Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
_______

Công ty TNHH Roche Việt Nam
Tầng 27, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày 01 tháng 07 năm 2017

cobas 8100
Đề mục

STT
1
1.1

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
Mô tả trang Nguyên lý hoạt động :
thiết bị y tế
Hệ thống tiền phân tích cobas® 8100 giúp tự động hóa hoàn toàn các khâu trong quá trình tiền xử lý mẫu, kết nối trực tiếp
với các hệ thống phân tích, hậu phân tích. Hệ thống cobas® 8100 cung cấp dưới dạng mô đun.
Tính năng, thông số kỹ thuật:
1.
Trạm nạp mẫu
Bắt buộc, tối đa 1 trạm
Input Buffer (IPB)
Thông số kỹ thuật • khay 50, 100 vị trí
cơ bản
Khay cho ống mẫu 13mm hoặc khay linh động cho
ống mẫu 13 & 16mm
Nạp mẫu tùy chọn với giá mẫu 5 vị trị hay khay 100
vị trí
Khu vực nạp mẫu lên đến 400 vị trí ống mẫu
Nhận điện loại ống (kích thước ống hoặc màu nắp)
- sử dụng để kiểm tra chéo loại ống với xét nghiệm/
loại mẫu.
Công suất 800 mẫu/giờ
Tối đa 2 mô đun cho mỗi cobas 8100 để tăng công
suất lên 1100 mẫu/giờ
Kích thước (Rộng 1.050 x 1,100 x 1,500 mm
x Sâu x Cao)
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Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt
Khối lượng
Bức xạ nhiệt
Định mức
suất

330 kg
482 kcal/h
0,56 kW
công 1.0 kVA

Mô đun ly tâm tự động (ACU)
Thông số kỹ thuật • 36 ống mỗi lần chạy (9 ống mẫu mỗi cánh quay)
cơ bản
• Ưu tiên các mẫu khẩn
• Cài đặt thông số riêng cho mỗi mô đun ly tâm
• Ưu tiên xuất cho các mẫu khẩn
• Lực ly tâm lên đến 3,000G
• Công suất 300 mẫu/giờ @ 5 phút một lần quay
• Lên đến 3 mô đun cho mỗi cobas 8100
Kích thước (Rộng 900 x 1,100 x 1,500 mm
x Sâu x Cao)
Khối lượng
250 kg
Bức xạ nhiệt
1496 kcal/h
1,74 kW
Định mức công 2.0 kVA
suất
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Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt
Mô đun kiểm tra chất lượng mẫu (SCM)
Thông số kỹ thuật • Nhận diện thể tích thông qua LLD
cơ bản
• Nhận diện chính xác sau phân tách
• Nhận diện xuyên qua các lớp nhãn
• So sánh với thể tích của mẫu trong ống với thể tích
mẫu yêu cầu cho xét nghiệm
• Chức năng đánh giá chất lượng mẫu
• Đo lường định lượng các Chỉ số Huyết thanh mà
không có sự tiếp xúc trực tiếp vào mẫu
• Cửa sổ 6.5 mm để xem các mẫu cần kiểm tra
• 01 mô đun cho mỗi cobas® 8100
Kích thước (Rộng 300 x 1,100 x 1,500 mm
x Sâu x Cao)
Khối lượng
160 kg
Bức xạ nhiệt
260 kcal/h
0,32 kW
Định mức công 0.5 kVA
suất
Mô đun mở nắp (DSP)
Thông số kỹ thuật Mở đươc các loại nắp cao su, nắp có áp suất âm, nắp
cơ bản
vặn của Sarstedt (bao gồm nắp có đáy giả loại
mới) và nắp trơn
Công suất: 800 mẫu/giờ
• 01 mô đun cho mỗi cobas® 8100
Kích thước (Rộng 300 x 1,100 x 1,500 mm
x Sâu x Cao)
Khối lượng
150 kg
Bức xạ nhiệt
241 kcal/h
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STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt
0,28 kW
Định mức công 0.5 kVA
suất
2.
Trạm tách chiết mẫu
Bắt buộc, tối đa 1 trạm

