
 

Giấy chứng nhận 

kiểm tra sự phù hợp của chất lượng sản phẩm với các chỉ tiêu, tiêu chuẩn của Việt Nam 

 
Giấy chứng nhận xác nhận khả năng phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu của pháp luật, 

chỉ tiêu và tiêu chuẩn của Việt Nam 

Nhà sản xuất (Nhà cung cấp sản phẩm): 

Danh sách sản phẩm: 

Tài liệu đăng ký này có thời hạn hiệu lực là 5 (năm) năm kể từ ngày cấp. 

Số trong sổ đăng ký và ngày cấp: 

Kết luận của cuộc kiểm tra: Giấy chứng nhận xác nhận rằng sản phẩm được chỉ định có thể đáp ứng 

các thông số và yêu cầu áp dụng cho những sản phẩm tương tự tại Việt Nam. 

      Việc kiểm tra được thực hiện dựa trên các tài liệu được cung cấp. 

 

Công ty kiểm định: 

Giấy chứng nhận cũng có thể được sử dụng bên ngoài 

lãnh thổ Việt Nam để xác nhận chất lượng sản phẩm. 

Bioplant 60 x 20 mm. OST-04 

Bioplant Elasta * 65 x 7 mm. OST-FS7 

Cancellous wedge 40 x 30 x 10 mm. 6 cc. OST-05 

Cancellous wedge 50 x 40 x 15 mm. 15 cc. OST-06B 

Cancellous wedge for plaque 50 x 40 x 7,5 mm. 7,5 cc. OST-75P 

Cancellous wedge for plaque 50 x 40 x 12,5 mm. 12,5cc. OST-125P 

Cortical splint 100 x 30 x 6 mm. 12 cc. OST-09 

Breast bilayer pericardium membrane EXF-51 80 x 160 mm. 

Breast bilayer pericardium membrane EXF-53 70 x 170 mm. 

Breast bilayer pericardium membrane EXF-40 110 x 180 mm. 100 x 288 mm. 

Breast bilayer pericardium membrane EXF-21 100 x 150 mm. 

Breast bilayer pericardium membrane 

EXF-31 100 x 200 mm. 100 x 360 mm. 
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