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Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

1

Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế

1.1

Mô tả trang thiết

Camera CCD màu kỹ thuật số công nghệ hiên đại, với độ

bị y tế

phóng đại 1-240, lấy nét tự động và thủ công, dễ dàng phóng to
và thu nhỏ hình ảnh, cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao, dễ
dàng và nhanh chóng

1.2

Danh mục linh Camera soi cổ tử cung, dây truyền video, tay cầm..
kiện và phụ kiện
(kể cả hóa chất
đi kèm)

1.3

Mục

đích/Chỉ Cho kiểm tra và chẩn đoán các bệnh về phụ khoa

định

sử

dụng

như

ghi

trên

nhãn
1.4

Hướng dẫn sử Khoảng cách làm việc tốt nhất của camera soi cổ tử cung là để
dụng

tiêu điểm 35-50cm, khi không hoạt động nên tắt nguồn.

1.5

Chống chỉ định

1.6

Cảnh báo và thận Khi cài đặt, kết nối nguồn điện video, sau khi kiểm tra xem kết
trọng

1.7

Không có

nối có chính xác hay không thì bật nguồn điện.

Tác dụng bất lợi Không có
cụ thể xảy ra

2

Sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Dubai, Turkey, Vietnam, Indonesia, India,
Mexico, Ethiopia, Congo (2011-2017)

3

Các nước được cấp đăng ký lưu hành: Dubai, Turkey, Indonesia, India, Mexico,
Ethiopia, Congo (2011-2017)

4

Chưa có báo cáo về các phản ứng bất lợi của thiết bị gây ra
Đơn vị nhập khẩu

