Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư
và Phát Triển Công Nghệ Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

Số:3120CN/190000014/PCBPL-BYT

BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang
thiết bị y tế;
Căn cứ Nghị định số 169/2018 /NĐ-CP ngày31 tháng12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi bổ
sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản
lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại số: 190000014/PCBPL-BYT do
Bộ Y tế cấp ngày 04/11/2019
Căn cứ giấy chứng chỉ hành nghề phân loại của người thực hiện phân loại số: 19000482/BYTCCHNPL ngày cấp:13/8/2019

Theo yêu cầu của Hộ Kinh Doanh – NGUYỄN THU QUỲNH địa chỉ: Số 2A, ngõ 68A, tổ
18, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam,chúng tôi
phân loại trang thiết bị y tế như sau:
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- Tác dụng giảm viêm
sưng, hỗ trợ điều trị khi
bị bong gân, đau nhức
khớp, vai gáy, tê thấp
- Giúp giảm các triệu
chứng trong trường hợp
sưng vú,cương sữa ở
phụ nữ sau sinh,quai bị

Quy tắc
4, Phần
III,Thôn
g tư
39/201
6/TTBYT

Loại A

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
thực hiện phân loại

Nguyễn Văn An
Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế
chẩn đoán in vitro

Nơi nhận:
- Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố
- Lưu: VT
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