Barcode Labeler / Tube Feeder (BCL)
Thông số kỹ thuật • Máy in nhiệt
cơ bản
• Tương thích với tất cả các mã vạch chuẩn (Codabar
(NW7), xen ké 2 trong5 (ITF), Code 39, Code
128)
• Chứa 3000 ống chứa mẫu tách chiết
• Nạp ống mẫu tách chiết tự động
Cảm ứng quang học
• Công suất: 800 mẫu/giờ
• Lên đến 2 mô đun cho cobas® 8100 cho phép sử
dụng hai ống khác nhau (Ống chuẩn và ống có
đáy giả)
Kích thước (Rộng 600 x 1,100 x 1,500 mm
x Sâu x Cao)
Khối lượng
250 kg
Bức xạ nhiệt
464 kcal/h
0,54 kW
Định mức công 1.0 kVA
suất
Aliquot Module (AQM)-Mô đun tách chiết (AQM)
Thông số kỹ thuật • Nạp mẫu tách chiết vào các ống mẫu đã dán nhãn
0025/17/RV
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STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt
Phát hiện thể tích mẫu và cục máu đông
Thể tích đầu côn tách chiết 2,000 µL
Nạp đầu côn tự động (1,000 đầu côn trên máy)
Khả năng chứa thải: lên đến 1,200 đầu côn
Lên đến 10 ống tách chiết từ 1 mẫu ban đầu
Công suất: 800 mẫu/giờ (tối đa 1,600 ống tách
chiết/giờ)
• Lên đến 1 mô đun cho mỗi cobas 8100
Kích thước (Rộng 900 x 1,100 x 1,500 mm
x Sâu x Cao)
Khối lượng
250 kg
Bức xạ nhiệt
585 kcal/h
0,68 k
Định mức công 1.0 kVA
suất
cơ bản

•
•
•
•
•
•

3.
Trạm xuất mẫu
Bắt buộc, tối đa 2 trạm
Mô đun đóng nắp trơn (RSF) /Mô đun đóng nắp vặn (RSS)
Thông số kỹ • Khả năng lưu trữ ít nhất 2,500 nắp
thuật
cơ Cảm ứng quang học
bản
• RSF: flex caps (Sarstedt) cho 13 và16 mm
tubes
• RSS: Mô đun đóng nắp vặn
• Công suất: 600 mẫu/giờ
• Cho đến 2 mô đun cho mỗi trạm xuất mẫu
Kích
thước 300 x 1,100 x 1,500 mm
(Rộng
x
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STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt
Sâu x Cao)
Khối lượng
Bức xạ nhiệt

150 kg
378 kcal/h
0,44 kW
Định mức công 0.5 kVA
suất
Mô đun lưu trữ mẫu tạm
Thông số kỹ • Chứa các khay 100 vị trí ống mẫu
thuật cơ bản • Các mẫu có thể được lấy tự động cho các xét nghiệm bổ
sung, chạy lại, phản xạ/lặp lại theo yêu cầu
• Khu vực lưu trữ lên đến 1000 mẫu (10 khay)
• Có thể lấy các mẫu bằng cách thủ công
• Nhiều đích đến cho các ống mẫu trên mô đun
• Công suất: 800 mẫu/giờ
• Cho đến 3 mô đun cho mỗi trạm xuất mẫu
Kích
thước 900 x 1,100 x 1,500 mm
(Rộng x Sâu
x Cao)
Khối lượng
320 kg
Bức xạ nhiệt
568 kcal/h
h 0,66 kW
Định mức công 1.0 kVA
suất
Output Buffer / Sorter (OBS)-Mô đun xuất mẫu/sắp xếp mẫu
Thông số kỹ thuật • Sắp xếp các ống mẫu vào các khay 25, 50, 100 vị trí
cơ bản
Khay cho ống mẫu 13mm hoặc khay linh động cho ống
mẫu 13 & 16mm
– Chia ống các ống mẫu đến các đích khác nhau dựa vào
0025/17/RV
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Đề mục

