CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
(The declaration form of goods qualty standard)
Số: 17/2022/CBTC/ĐVT
Doanh nghiệp (Manufacturers Name): Công ty cổ phần Đất Việt Thành
Địa chỉ (Address): Số 14/146/143 Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 091.226.8584
CÔNG BỐ
(We hareby declare)
Tiêu chuẩn (The Standard N0): TCCS 17:2022/ĐVT
Áp dụng cho hàng hóa (Its application for the article): Đĩa Petri
Doanh nghiệp xin cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và
khách hàng sẽ sản xuất, kinh doanh hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.
(We undertake our product to be in conformity with the approval standard and
we are directy responsible to the rules and to our customers for the declaration singed
by us)
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2022
(Ha Noi City, Date: 14/5/2022)
Đại diện thẩm quyền ký tên, đóng dấu
(Authorized signature, stamp)

`

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 17: 2022/ĐVT
MÃ SẢN PHẨM:
ĐĨA PETRI

Lần soát xét: 01
Ký hiệu: TC 2022/ĐPETRI
Mã hiệu/Code: ĐVT - ĐPETRI

`

ĐĨA PETRI
1. Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này áp dụng cho Đĩa petri do Công ty cổ phần Đất Việt Thành sản
xuất và phân phối để dùng trong các bệnh viện và cơ sở y tế, phòng thí nghiệm…
2. Quy cách, thành phần
- Sản phẩm được làm tự nhựa PS / PP / PET nguyên sinh; dùng để chứa môi trường
nuôi cấy vi sinh vật, được tiệt trùng bằng tia Gamma
3.Yêu cầu về nguyên liệu
- Đĩa Petri được sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh.
4. Yêu cầu kỹ thuật
a) Yêu cầu ngoại quan
- Đĩa petri trong suốt, đường kính 90mm, chiều cao 15mm
Trong suốt, giúp người sử dụng dễ quan sát..
5. Phương pháp thử
a) Trong mỗi lô sản phẩm, chọn ngẫu nhiên 50 mẫu gửi cho phòng xét nghiệm kiểm
tra và đánh giá độc lập.
6. Đóng gói, ghi nhãn vận chuyển và bảo quản:
a) Bao gói: sản phẩm được đóng gói thành túi, cho vào thùng carton, mỗi thùng
500 cái hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Ghi nhãn: Đĩa petri phải được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐCP ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các văn bản hiện
hành khác bao gồm các nội dung như sau:
- Tên sản phẩm:
- Tên cơ sở sản xuất:
- Địa chỉ:
- Số lưu hành sản phẩm:
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- Công dụng:
- Thông tin, cảnh báo vệ sinh an toàn, sức khỏe.
- Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản
- Bảo quản:
- Số lô:
- Ngày sản xuất:
- Hạn sử dụng:
- Số lượng:
c) Vận chuyển: sản phẩm được vận chuyển trong điều kiện bình thường, xe phải có
mui che kín tránh mưa, nắng, tránh đè vật nặng lên trên.
d) Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản nơi thoáng mát, khô ráo, đảm bảo vệ sinh.
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2022
Đại diện thẩm quyền
(Ký đóng dấu)
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