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1. Ten co sß công bo: CÔNG TY CÓ PHÅN THIÉT B. NHA KHOA THÔNG MINH VIÆT NAM
Ma so thuê ho-c Só giây phép thành l-p Ván phòng ¡i diÇn: 0106652661
Dja chi: Sô4 Lô A1/CNI Tôa B nhà AZSKY Khu ô thË jnh Công, Phuong Ënh Công, Qu-n Hoàng
Mai, Thành phô Hà NÙi, ViÇt Nam

Dientho¡i cô Ënh: ...****°************

... Fax: +84-4 62539611 Email: ...*********°***°°°***************

***°

2. Ngroi dai diÇn hop pháp cça co sö:

Ho và tên: Trân Vän Ho¡t

só CMNDjnh danh/HÙ chiêu: 033089002154 ngày câp: 08/02/2017 noi câp: Cue cành sát KQL cu
trú và DLQG ve dân cu

Dien thoai cô dinh:...

ss******

..DiÇn tho¡i di Ùng: 0974709850

3. Trang thiêt bË y tè thuÙc lo¡i B:
Ten trang thiét bË y t¿: Máy báo chóp rng
Tên thuong m¡i:

........eseo****e*

dùng trong nha khoa

*.eseeeeo****************.*e*e*e"*****'************°*

Ma Global Medical Device Nomenclature GMDN

Chung loai/ M

sàn

Muc dich sit dung: uoc
co

so s£n

xuâ:

.

phâm: Woodpex V

Quy cách óng gói (nêu có):

Tên

(néu có):

.

****************"**********"''**********°°****

sü dung dê

Guilin

dung ria, låm sach mùn ngà cúa túy rng trong dièu tri nÙi nha khoa

Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.

Dia chi co sß sàn xuâ: Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi,

541004 P.R. China

Tiêu chuân áp dung: ISO

13485:2016

4. Doi voi trang thiét

bi

y tê chua

chât

Ten chât ma túy. tiên châ:
Ma

thong

tin CAS:

mn

iy, tien chår:

.Ten khon hoc:

.

Nong do. hàm luyng chât ma tüy, tièn chât:

444

Tong hàm lrgmg chât ma tüy, tiên chât trong mÙt don vj dóng gói nhó nhât
5. Thong tin vé chù so hnu trang thiêt bj y tê:
Ten chù sò hîëu: Guilin

Woodpecker Medical

Instrument Co., Ltd.

Dia chi chù sò hïu: lnformation Industrial Park, Guilin National
541004 P.R. China
6.

Thong tin

vê

co

sß bào hành

High-Tech Zone, Guilin, Guangxi,

(nêu có):

Ten co so: CÖNG TY CÓ PHÅN THI¾T B. NHA KHOA THÔNG MINH VIET NAM
Dia chi: S6 4 Lô A1/CNI Toa B nhà AZSKY Khu ô thË Djnh Công, Phuong inh

Công, Quan Hoàng

Mai. Thành phô Hà NÙi, ViÇt Nam

Dien thogi côdinh: +84-4 62539611

Dien thoai di Ùng:

7. Só công bó ç ièu

vói trang thiêt bË y tê sån xuât trong nuóc:

kiÇn sån xuât ôi

.

Cong bô tiêu chuân áp dång cua trangthiêt bË y tê lo¡iB

-N
--C

Hò so kèm theo gôm:
nET NAM

Giay chúng nh-n ¡t tieu chuân gu£n lý chât lugng ISO 13485
3.
4.

Giây uy quyên cça chúsß hïuutrangthiêt bi yte
xác nh-n dç diêu kiÇn báo hành

Tai liÇu môtátómtátký uhuát trang thiétbËytéb£ngtiéng ViÇt_
Tai liÇu ký thu-t mÑ tå chúc náng, thông sô ký thu-t cça trang thiêt bi y té do chù so

5.

6.

7
8.

hïutrang thiêt bËy têban hành
Tai lieu k thu-t bång tiéng Viet km theo tdi lieu vé nguyên v-t liêu, vÁ an toàn cùa
sán phám, quy trinh sán xuât, cúc báo cáo nghiên ciru lâm sàng và tièn lâm sang bao

kombáo cáo Ù ôn dinh ôi vÛi thuócthu,chát hiÇu chuân, vâtliÇukiêm soátin vitro.
Bán tiêu chuán mà chùsß hïu trangthiétbË y têcôngbôáp dung
Giáy chúng nh-n hopchuân
Dói vói trang thiêt bji y tê sán xuät trong nurÓC: kêt quà dánh giá các thông sÑ hóa, ly.

i sinh và cáe thông so khác do ca só dù diéu kiÇn theo quy dinh cùa pháp lu-t ve
9.

Hánh giá su phù høp câp hoâc il4y chung nhán dânh giá chât lugng do co quan có
th£m quyèn cça ViÇi Nam caP doi vOilrang thiet bji y têchân doán in vitro

L 10. rai liÇu huóngdán sr dungcúa trangthiêt biytÃbângtiêng ViÇt:; dÕivóitrangthi¿t
10.

bi y té nh-p khâu kèm theo bùn góc b§ng tiéng Anh do chú st hïu trang thiet bi y té
ban hành

11 Mau nhân trang thiétbi y t¿
1 2 Gidy chúmg nh-n luu hànhtudodôi vÛitrangthiêtbi ytênhip khâu
Co so cong bô tiêu chuân áp dång cam kêt:

1. Noi dung thông tin công bô là chính xác, hop pháp và theo dúng quy dËnh. Nêu có sy giå m¡o, không
toàn trách nhiÇm và s bj xë lý theo quy inh cça pháp lu-t.

dúng su th-t co sÛ xin chËu hoàn

. Bào dàm chât lugng và luu hành trang thiêt bË y tê theo dúng hô so dã công bô.

3. Cüp nhát các thay ôi liên quan dÃn hò sa công bó tiêu chuán áp dung theo quy dinh.

Nguoi dai diÇn hop pháp cça co sß

Ky ten (Ghi hÍ tên dáy dü, chúc danh)
bung dau hoc chit ký s6
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