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Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

Giường bệnh điều khiển bằng tay quay:
SBC-21C-4
SBC-21C-4A
SBC-21C-4B
SBC-21C-3
SBC-21C-7
SBC-21C-7A
SBC-21C-7B
SBC-200-1
SBC-200-7
SBC-100-7
SBC-200-7A
SBC-200-7B
SBI-210
SBI-310
SBN-090
SBN-081
SBT-110
SBM-081-3M
SBM-081-2M

1.1

Mô tả trang thiết bị y
tế

• Kích thước : 2,190(L)×952(D)×500(H)mm
• Tay cầm : Loại gấp và giữ an toàn.

• Khung giường : Tấm thép
• Bánh xe : 5”TENTE Bánh xe (Sản xuất tai Đức)
• Bẳng điều khiển đầu giường: Đúc P.P(Poly
Propylene)
• Lan can: Loại an toàn có thể gập lại
• Tấm đầu & bàn chân: Đúc A.B.S.
• Cọc truyền dịch: 1ea
• Quay : Tay cầm chung
• Hoàn thiện : Sơn tĩnh điện
1.2

Danh mục linh kiện
và phụ kiện

Thân giường bệnh.
Tấm chắn đầu giường.
Lan can bênh hông.
Cọc truyền dịch

1.3

Mục đích/Chỉ định
sử dụng

Dùng trong phòng cấp cứu, phòng hồi sức của bệnh
viện.

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Dùng các tay quay để điều khiển giường theo vị trí
mong muốn

1.5

Chống chỉ định

Không có

1.6

Cảnh báo và thận
trọng

Không có

1.7

Tác dụng bất lợi có
thể xảy ra

Không có

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
Dùng tay quay để điều các chức năng của giường bệnh.
Lan can bảo vệ người bệnh

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

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
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