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Công ty chúng tôi có đang thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng loại A cho sản phẩm
Khẩu trang y tế với thông tin như sau:
Tên sản phẩm
Mục đích sử dụng
Hãng, nước
Hãng, nước
sản xuât
chủ sở hữu
Khẩu trang y tế để ngăn ngừa bảo vệ người
đeo khỏi bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch
Công ty Cổ
Công ty Cổ
bệnh, bụi bặm thông qua đường hô hấp.
phần sản
phần sản xuất
Khẩu trang y Khẩu trang y tế được sử dụng nhiều trong
xuất kinh
kinh doanh
các cơ sở y tế, cung cấp cho các bác sĩ, y
tế
doanh
Khatraco
tá, điều dưỡng viên, giám định pháp y... đặc
Khatraco
/Việt Nam
biệt là những người làm công việc phẫu
/Việt Nam
thuật, mổ xẻ.
- Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Nghị định 36/2016/NĐ-CP quy định về hồ sơ công bố tiêu
chuẩn áp dụng và được sửa đổi trong Nghị định 169/2018/NĐ-CP có quy định khi nộp hồ sơ
công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm trang thiết bị y tế loại A trong thành phần hồ sơ cần có
với nội dung cụ thể: “ Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu trang thiết bị y tế cấp
theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này, trừ trường hợp trang thiết
bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc có tài liệu chứng
minh không có chế độ bảo hành”.
- Căn cứ theo công dụng và hướng dẫn sử dụng về khẩu trang y tế, Công ty chúng tôi xác nhận
rằng sản phẩm chỉ sử dụng một lần không thực hiện việc tái sử dụng chính vì vậy, công ty chúng
tôi không có chính sách để thực hiện bước bảo hành trang thiết bị y tế.