STT

Nội dung mô tả tóm tắt
qui định cho từng đích đến cho mẫu
– Chia các đích đến cho mẫu nhỏ hơn
– Giá mang mẫu Sysmex, Hitachi 5 vị trí
• Khu vực sắp xếp mẫu lên đến 400 vị trí ống mẫu
• Khu vực qui định cho các ống mẫu bị lỗi
Ví dụ không đọc được mã vạch, mẫu không có chỉ định,
lỗi tách chiết
• Công suất: 800 mẫu/giờ
• Cho đến 2 mô đun cho mỗi trạm xuất mẫu
Kích thước (Rộng 600 x 1,100 x 1,500 mm
x Sâu x Cao)
Khối lượng
230 kg
Bức xạ nhiệt
292 kcal/h
0,34 kW
Định mức công 0.5 kVA
suất

1.2

1.3

Danh mục
linh kiện và
phụ kiện
Mục
đích/Chỉ
định sử
dụng
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Vui lòng xem tài liệu đính kèm 1.
Hệ thống tiền phân tích cobas® 8100 giúp tự động hóa hoàn toàn những khâu sau trong quá trình tiền xử lý mẫu:
- Nhận dạng mẫu
- Ly tâm
- Mở nắp ống mẫu
- Dán mã vạch ống thứ cấp
- Tách chiết mẫu
- Vận chuyển mẫu đến máy xét nghiệm
- Đóng nắp ống mẫu đã phân tích
- Lưu trữ mẫu tạm trong ngày
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Đề mục

STT

Nội dung mô tả tóm tắt
- Phân loại mẫu

1.4

Hướng dẫn
sử dụng

Các bước
1. Chuẩn bị hệ thống

2. Khởi động hệ thống
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Thao tác người sử dụng
1.
2.
3.
4.
5.

Kiểm tra thiết bị và các thành phần kết nối
Nếu cần làm sạch thiết bị và các thành phần kết nối
Kiểm tra mẫu và vật cản trên băng chuyển và đường vận chuyển
Kiểm tra cáp kết nối của máy tính CU và máy in
Đóng tất cả các nắp và cửa sổ của máy

1. Bật công tắc nguồn của thiết bị và các thành phần kết nối
2. Khởi động máy tính CU
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Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt
3. Đăng nhập vào CU

4. Kiểm tra vật tư tiêu
hao và cập nhật theo
dõi vật tư tiêu hao
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Nhập ID và mật khẩu sau đó nhấn Log on

1. Kiểm tra vật tư tiêu hao
2. Bổ sung nếu hết hoặc còn ít
3. Cập nhật theo dõi vật tư tiêu hao trên CU
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STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chuẩn bị IPB module
Chuẩn bị OBS module
Chuẩn bị AOB module
Chuẩn bị ACU module
Chuẩn bị DSP module
Chuẩn bị AQM module
Chuẩn bị CRO module
Chuẩn bị CRW module
Chuẩn bị BRF module

6. Kiểm tra profile của
ACU

1.
2.
3.
4.

Truy cập: Menu > Parameter > ACU setting
Chọn ACU module
Kiểm tra chính xác profile
Nếu cần thay đổi profile

7. Khởi động thiết bị và
thành phần kết nối

1. Nhấn nút START tổng:
Trong phần mền của CU, các module sẽ hiển thị đèn nháy xanh, trắng. Khi
module xanh bạn có thể đưa mẫu vào hệ thống.

