CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------TP. HCM, ngày 23 tháng 09 năm 2022.

CÔNG TY TNHH ASIA
ACTUAL VIETNAM
------Số: 42 - ASIA
ACTUAL/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 số 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm
2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau:
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Tính năng Lịch sử
Quy tắc 10,
rung tâm nhĩ (AFib)
Phần II,
là một ứng dụng y tế
Thông tư
di động chỉ có trên
05/2022/T
phần mềm, được sử
T-BYT
dụng mà không cần
chỉ dẫn của bác sĩ
(“OTC”) dành cho
người dùng từ 22
tuổi trở lên được
chẩn đoán mắc rung
tâm nhĩ (AFib). Tính
năng Lịch sử AFib
thỉnh thoảng phân
tích dữ liệu mạch
đập để xác định các
phần của nhịp tim
không đều có dấu
hiệu của AFib và
cung cấp cho người
dùng một ước tính
có hiệu lực trở về
trước đối với tần
suất AFib (một số đo
về thời gian ở trạng
thái AFib trong khi
đeo Apple Watch
trước đây).
Tính năng này cũng
theo dõi và tạo xu
hướng tần suất AFib
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rủi ro
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được ước tính theo
thời gian và bao gồm
các mục trực quan
hóa dữ liệu lối sống
để cho phép người
dùng hiểu tác động
của các khía cạnh
nhất định trong lối
sống của họ đối với
AFib. Tính năng này
không nhằm cung
cấp các thông báo
nhịp không đều
riêng lẻ hoặc thay
thế các phương pháp
chẩn đoán, điều trị
hoặc theo dõi AFib
truyền thống.
Tính năng này được
sử dụng với Apple
Watch và ứng dụng
Sức khỏe trên
iPhone.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở thực hiện phân loại
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