng bóp chuyên dụng, sử dụng nhiều lần trong phòng hồi
sức cấp cứu
- Có 3 kích thước khác nhau:
+ Adult-Người lớn: được dùng cho người lớn hoặc trẻ em có khối
lượng 30kg trở lên, thể tích túi khí: 1475ml
+ Paediatric-Trẻ em: được dùng cho trẻ em khoảng từ 10-30kg, thể
tích túi khi: 635ml
+ Neonate- Trẻ sơ sinh: được dùng cho trẻ sơ sinh khoảng dưới 10
kg, thể tích túi khí: 220ml
- Kích thước bóng bóp (chiều dài x đường kính)
+ Người lớn: 291mmx128mm
+ Trẻ em: 245mmx99mm
+ Trẻ sơ sinh: 165mmx70mm
- Hệ thống van một cửa để không khí lưu thông một chiều
- Thiết kế vỏ kép giúp túi khí bền, chắc và giảm áp lực bên trong
- Tích hợp van giảm áp và van PEEP giúp kiểm soát áp lực tác
động, tăng độ an toàn cho trẻ sơ sinh
- Có thể hấp khử trùng ở 134oC
- Tương thích với Ambu Mark IV

1.2

Danh mục linh kiện và phụ kiện
(kể cả hóa chất đi kèm)

1.3
1.4

Mục đích/Chỉ định sử dụng như
ghi trên nhãn
Hướng dẫn sử dụng

1.5
1.6
1.7

Chống chỉ định
Cảnh báo và thận trọng
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

3
4

-

Túi oxy
Mặt nạ thở
Bóng bóp, van giảm áp, van đĩa, van PSU,…, đầu nối,….
Dây oxi sử dụng một lần

Đưa một lượng khí qua bóng Ambu vào phối người bệnh, hỗ trợ hô hấp
-

Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)
STT
1
1.1

1.2

1.3

ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế
MẶT NẠ HÔ HẤP
Model: AMBU ULTRASEAL DISPOSABLE ANESTHESIA
- Là mặt nạ dùng một lần, được thiết kế dành riêng cho khoa gây
mê.
- Mặt nạ có hình dạng giải phẫu rất mềm, giúp niêm phong chặt
chẽ với áp suất tối thiểu được áp dụng. Phần trên trong suốt và
có hình dáng cong vòm giúp dễ dàng quan sát tình trạng bênh
nhân trong quá trình sử dụng
- Có 02 loại: có van kiểm tra & không có van kiểm tra
- Có 6 kích thước khác nhau:
+ Size 2-3: trẻ mới tập đi
+ Size 4: trẻ em
+ Size 5: thanh niên
+ Size 6: người lớn
Danh mục linh kiện và phụ kiện
- Van nối
(kể cả hóa chất đi kèm)

1.4

Mục đích/Chỉ định sử dụng như
ghi trên nhãn
Hướng dẫn sử dụng

1.5
1.6
1.7

Chống chỉ định
Cảnh báo và thận trọng
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

3
4

Hỗ trợ hô hấp
-

Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)
STT
1
1.1

1.2

1.3
1.4

ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế
MẶT NẠ HÔ HẤP
Model: AMBU DISPOSABLE FACE MASK
- Là mặt nạ dùng một lần, được thiết kế để sử dụng với máy hồi
sức, máy thở tự động và phương pháp thủ công.
- Chất liệu: nhựa không chứa Phthalate
- Có dây cố định mặt nạ
- Mặt nạ có hình dạng giải phẫu rất mềm, giữ được áp suất qui
định tối thiểu. Phần trên trong suốt và có hình dáng cong vòm
giúp dễ dàng quan sát tình trạng bênh nhân trong quá trình sử
dụng
- Giúp giảm thời gian cần thiết để làm sạch, khử trùng, giảm
nguy cơ lây nhiễm chéo.
- Có 02 loại: có van kiểm tra & không có van kiểm tra
- Có 6 kích thước khác nhau:
+ Size 1: trẻ sơ sinh
+ Size 2: trẻ sơ sinh
+ Size 3: trẻ tập đi
+ Size 4: trẻ em
+ Size 5: thanh niên
+ Size 6: người lớn
Danh mục linh kiện và phụ kiện
- Van nối
(kể cả hóa chất đi kèm)

Mục đích/Chỉ định sử dụng như
ghi trên nhãn
Hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ hô hấp
-

Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất
Lưu ý khi chọn mặt nạ:
+ Chọn mặt nạ phù hợp với khuôn mặt, cỡ bóng
+ Mặt nạ phải che kín đỉnh cằm, miệng và mũi nhưng không được
che mắt
+ Mặt nạ phải được áp sát vào mặt, nhưng không áp chính quá chặt
+Áp mặt nạ từ đỉnh cằm lên, rồi sau đó che phủ lên mũi

1.5
1.6
1.7

Chống chỉ định
Cảnh báo và thận trọng
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

3
4

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)
STT
1
1.1

1.2
1.3
1.4

ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế
MẶT NẠ HÔ HẤP
Model: AMBU SILICONE FACE MASK
- Là mặt nạ dùng một lần, được thiết kế để sử dụng với máy hồi
sức, máy thở tự động và phương pháp thủ công.
- Chất liệu: nhựa không chứa Phthalate
- Mặt nạ có hình dạng giải phẫu rất mềm, giữ được áp suất qui
định tối thiểu. Phần trên trong suốt và có hình dáng cong vòm
giúp dễ dàng quan sát tình trạng bênh nhân trong quá trình sử
dụng
- Kết cấu bề mặt có độ bám nhất định, tạo cảm giác thoải mái khi
cầm trong quá trình sử dụng.
- Giúp giảm thời gian cần thiết để làm sạch, khử trùng, giảm
nguy cơ lây nhiễm chéo.
- Có 02 loại: có van kiểm tra & không có van kiểm tra
- Có 6 kích thước khác nhau:
+ Size 1: trẻ sơ sinh
+ Size 2: trẻ sơ sinh
+ Size 3: trẻ tập đi
+ Size 4: trẻ em
+ Size 5: thanh niên
+ Size 6: người lớn
Danh mục linh kiện và phụ kiện
- Van nối
(kể cả hóa chất đi kèm)
Mục đích/Chỉ định sử dụng như
ghi trên nhãn
Hướng dẫn sử dụng

Hỗ trợ việc thở
-

Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất
Lưu ý khi chọn mặt nạ:
+ Chọn mặt nạ phù hợp với khuôn mặt, cỡ bóng
+ Mặt nạ phải che kín đỉnh cằm, miệng và mũi nhưng không được
che mắt
+ Mặt nạ phải được áp sát vào mặt, nhưng không áp chính quá chặt
+Áp mặt nạ từ đỉnh cằm lên, rồi sau đó che phủ lên mũi

1.5
1.6
1.7

Chống chỉ định
Cảnh báo và thận trọng
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

3
4

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)
STT
1
1.1

ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế
MẶT NẠ HÔ HẤP
Model: AMBU KING MASK
- Là mặt nạ dùng một lần, được thiết kế để sử dụng với máy hồi
sức, máy thở tự động và phương pháp thủ công.
- Chất liệu: nhựa không chứa Phthalate
- Mặt nạ có hình dạng giải phẫu rất mềm, giữ được áp suất qui
định tối thiểu. Phần trên trong suốt và có hình dáng cong vòm
giúp dễ dàng quan sát tình trạng bênh nhân trong quá trình sử
dụng
- Kết cấu bề mặt có độ bám nhất định, tạo cảm giác thoải mái khi
cầm trong quá trình sử dụng.
- Mặt nạ cũng có sẵn trong một phiên bản mùi hương, có hương
thơm dịu nhẹ từ các loại dầu tự nhiên trong đệm mặt nạ.
- Giúp giảm thời gian cần thiết để làm sạch, khử trùng, giảm
nguy cơ lây nhiễm chéo.
- Kích thước mặt nạ: từ 3 đến 7RD, được trang bị các vòng móc
đã mã hóa để nhận dạng kích thước dễ dàng.