5. Chuẩn bị các module
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Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

STT

Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt
8. Vận hành máy thường
quy

0025/17/RV

9. Bảo dưỡng

Thực hiện bảo dưỡng cần thiết

10. Xóa dữ liệu (data
cleanup)

1. Kiểm tra nếu lệnh cleanup đã được thực hiện ở ca làm việc trước
2. Nếu cần, Xóa dữ liệu: Khi bạn xóa dữ liệu, hệ thống sẽ tắt. Trước khi
thực hiện các thao tác tiếp theo cần khởi động lại hệ thống

Trang 11 / 14

NĐ 36_PL VIII_01
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Đề mục

STT

Nội dung mô tả tóm tắt
11. Tắt máy

1.5
1.6

Chống chỉ
định
Cảnh báo và
thận trọng

Sau khi thực hiện Data cleanup máy sẽ tự tắt

Không được sử dụng sản phẩm ngoài mục đích sử dụng đã được công bố trong hướng dẫn sử dụng.
A. Cảnh báo

•
•
•
-

An toàn điện
Không cố gắng làm việc trong các bộ phận có điện
Không tự ý tháo các nắp đậy của hệ thống không thuộc phạm vi của người sử dụng.
Khi ngắt điện đột xuất hay bị sét đánh, các bộ phận phần mềm ứng dụng, dữ liệu có thể bị hỏng.
Bất kỳ thiết bị không chính hãng của Roche được lắp ráp, thay thế vào hệ thống, bảng mạch, IC có thể bị hư hỏng.
Vật liệu tiềm ẩn nguy cơ sinh học
Tiếp xúc với các mẫu có chứa vật liệu có nguồn gốc từ người có thể dẫn đến nhiễm trùng.
Cháy nổ
Khi thực hiện bảo trì bằng isopropyl không được gần lửa vì có thể dẫn đến cháy nổ.

B. Thận trọng

•
0025/17/RV

An toàn cơ khí
Bị thương do tiếp xúc với các bộ phận chuyển động trong lúc hệ thống đang hoạt động
o Không chạm vào bất kỳ bộ phận nào của hệ thống ngoài các phần vận hành thường qui. Tránh xa các bộ phận chuyển động
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Đề mục

STT

Nội dung mô tả tóm tắt
trong quá trình vận hành.
Không chạm vào máy in của mô đun BCL trong lúc vận hành.
Giữ các nắp trên, cửa trước và ngăn kéo đóng trong khi hệ thống đang hoạt động.
Chuyển hệ thống sang chế độ dừng trước khi muốn mở nắp, ngăn kéo, hoặc cửa, trừ khi có hướng dẫn khác bởi Hướng dẫn sử
dụng.
o Trong quá trình vận hành và bảo dưỡng, tiến hành các bước theo mô tả trong Hướng dẫn sử dụng.
Tiếp xúc với dung dịch hóa chất
o Khi thao tác với các dung dịch hóa chất, hãy mang thiết bị bảo hộ cá nhân như bảo vệ mắt và găng tay
o Nếu một chất tẩy hoặc dung dịch tiếp xúc với da trong lúc vận hành hãy rửa ngay lập tức với nước và dùng thuốc khử trùng. Tư
vấn bác sĩ.
Mệt mỏi do thời gian làm việc dài
o Nhìn vào màn hình trong một thời gian dài có thể dẫn đến căng thẳng mắt hoặc cơ thể mệt mỏi
o Nghỉ ngơi thư giãn, phù hợp với quy định
o Tránh làm việc hơn 6 giờ mỗi ngày trên màn hình.
Thiết bị không sử dụng trong thời gian dài
o Nếu thiết bị không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy ngắt mạch chính.
Thay thế phần cứng
o Nếu vì bất kỳ lý do nào, các bộ phận của phần cứng bị lỗi, ví dụ như đĩa cứng hoặc giao diện. Liên hệ với Kỹ sư của Roche.
o Không tự sửa chữa phần cứng bị lỗi hoặc thay thế các thiết bị phần cứng.
Nhãn mã vạch kém chất lượng
o Nhãn mã vạch chất lượng kém có thể gây nhầm lẫn các mẫu, không nhân diện được mẫu.
o Chỉ sử dụng loại mã vạch do Roche đề nghị dùng dán cho các ống mẫu.
o Lưu trữ mã vạch tránh ánh sáng mặt trời.

o
o
o
•

•

•
•
•

1.7

2
3
4

Tác dụng bất Xem phụ lục 2 đính kèm.
lợi có thể
xảy ra
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Các nước thành viên Liên minh châu Âu
Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
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Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

