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TP. HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2022.

BẢN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý
trang thiết bị y tế;
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.
Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:
Hãng,
Hãng,
nước
Tên trang Chủng loại/ mã
TT
nước sản
thiết bị y tế
sản phẩm
chủ sở
xuất
hữu
Ứng dụng Irregular Rhythm Apple
Apple
01
Inc.;
Mỹ
Inc.; Mỹ
thông báo nhịp Notification
không đều Feature Version
2.X

Căn cứ để Mức độ rủi
Mục đích sử dụng theo chỉ
phân loại mức ro được
định của chủ sở hữu
độ rủi ro
phân loại
Tính năng Thông báo nhịp
Quy tắc 10,
không đều (IRNF) là một
Phần II,
ứng dụng y tế di động chỉ có
Thông tư
trên phần mềm được sử dụng 39/2016/TTvới Apple Watch. Tính năng
BYT
này phân tích dữ liệu mạch
đập để xác định các phần của
nhịp tim không đều có dấu
hiệu của rung tâm nhĩ (AFib)
và cung cấp thông báo cho
người dùng. Tính năng này
sử dụng được ngay mà
không cần chỉ dẫn của bác sĩ
(OTC). Tính năng này không
nhằm cung cấp thông báo
trên mọi phần nhịp không
đều có dấu hiệu của AFib và
việc không có thông báo
không có nghĩa là không có
quá trình bệnh tật nào đang
diễn ra; thay vào đó, tính
năng này thông báo có dấu
hiệu AFib khi có thể phát
hiện được, và khi có đủ dữ
liệu để phân tích. Dữ liệu chỉ
được ghi lại khi người dùng
không cử động cơ thể. Cùng
với các yếu tố rủi ro của

B

người dùng, tính năng này có
thể được sử dụng để bổ sung
cho quyết định khám tổng
quát dấu hiệu AFib. Tính
năng này không nhằm thay
thế các phương thức chẩn
đoán hoặc điều trị truyền
thống. Tính năng này chưa
được kiểm nghiệm và không
dành cho những người dưới
22 tuổi sử dụng. Đồng thời,
tính năng này không dành
cho những người đã được
chẩn đoán mắc AFib trước
đây sử dụng.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở thực hiện phân loại
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