CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG
NGHỆ Y TẾ MEDGO
------Số: 01/MEDGO-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Thanh Hóa, ngày 03 tháng 5 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Thành phố Hà Nội
1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ MEDGO
Mã số thuế: 0109778768
Địa chỉ: Số 73 đường Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà
Nội
Văn phòng giao dịch (nếu có): ...................................................................................
2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 172383224
Ngày cấp: 10/11/2014 Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại cố định: ………………….. Điện thoại di động: 0944549686
3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 172383224
Ngày cấp: 10/11/2014 Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng viên
4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:
STT
Tên trang thiết bị y tế
1
Máy siêu âm
2
Máy chụp x-quang
3
Máy xét nghiệm sinh hóa
4
Máy xét nghiệm huyết học
5
Máy xét nghiệm miễn dịch
6
Máy điện tim
7
Máy điện não
8
Máy đo loãng xương
9
Máy ho hấp kế
10
Máy điện cơ
11
Máy đo thính lực
12
Máy phẫu thuật nội soi
13
Máy thở
14
Máy trợ thở
15
Máy gây mê kèm thở và phụ kiện
16
Máy monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện
17
Máy monitor sản khoa và phụ kiện
18
Máy tạo oxy
19
Máy đo spo2
20
Máy hút dịch
21
Máy sốc tim
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Bơm tiêm điện tự động
Máy truyền dịch tự động
Dao mổ điện
Dao mổ siêu âm
Máy laser phẫu thuật
Máy nội soi tiêu hóa
Máy nội soi tai mũi họng
Máy in phim
Máy rửa phim
Máy in nhiệt
Thiết bị thẩm mỹ, da liễu
Thiết bị vật lý trị liệu
Máy sóng ngắn
Nồi hấp tiệt trùng
Tủ sấy tiệt trùng
Giường kéo giãn cột sống
Thiết bị chống nhiễm khuẩn
Máy đo đường huyết
Máy đo huyết áp
Máy xông khí dung
Nhiệt kế
Tủ an toàn sinh học
Kính hiển vi
Máy ly tâm
Pipet
Máy chụp CT
Máy chụp cộng hưởng từ
Máy chiết tách tế bào
Máy đặt nội khí quản
Máy xét nghiệm HbA1c
Ghế nha khoa
Đèn quang trùng hợp
Máy lấy cao
Máy khoan xương
Vật liệu nha
Máy phân tích điện giải
Máy đo tốc độ máu lắng
Máy phân tích đông máu
Vật liệu thay thế, cấy ghép
Vật liệu chấn thương, chỉnh hình
Trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro
Test xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2
Test xét nghiệm kháng thể virus SARS-CoV-2
Vật tư dùng trong chạy thận
Vật tư dùng trong xét nghiệm
Các loại ống thông, dây dẫn

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Hồ sơ kèm theo gồm:
1.

Bản kê khai nhân sự

2.

Hồ sơ về kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế

3.

Hồ sơ về phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế

Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:
1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự
giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy
định của pháp luật.
2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.
3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định.