Tôi xin bảo đảm những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.
Công ty TNHH Roche Việt Nam

Rodney James Ward
Tổng giám đốc
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Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 1
Mô tả trang thiết bị y tế
Chủng loại sản phẩm: cobas 8100

TÊN TRANG
STT THIẾT BỊ Y
TẾ
1

Hệ thống tiên
phân tích

ĐƠN VỊ TÍNH
Kiện/Thùng/Hộp/
Bao/Gói

CHỦNG LOẠI SẢN PHẨM
IPB for cobas 8100
(07787120001_cobas 8100 IPB (Input Buffer) )
DSP for cobas 8100
(07787146001_cobas 8100 DSP (Destopper))
OBS for cobas 8100
(07123892001_cobas 8100 OBS (Output
Buffer/Sorter))
CRW for cobas 8100
(07440049001_c8100 v2 CRW)
BCL for cobas 8100
(07123922001_c 8100 BCL (Barcode Labeler/Tube
Feeder))
AQM for cobas 8100
(07787138001_cobas 8100 AQM (Aliquoter Module))
ACU for cobas 8100
(07123868001_cobas 8100 ACU)
RSF for cobas 8100
(07123876001_cobas 8100 RSF (Restopper Flexcaps))
AOB for cobas 8100
(07123914001_cobas 8100 AOB)
RFM for cobas 8100
(07124015001_cobas 8100 RFM (Reformatter Version 1) )
2nd BCL mod. kit for BCL and AQM
(07123990001_cobas 8100 2nd BCL Modification Kit)
FBT mod. Kit for BCL
(07123957001_cobas 8100 BCL - FBT Modification
kit)
Connection kit STA-R
(07474687001_cobas 8100: Connection kit STA-R)
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TLJ300 for cobas 8100
(07440103001_c8100 v2 TLJ 300)
TLJ600 for cobas 8100
(07440111001_c8100 v2 TLJ 600)
TLJ900 for cobas 8100 (07440120001_c8100 v2 TLJ
900)
TLJ1200 for cobas 8100
(07440138001_c8100 v2 TLJ 1200)
TLJ1500 for cobas 8100
(07440146001_c8100 v2 TLJ 1500)
TLJ1800 for cobas 8100
(07441541001_c8100 v2 TLJ 1800)
TLJ2100 for cobas 8100
(07441592001_c8100 v2 TLJ 2100)
TLJ2400 for cobas 8100
(07441606001 _c8100 v2 TLJ 2400)
TLJ2700 for cobas 8100
(07441614001_c8100 v2 TLJ 2700)
TLJ3000 for cobas 8100
(07441622001_c8100 v2 TLJ 3000)
URF for cobas 8100
(07441657001_c8100 v2 URF incl. Conn.)
BRF for cobas 8100
(07439954001_c8100 v2 BRF incl. Conn.)
Signal Tower
(07474652001_cobas 8100 Signal Tower)
RFX for cobas 8100
(07440065001_c8100 v2 RFX incl. Conn.)
PXT for cobas 8100
(07440057001_c8100 v2 PXT)
SLR for cobas 8100
(07440090001_c8100 v2 SLR)
SLL for cobas 8100
(07440081001_c8100 v2 SLL)
CLW for cobas 8100
(07440006001_c8100 v2 CLW)
CRO for cobas 8100
(07440022001_c8100 v2 CRO)
SCM for cobas 8100
(07440073001_c8100 v2 SCM)
UCU for cobas 8100
(07476124001_Universal Connection Unit (UCU))
CLO for cobas 8100
(07439997001_c8100 v2 CLO)
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RSS for cobas 8100 (08015589001_cobas 8100 RSS
(Restopper Screw Cap))
2nd IPB for cobas 8100
(08015597001_cobas 8100 2nd IPB (Input Buffer))
2nd BCL for cobas 8100
(08010595001_cobas 8100 2nd BCL (BCL and modi
kit))
HHT 1 tray IPB/OBS mod kit
(08137536001_c8100 HHT 1 tray IPB/OBS modkit)
HHT 2 tray IPB/OBS mod kit
(08137579001_c8100 HHT 2 tray IPB/OBS modkit)
HHT + 1 tray IPB/OBS mod kit
(08137595001_c8100 HHT +1 tray IPB/OBS modkit)
Sysmex Tray OBS mod kit
(08137633001_c8100 Sysmex Tray OBS modkit)
HHT/Sysmex Tray Lane Arm cover
(08137218001_c8100 HHT/Sysmex TrayLane
Armcover)
cobas 8100 Hitachi Rack Tray
(08137617001_cobas 8100 Hitachi Rack Tray)
cobas 8100 Sysmex Rack Tray
(08137641001_cobas 8100 Sysmex Rack Tray)
1

