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Đề mục

Nội dung mô tả tóm tắt

1

Mô tả chủng loại trang thiết bị y tế

1.1

Mô tả trang thiết bị y tế

Nội thất y tế từ Hanlim-Hàn Quốc thiết kế tạo sự thoải mái và an
toàn cho bệnh nhân, người sử dụng. Giường bệnh nhân với chức
năng, giá trị sử dụng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bệnh viện, cơ
sở y tế.

1.2

Danh mục linh kiện và
phụ kiện (kể cả hóa chất
đi kèm)

Danh mục linh kiện và phụ kiện tùy chọn:
- Giường bệnh nhân và phụ kiện
- Băng ca cán cứu thương
- Tủ đồ y tế

1.3

Mục đích/Chỉ định sử
dụng như ghi trên nhóm

- Sử dụng trong nội thất bệnh viện, cơ sở y tế hỗ trợ các bệnh nhân
và nhân viên y tế

1.4

Hướng dẫn sử dụng

Tùy theo mục đính sử dụng của thiết bị

1.5

Chống chỉ định



Không chống chỉ định

1.6

Cảnh báo và thận trọng



Lau sạch tất cả bề mặt bằng vải mềm, nước ấm, chất tẩy nhẹ, làm
khô
Chỉ sử dụng khăn lau ẩm và đánh bóng. Thép không gỉ có thẻ biết
màu nếu bị lau khô tự nhiên
Không sử dụng các chất ăn mòn, chất tẩy trung hòa, độ PH trung
tính.




1.7

Tác dụng bất lợi có thể
xảy ra

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước(nếu có): Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc,…

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)

4

Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: Không



Không có tác dụng bất lợi có thể xảy ra

Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Tổng Giám Đốc
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