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Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế Băng bột bó P.O.P dùng trong y tế kích thước và
Băng đệm lót chỉnh hình dùng trong y tế
kích thước
5x200cm,7,5x200cm,10x200cm,12,5x200cm,15x200cm,20x200cm,
5x270cm,7,5x270cm,10x270cm,12,5x270cm,15x200cm,20x270cm,
5x300cm,7,5x300cm,10x300cm,12,5x300cm,15x200cm,20x300cm,
5x360cm,7,5x360cm,10x360cm,12,5x360cm,15x200cm,20x360cm,
5x380cm,7,5x380cm,10x380cm,12,5x380cm,15x200cm,20x380cm,
5x400cm,7,5x400cm,10x400cm,12,5x400cm,15x200cm,20x400cm,
5x450cm,7,5x450cm,10x450cm,12,5x450cm,15x200cm,20x450cm,
5x460cm,7,5x460cm,10x460cm,12,5x460cm,15x200cm,20x460cm,
5x500cm,7,5x500cm,10x500cm,12,5x500cm,15x200cm,20x500cm

Sản phẩm sử dụng để bó bột, nẹp & giá đỡ dùng cố dịnh cho
các trường hợp gãy xương;
hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình
khác.
1.2

1.3

Danh mục linh kiện và
phụ kiện

Không có

Mục đích sử dụng Sản phẩm sử dụng để bó bột, nẹp & giá đỡ
dùng cố dịnh cho các trường hợp gãy xương;
hoặc tạo khuôn chỉnh hình trong các trường hợp chỉnh hình
Mục đích/Chỉ định sử khác. dị ứng hoặc dị ứng với vật liệu cấu thành. Không sử
dụng nếu sản phẩm bị cứng trước khi dùng
dụng

1.4 Hướng dẫn sử dụng

1.
Dùng băng lót bọc vùng chấn thương cần bó
2.
Hoặc tất lót bọc vùng chấn thương cần bó, tạo hình
cố định 3. Đi găng tay.
4.
Mở bao bì sản phẩm và lấy ra khỏi túi
5.
Nhúng sản phẩm vào nước sạch ở nhiệt độ phòng
(25℃) trong 5-10 giây. Vắt sạch nước
6.
Cuốn băng theo nhiều lớp chồng lên nhau tại vùng cần
cố định hay chỉnh hình. Cuốn 3-4 lớp ở các vùng thông
thường; Cuốn 5-6 lớp ở những vùng chịu lực đè của cơ thể.
7.
Sau khi cuốn xong có thể chỉnh lại tư thế trong 3-5
phút.
Sau đó 20 phút thì băng bó đã cố định
hoàn toàn.
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

