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STT Đề mục Nội dung 

I Tóm tắt chung về trang thiết bị y tế 

1.1 Mô tả tổng quan ISE Cleaning Solution  là dung dịch rửa máy xét nghiệm điện 

giải 

Phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của các cơ sở y tế  

1.2 Lịch sử đưa sản phẩm ra thị 

trường 

Mỹ và xuất khẩu đi các quốc gia khác  

1.3 Mục đích sử dụng Dùng để rửa máy xét nghiệm điện giải 

1.4 Danh mục các nước đã được 

cấp 

- 

1.5 Tình trạng các hồ sơ xin cấp 

phép đã nộp nhưng chưa 

được cấp phép tại các nước 

- 

1.6 Các thông tin quan trọng 

liên quan đến sự an toàn/ 

hiệu quả của sản phẩm 

- 

II Mô tả trang thiết bị y tế 

2.1 Mô tả trang thiết bị y tế Rửa  máy xét nghiệm điện giải 

2.2 Hướng dẫn sử dụng 
Cho các thuốc thử đạt tới nhiệt độ phòng 15-25

0
C trước khi sử dụng.  

Nới lỏng và tháo lắp lọ hóa chất , gắn dây ống hút vào trong lọ , vặn 

chặt nắp lại . 

Quy trình lắp các hóa chất khác tương tự 

Thực hiện quy trình mồi hóa chất vào thiết bị một cách kỹ lưỡng. 

2.3 Chống chỉ định - Chỉ dùng cho máy xét nghiệm điện giải, không sử dụng cho mục 

đích khác 

2.4 Cảnh báo và thận trọng 
Tránh tiếp xúc với da, mắt 



Không được uống 

2.5 Tác dụng bất lợi có thể xảy 

ra 

Không sử dụng hóa chất đã hết hạn sử dụng nếu không sẽ cho ra kết 

quả sai 

2.6 Phương pháp thay thế (nếu 

có) 

Không có 

2.7 Thông tin về nguyên vật liệu 
 

Thành phần hóa học : Neodisher MA and NaCl 

 

2.8 Các thông số kỹ thuật có 

liên quan 

Xem trên nhãn lọ thuốc thử 

III Sản xuất trang thiết bị y tế 

3.1 Nhà sản xuất Diamond Dianostics Inc , The United State of America 

ISO 13485:2003 

3.2 Thông tin về an toàn của sản 

phẩm 

- 

3.3 Quy trình sản xuất - 

3.4 Độ ổn định - 

IV Các báo cáo nghiên cứu 

4.1 Các nghiên cứu tiền lâm 

sàng 

Bao gồm mục tiêu, phương pháp, kết quả, kết luận của nghiên cứu 

tiền lâm sàng 

4.2 Các nghiên cứu lâm sàng và 

bằng chứng lâm sàng (nếu 

có) 

Bao gồm mục tiêu, phương pháp, kết quả, kết luận của nghiên cứu 

lâm sàng 

4.3 Tài liệu tham khảo Liệt kê các tài liệu tham khảo 

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về các thông tin đã kê khai nêu trên. 

 Người đại diện hợp pháp của cơ sở 

 

 

 

  


