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Kính gửi: Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần TBYT Vimec xin được gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở.
Công ty Cổ phần TBYT Vimec là cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc
loại B cho các sản phẩm sau:
TT

Chủng loại/ mã sản phẩm

1

ErbaLisa AFP/ IME00037

2

ErbaLisa CA 125/ IME00040

3

ErbaLisa CEA/ IME00041

Hãng, nước sản xuất

Hãng, nước chủ sở hữu

Calbiotech Inc., Mỹ

Calbiotech Inc., Mỹ

Các sản phẩm nêu trên là thuốc thử, chất hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát in vitro. Bản chất
của các sản phẩm này là các TTBYT tiêu hao chạy trên máy xét nghiệm. Sau khi mở và nạp sản
phẩm lên máy, các kim hút sẽ hút tự động một lượng thể tích nhất định thành phần trong các lọ này
(theo khuyến cáo của nhà sản xuất khi cài đặt xét nghiệm). Lượng thể tích này chỉ được sử dụng
một lần cho quy trình xét nghiệm. Kết thúc quy trình, thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát
đều đã tham gia vào phản ứng xét nghiệm và sẽ được thải bỏ theo quy định, không được tái sử
dụng.
Vì vậy, chúng tôi làm công văn này để xin giải trình về việc không có giấy xác nhận đủ điều
kiện bảo hành do chủ sở hữu TTBYT cấp kèm theo hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng.
Rất mong Quý Sở xem xét.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký
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