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Nhãn sản phẩm
Sealing Film (06327893001)

Linh kiện, phụ kiện, vật tư tiêu hao
Sealing Film
(06327893001)
Số lưu hành:
Chủ sở hữu số lưu hành và nhập khẩu:
Công ty TNHH Roche Việt Nam
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25,
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ sở hữu: Roche Diagnostics GmbH, Đức
Nhà sản xuất: Nypro Healthcare GmbH, Pflegmühleweg 61, 75438
Knittlingen, Đức
Xuất xứ: Mỹ
Số lô/Số seri: xem LOT /SN trên nhãn
Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng: xem “Mfg” /

trên nhãn

Hướng dẫn sử dụng xem tại http://dmec.moh.gov.vn
Các thông tin khác xem trong hướng dẫn sử dụng
Hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ 1800599991

Công ty TNHH Roche Việt Nam
Tầng 27, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện
Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh,
Tp. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Kính gửi : VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ - BỘ Y TẾ
138 A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

V/v: Sử dụng địa chỉ trang web http://dmec.moh.gov.vn để tra cứu hướng dẫn sử dụng của sản
phẩm Trang thiết bị y tế
Trước tiên, công ty TNHH Roche Việt Nam xin chân thành cảm ơn Vụ Trang thiết bị và Công
trình y tế đã triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn cho chín nhóm thủ tục hành
chính của Nghị định 36/2016/ NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế giúp đơn giản hóa, công khai,
minh bạch và tiện lợi cho các doanh nghiệp.
Theo đó, để ứng dụng các tiện ích của hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tất cả các giấy tờ hướng
dẫn sử dụng của công ty TNHH Roche Việt Nam sẽ được tra cứu online và truy cập đến trang web
của Hệ thống dịch vụ công trực tuyến quản lý Trang thiết bị y tế (http:dmec.moh.gov.vn), thông
tin này được thể hiện trên nhãn tiếng Việt của sản phẩm. Việc này sẽ giúp người sử dụng có thể
truy cập dễ dàng các hướng dẫn sử dụng của sản phẩm đã được phê duyệt từ Vụ Trang thiết bị và
Công trình y tế, giúp bảo vệ môi trường tiết kiệm một khối lượng lớn vật liệu in ấn, đồng thời vẫn
đáp ứng quy định và hướng dẫn tra cứu thông tin hướng dẫn sử dụng của Nghị định
43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa và Nghị định 36/2016/ NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế.