Linh kiện, phụ
kiện, vật tư tiêu
hao

Kiện/Thùng/Hộp/
Bao/Gói

cobas 8000 B-Gate KIT
(06372546001_cobas 8000 MPA B-gate connection)

2

Linh kiện, phụ
kiện, vật tư tiêu
hao

Kiện/Thùng/Hộp/
Bao/Gói

100 pos tray IPB/OBS mod kit
(08137200001_c8100 100 pos Tray IPB/OBS modkit)

3

Linh kiện, phụ
kiện, vật tư tiêu
hao

Kiện/Thùng/Hộp/
Bao/Gói

Aliquot Tips 2000
(07084307001_Aliquot Tips 2000)

4

Linh kiện, phụ
kiện, vật tư tiêu
hao

Kiện/Thùng/Hộp/
Bao/Gói

Automated Tip Loader (ATL)
(07050763001_Automated Tip Loader (ATL))

5

Linh kiện, phụ
kiện, vật tư tiêu
hao

Kiện/Thùng/Hộp/
Bao/Gói

cobas 8100 automated workflow series
System Software Installation
(08161488001_SW C8100 CU PROG INST CD-03-02)
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TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM 2
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra
Chủng loại sản phẩm: cobas 8100

0025/17/RV

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Công ty TNHH Roche Việt Nam
Tầng 27, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ,
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày 25 tháng 05 năm 2017

1. cobas 8000 B-Gate KIT
(06372546001_cobas 8000 MPA B-gate connection)
Đề mục

STT
1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế Là một phụ kiện (cổng kết nối) dùng trên dùng để kết nối
hệ thống máy tiền phân tích cobas 8100 với hệ thống máy
phân tích miễn dịch và sinh hóa cobas 8000.
Danh mục linh kiện và
Không có.
phụ kiện
Mục đích/Chỉ định sử
Là một phụ kiện (cổng kết nối) dùng trên dùng để kết nối
dụng
hệ thống máy tiền phân tích cobas 8100 với hệ thống máy
phân tích miễn dịch và sinh hóa cobas 8000.
Hướng dẫn sử dụng
Sẵn sàng để sử dụng
Chống chỉ định
Không được sử dụng sản phẩm ngoài mục đích sử dụng đã
được công bố trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
Cảnh báo và thận trọng
Dùng trong chẩn đoán in vitro.
Loại bỏ các chất thải tuân theo hướng dẫn của địa phương.
Tác dụng bất lợi có thể
Xem phụ lục 2 đính kèm.
xảy ra
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Các nước thành viên Liên minh châu Âu, Đức.
Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
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2. 100 pos tray IPB/OBS mod kit
(08137200001_c8100 100 pos Tray IPB/OBS modkit)
Đề mục

STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế Hiệu chỉnh cho khay 100 vị trí trên mô đun IPB/OBS
cobas 8100
Danh mục linh kiện và
Không có.
phụ kiện
Mục đích/Chỉ định sử
Hiệu chỉnh cho khay 100 vị trí trên mô đun IPB/OBS
dụng
cobas 8100
Hướng dẫn sử dụng
Sẵn sàng để sử dụng
Chống chỉ định
Không được sử dụng sản phẩm ngoài mục đích sử dụng đã
được công bố trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
Cảnh báo và thận trọng
Dùng trong chẩn đoán in vitro.
Loại bỏ các chất thải tuân theo hướng dẫn của địa phương.
Tác dụng bất lợi có thể
Xem phụ lục 2 đính kèm.
xảy ra
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Các nước thành viên Liên minh châu Âu, Đức.
Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
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3. Aliquot Tips 2000
(07084307001_Aliquot Tips 2000)

