BỘ Y TẾ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT
-----------------------------------Số: 012/SP/2020/180000003/PCBPL-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
--------------------------------Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

BẢN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Kính gửi: Sở y tế Hà Nội/ Sở y tế Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam
Các ban nghành liên quan
Căn cứ Nghị Định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam về Quản lý trang thiết bị y tế;
Căn cứ Nghị Định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam về Quản lý trang thiết bị y tế sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2016;
Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y Tế về Quy định chi tiết việc phân
loại trang thiết bị y tế;
Căn cứ vào phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế số 180000003/PCBPLBYT ngày 05/04/2018;
Căn cứ chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế số 19000678/BYT-CCHNPL ngày 30/8/2019 do Bộ
Trưởng Bộ Y Tế Cấp;
Theo đề nghị của Công ty TNHH Enraf-Nonius Vietnam, có địa chỉ tại 590/C1 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:
Nguyên tắc được sử dụng để phân loại:
- Sử dụng quy tắc 9 phân loại trang thiết bị y tế điều trị chủ động, mục C, phần II, phụ lục I của Thông tư
39/2016/TT-BYT..
(Nhóm trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in Vitro).
TT Tên trang thiết bị y tế, mục đích Chủng loại/ Mã sản Hãng, nước sản
sử dụng
phẩm
xuất
1

Máy trị liệu bằng sóng siêu âm
(Chi tiết được sử dụng trị liệu các
bệnh lý viêm cơ xương khớp, tổn
thương xương khớp, giảm đau,
giảm sức cơ, tăng cường tuần
hoàn, kích thích thần kinh cơ...)

SONOPULS 490
SONOPULS 492

Enraf-Nonius
Hà Lan/ Cộng
Hòa Séc

2

Máy trị liệu bằng sóng siêu âm
(Chi tiết được sử dụng trị liệu các
bệnh lý viêm cơ xương khớp, tổn
thương xương khớp, giảm đau,

SONOPULS 190

Enraf-Nonius/
Hà Lan
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giảm sức cơ, tăng cường tuần
hoàn, kích thích thần kinh cơ...)
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Máy điện trị liệu đa năng bằng
điện cực
(Chi tiết được sử dụng trị liệu các
bệnh lý viêm cơ xương khớp giảm
đau, giảm sức cơ, tăng cường tuần
hoàn, kích thích thần kinh cơ..)
Máy trị liệu bằng sóng ngắn
(Chi tiết được sử dụng trị liệu tạo
ra sức nóng các mô, thúc đẩy các
thay đổi hoá học trong các mô và
tăng chuyển hóa, tăng chất dinh
dưỡng và loại bỏ chất cặn bã. Các
bệnh viêm nhiễm cấp tính, bán
cấp, viêm bao khớp, viêm gân,
viêm sột sống dính khớp, hệ tiết
niệu, hệ hô hấp, viêm dạ dày, loét
dạ dày tá tràng.)
Hệ thống điều trị từ trường toàn
thân tự động kết hợp với giường
nằm điều trị có ống từ trường
trượt bằng tay
(Máy từ trường điều trị, Máy
điều trị từ trường)
(Chi tiết sử dụng để trị liệu các
bệnh lý về Gãy xương, khớp giả,
loãng xướng, bong gân, đau cấp
tính, bệnh lý mạch máu, Kích
thích tái tạo vi mạch, tái tạo tổ
chức...)
Máy điều trị bằng sóng xung
kích
(Chi tiết sử dụng để điều trị các
bệnh lý Viêm cân gan chân, Viêm
gân achille, Gai xương gót, Tình
trạng viêm, can xi hóa của gân
vùng khớp vai, Viêm lồi cầu
xương cánh tay. Viêm gân bánh
chè. Đau do các chồi xương khớp
nhỏ bàn tay…)
Máy điều trị bằng sóng xung
kích
(Chi tiết sử dụng để điều trị các
bệnh lý Viêm cân gan chân, Viêm
gân achille, Gai xương gót, Tình
trạng viêm, can xi hóa của gân
vùng khớp vai, Viêm lồi cầu
xương cánh tay. Viêm gân bánh

Enraf-Nonius
Hà Lan/ Cộng
Hòa Séc
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Quy tắc 9

Enraf-Nonius/
Hà Lan

B

Quy tắc 9

PMT Qs

ASA s.r. l./ Ý

B

Quy tắc 9

MASTERPULS®
MP100
MASTERPULS®
MP50

Storz Medical/
Thụy Sĩ

B

Quy tắc 9

DUOLITH® SD1 TTOP

Storz Medical/
Thụy Sĩ

B

Quy tắc 9

ENDOMED 482
ENDOMED 484

CURAPULS 670
CURAPULS 970
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chè. Đau do các chồi xương khớp
nhỏ bàn tay, rối loạn cương…)
Máy vi sóng điều trị
(Chi tiết được sử dụng trị liệu các
chứng bệnh thấp khớp hoặc chấn
thương về cơ, dây chằng và khớp
bề mặt, Sưng viêm mãn tính)
Máy điện trị liệu đa năng bằng
điện cực (Máy kết hợp điện trị
liệu và theo dõi thần kinh cơ ,
phản hồi cơ (điện cơ đồ EMG)
và phản hồi ứng xuất)
(Chi tiết được sử dụng trị liệu các
bệnh lý viêm cơ xương khớp, tổn
thương xương khớp, tăng cường
tuần hoàn, kích thích sàn chậu, rối
loạn tiểu tiện…)
Máy điện trị liệu đa năng bằng
điện cực
(Chi tiết được sử dụng trị liệu các
bệnh lý viêm cơ xương khớp giảm
đau, giảm sức cơ, tăng cường tuần
hoàn, kích thích thần kinh cơ..)
Máy trị liệu suy tĩnh mạch
(Chi tiết điều trị các bệnh lý về
phù nề chân tay, suy giãn tĩnh
mạch, buồn bã trong xương…)
Máy laser trị liệu
(Chi tiết được sử dụng trị liệu các
bệnh lý viêm khớp, vết loét, tổn
thương xương khớp, giảm đau)

Người thực hiện phân loại

RADARMED 650+

Enraf-Nonius/
Hà Lan

B

Quy tắc 9

MYOMED 632 X

Enraf-nonius/
Hà Lan

B

Quy tắc 9

ENDOMED 182

Enraf-Nonius/
Hà Lan

B

Quy tắc 9

ENDOPRESS 442

Enraf-Nonius
Hà Lan/ Ý

B

Quy tắc 9

ENDOLASER 120

Enraf-Nonius/
Hà Lan

B

Quy tắc 9

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT

BÙI THỊ HOA
Trang thiết bị y tế không phải là thiết bị
y tế chẩn đoán Invitro
Nơi nhận:
- Bộ Y Tế
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố
- Hải quan cửa khẩu
- Lưu VT
Địa chỉ: Số 42, Tổ dân phố số 2, P.Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội
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