1.2

Danh mục linh kiện và phụ kiện
(kể cả hóa chất đi kèm)

1.3

Mục đích/Chỉ định sử dụng như
ghi trên nhãn
Hướng dẫn sử dụng

1.4

-

Van nối

Hỗ trợ việc thở
-

Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất
Lưu ý khi chọn mặt nạ:
+ Chọn mặt nạ phù hợp với khuôn mặt, cỡ bóng
+ Mặt nạ phải che kín đỉnh cằm, miệng và mũi nhưng không được
che mắt
+ Mặt nạ phải được áp sát vào mặt, nhưng không áp chính quá chặt
+Áp mặt nạ từ đỉnh cằm lên, rồi sau đó che phủ lên mũi

1.5
1.6
1.7

Chống chỉ định
Cảnh báo và thận trọng
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

3
4

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)
STT
1
1.1

ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế
VALVE ĐIỀU CHỈNH
Model: AMBU REUSABLE PEEP 10 VALVE

Tính năng kỹ thuật:
Trọng lượng: 40g
Đường kính: 45mm
Có thể tái sử dụng
Có thể điều chỉnh 0-10cm H2O
Có thể diệt khuẩn ở 1340C để tái sử dụng
Có 02 loại:
+ Người lớn: phần tiếp xúc nối: 30mm
+ Trẻ em: phần tiếp xúc nối: 18 mm

-

+

Danh mục linh kiện và phụ kiện
(kể cả hóa chất đi kèm)

1.3
1.4

Mục đích/Chỉ định sử dụng như
ghi trên nhãn
Hướng dẫn sử dụng

1.5
1.6
1.7

Chống chỉ định
Cảnh báo và thận trọng
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

3
4

Valve điều chỉnh áp suất

Điều chỉnh áp suất cho Bóng bóp Ambu
-

Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ)
STT
1
1.1

ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế
VALVE ĐIỀU CHỈNH
Model: AMBU REUSABLE PEEP 20 VALVE

Tính năng kỹ thuật:
Trọng lượng: 40g
Đường kính: 45mm
Có thể tái sử dụng
Có thể điều chỉnh 1.5-20cm H2O
Có 02 loại:
+ Người lớn: phần tiếp xúc nối: 30mm
+ Trẻ em: phần tiếp xúc nối: 18 mm

-

+

Danh mục linh kiện và phụ kiện
(kể cả hóa chất đi kèm)

1.3
1.4

Mục đích/Chỉ định sử dụng như
ghi trên nhãn
Hướng dẫn sử dụng

1.5
1.6
1.7

Chống chỉ định
Cảnh báo và thận trọng
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

3
4

Valve điều chỉnh áp suất

Điều chỉnh áp suất cho Bóng bóp Ambu
-

Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất

PHỤ LỤC SỐ IV
TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ)
STT
ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
1
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
1.1
Mô tả trang thiết bị
DỤNG CỤ BƠM HÚT
y tế
Model: Ambu Twin Pump
Đặc tính kỹ thuật:
- Trọng lượng: 1100gr
- Kích thước: (dài x rộng x cao): 206x96x104 mm
- Chân không: 600mm Hg
- Tốc độ tối đa: 70 l/phút
- Dung tích dự trữ: 600ml hoặc 1000ml

1.2

Danh mục linh kiện
và phụ kiện (kể cả
hóa chất đi kèm)

1.3

Mục đích/Chỉ định
- Bơm hút dịch trong cấp cứu
sử dụng như ghi trên
nhãn
Hướng dẫn sử dụng - Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
- Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất
Chống chỉ định
Cảnh báo và thận
trọng
Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra
Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
- Có giấy lưu hành tại nước sở tại (China)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Dụng cụ bơm hút

PHỤ LỤC SỐ IV
TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ SẢN PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Nghị định số: 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ)
STT
ĐỀ MỤC
NỘI DUNG MÔ TẢ TÓM TẮT
1
Mô tả nội dung trang thiết bị y tế
1.1
Mô tả trang thiết bị
DỤNG CỤ BƠM HÚT
y tế
Model: Ambu Res-Cue Pump
Đặc tính kỹ thuật:
- Trọng lượng: 230gr
- Kích thước: (dài x rộng x cao): 185x64x168 mm
- Chân không: 450mm Hg
- Tốc độ tối đa: >20 l/phút
- Dung tích dự trữ: 300ml

1.2

Danh mục linh kiện
và phụ kiện (kể cả
hóa chất đi kèm)

1.3

Mục đích/Chỉ định
- Bơm hút dịch trong cấp cứu
sử dụng như ghi trên
nhãn
Hướng dẫn sử dụng - Sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn an toàn TCVN
- Vận hành thiết bị theo qui định của nhà sản xuất
Chống chỉ định
Cảnh báo và thận
trọng
Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra
Thông tin sản phẩm đó lưu hành tại các nước (nếu có)
- Thiết bị được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu
Chỉ định đó đăng ký ở các nước khác (nếu có)
- Có giấy lưu hành tại nước sở tại (China)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Dụng cụ bơm hút