Đề mục

STT
1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế Aliquot Tips 2000 được sử dụng như là một phụ kiện
(dùng tách chiết mẫu) trên mô đun AQM của hệ thống tiền
phân tích cobas 8100 và hệ thống tiền phân tích MPA và
Automated Tip Loader
Danh mục linh kiện và
Không có.
phụ kiện
Mục đích/Chỉ định sử
Aliquot Tips 2000 được sử dụng như là một phụ kiện
dụng
(dùng tách chiết mẫu) trên mô đun AQM của hệ thống tiền
phân tích cobas 8100 và hệ thống tiền phân tích MPA và
Automated Tip Loader
Hướng dẫn sử dụng
Sẵn sàng để sử dụng
Chống chỉ định
Không được sử dụng sản phẩm ngoài mục đích sử dụng đã
được công bố trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
Cảnh báo và thận trọng
Dùng trong chẩn đoán in vitro.
Loại bỏ các chất thải tuân theo hướng dẫn của địa phương.
Tác dụng bất lợi có thể
Xem phụ lục 2 đính kèm.
xảy ra
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Các nước thành viên Liên minh châu Âu, Đức.
Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
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4. Automated Tip Loader (ATL)
(07050763001_Automated Tip Loader (ATL))

Đề mục

STT
1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế Automated Tip Loader (ATL) cung cấp giải pháp cho nhân
viên phòng thí nghiệm có thể nạp đầu côn tự động vào
khay chứa trên cobas 8100 để sử dụng một trong các mô
đun sau: AQM (cobas 8100) và AQN (MPA).
Danh mục linh kiện và
Không có.
phụ kiện
Mục đích/Chỉ định sử
Automated Tip Loader (ATL) cung cấp giải pháp cho nhân
dụng
viên phòng thí nghiệm có thể nạp đầu côn tự động vào
khay chứa trên cobas 8100 để sử dụng một trong các mô
đun sau: AQM (cobas 8100) và AQN (MPA).
Hướng dẫn sử dụng
Sẵn sàng để sử dụng
Chống chỉ định
Không được sử dụng sản phẩm ngoài mục đích sử dụng đã
được công bố trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
Cảnh báo và thận trọng
Dùng trong chẩn đoán in vitro.
Loại bỏ các chất thải tuân theo hướng dẫn của địa phương.
Tác dụng bất lợi có thể
Xem phụ lục 2 đính kèm.
xảy ra
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Các nước thành viên Liên minh châu Âu, Đức.
Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
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TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
5. cobas 8100 automated workflow series
System Software Installation
(08161488001_SW C8100 CU PROG INST CD-03-02)

Đề mục

STT
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Nội dung mô tả tóm tắt

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
Mô tả trang thiết bị y tế Phần mềm cài đặt cho cobas 8100
Danh mục linh kiện và
Không có.
phụ kiện
Mục đích/Chỉ định sử
Phần mềm cài đặt cho cobas 8100
dụng
Hướng dẫn sử dụng
Sẵn sàng để sử dụng
Chống chỉ định
Không được sử dụng sản phẩm ngoài mục đích sử dụng đã
được công bố trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm.
Cảnh báo và thận trọng
Loại bỏ các chất thải tuân theo hướng dẫn của địa phương.
Tác dụng bất lợi có thể
Xem phụ lục 2 đính kèm.
xảy ra
Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
Các nước thành viên Liên minh châu Âu, Đức.
Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế

Tôi xin bảo đảm những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
về các thông tin đã kê khai nêu trên.
Công ty TNHH Roche Việt Nam

Rodney James Ward
Tổng giám đốc
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