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STT
Đề mục
Nội dung mô tả tóm tắt
1

1.1

Bàn Giúp Sanh Đa Năng
Model : Nixie 2100
Hãng sản xuất : Médipréma/ Pháp
Nước sản xuất : Médipréma/ Pháp
Mô tả trang thiết bị y tế

1.2

Danh mục linh kiện và
phụ kiện

1.3
1.4

Mục đích/Chỉ định sử
dụng
Hướng dẫn sử dụng

1.5

Chống chỉ định

-

Điều khiển bằng tay bộ phận ghế phụ
Điều khiển bằng điện từ xa
Tay vịnh
Chỗ để chân
Khung chắn
Cây truyền dịch (lựa chọn)
Dùng hỗ trợ sản phụ trong thời gian sinh đẻ LDR (đau đẻ, khi sinh con, hồi phục
sau khi sinh) hay LDRP (đau đẻ, khi sinh con, hồi phục sau khi sinh, hậu sản).
Bước 1: kiểm tra nguồn điện, phụ kiện
Bước 2: Kết nối các phụ kiện vào máy chính
Bước 3: Thực hiện quy trình hỗ trợ sanh theo hướng dẫn của bác sĩ
Bước 4: kết thúc quy trình thở, kiểm tra vệ sinh máy và tắt kết nối nguồn điện
Theo chỉ của bác sĩ chuyên khoa

1.6

Cảnh báo và thận trọng

-

Theo chỉ của bác sĩ chuyên khoa

1.7

Tác dụng bất lợi có thể
- Không có.
xảy ra
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại nhiều nước trên thế giới (nếu có)

2

-

Sản phẩm của hãng có đạt tiêu chuẩn ISO hiện nay được sử dụng rộng khắp trên tất cả các nước trên thế giới.
3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Sản phẩm của hãng có đạt tiêu chuẩn ISO hiện nay được sử dụng rộng khắp trên tất cả các nước trên thế giới.

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
- Trong quá trình soi khám tránh trường hợp làm rơi, rung động hay va chạm phụ kiện.
- Không được sử dụng thiết bị trong môi trường dễ cháy, có chất nổ, hơi ẩm và chất lỏng.
-Thiết bị được sử dụng khi người sử dụng đã được đào tạo và huấn luyện đầy đủ.
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.

