
MEDICAL DEVICES 

To: 
Director General 
Department of Food and Drug Administration 
Pyigyi Zeya Road, Zeya Theiddhi Ward, Zabuthiri Township, Naypyitaw 
Telephone No. 0673403871 
Fax No.  0673403874 
Email address fdanpt1@gmail.com    
                                                                                                       

MANDATORY PROBLEM REPORTING FORM 
(ေဆးပစ�ည်း �ငှ့်ဆက်စပ််၍စိုးရမ်ိဖွယြ်ဖစစ်�်ေတွ�ရှကိ သတငး်/မတ်ှတမး်ေပးပုိ� ခြ ငး် ) 
 
This reporting form is to be used by medical device manufacturers, authorized representatives, or distributors, to 
report any suspected problem with medical device that may be a health hazard.  
(ဤသတငး်ေပးပုိ�မ�မတှတ်မ်းပုံစံသည် ေဆးပစ�ည်းထတုလု်ပသူ်များ၊ တရားဝငက်ိုယ်စားလှယ်များ(သုိ�မဟတု်) ေဆးပစ�ည်းဖြ န�်ဖြ �းသူများမ ှ
မိမတိို�၏ ထတုလု်ပ်/တငသွ်ငး်/  ဖြ န်�ဖြ �းသည့်ေဆးပစ�ည်းသည် ကျနး်မာေရးအ��ရာယ်ထိခိုက်�ိုငသ်ည်ဟု သံသယရှိပါက ေပးပုိ�ရန်ဖြ စသ်ည်။)  

Type of report 
(မှတတ်မး်ပံုစံ) 

 Initial (ကနဦး)    
 Follow-Up (ေနာက်ဆက်တွဲ)  
 Final (အပ� းီသတ်) 

Background Information   (ေနာက်ခသံတင်းအချကအ်လက်များ) 

Report category  
(မှတတ်မး်အဆင့်) 

 Serious public health threat  (ြပည်သူ�ကျနး်မာေရးကုိ ြပငး်ထနစွ်ာြခမိး်ေခြ ာက် ခြ ငး်) 
 Death (အသက်ေသဆုံးခြ ငး်) 
 Serious injury (အပြ င်းအထနထ်ခုိိက်ေစခြ ငး်)  
 Non-serious injury  (သာမန်ထခိိုက်မ�)    

Date of report 
(မှတတ်မ်းေပးပုိ�ေသာရက်စဲွ) 

 

Date of incident 
( ဖြ စ်ပျက်ခဲ့ေသာရကစဲွ်) 

 

Date of establishment awareness 
on the incident 
( ဖြ စ်ပျက်သည်ဟု သတိပြ �မိသည့်ရက်စဲွ) 

 

Was this incident reported to 

other Regulatory Authorities? 
(ဤဖြ စ်ရပ်�ငှ့်ပတသ်က်၍ အခြ ားေသာ 
 က� းီက� ပက်ပ်ွကေဲရးဆိုငရ်ာ အဖွဲ�အစည်း 
များသုိ� သတငး်ေပးပုိ�ထား ခြ ငး် ရိှ/မရိှ) 

 Yes    (ရှ)ိ  
 No    (မရှိ) 

If Yes, please specify 
(ရိှပါက ေဖာ်ပြ ရန်)  

 

FOR OFFICIAL USE ONLY 
Date received: 

Product Registration No.  



Details of Reporting Person    (သတငး်ေပးပုိ�သူ၏ အေသးစိတအ်ချက်အလက်များ) 
Name of reporting person 
(သတငး်ေပးပုိ�သူအမည်) 

 

Name of establishment 
(ဌာန/အဖဲွ�အစည်းအမည်: ေဆး�ံု/ေဆးခနး်/အခြ ား) 

 

Establishment license no. 
(လုိငစ်ငအ်မှတ်ရှိကေဖာ်ပြ ရန််) 

 

Address (လပိစ်ာ) 
 
 

Telephone No.(တယ်လီဖုနး်)  Fax No.(ဖက်စ်)  
Email (အးီေမးလ်)  
Incident Information   ( ဖြ စ်စဥ်သတင်းအချက်အလက်များ) 
Description of incident 
( ဖြ စစ်ဥ်အေသးစတိ်ေဖာ်ပြ ချက်) 

 
 
 

Location of Incident   ( ဖြ စပွ်ားခဲ့ေသာ ေနရာ) 
Name of institution (လုပ်ငန်းအဖွဲ�အစည်းအမည်)  

Address (လပိစ်ာ) 
 
 

Telephone No.  (တယ်လီဖနုး်)  Fax No. (ဖက်စ်)  
Contact person at site of incident 
( ဖြ စပွ်ားခဲ့ေသာေနရာရိှ ဆက်သွယ်ရမည့်သူ) 

 

Device Information   (ေဆးပစ�ည်းဆုိင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ) 
Device name (ေဆးပစ�ည်းအမည်)  
Brand name (အမှတတ်ဆံပ်ိအမည်)  
Manufacturer name 
(ထတုလု်ပသူ်အမည်) 

 

Batch/ Lot/ Serial no. 
(ထတုလု်ပ်မ�အပါတစ်ဥ်နပံါတ)် 

 Expiry date 
(သက်တမး်ကုနဆ်ုံးရက်) 

 

Medical device Import Recommendation 
/Notification no. 
(ေဆးပစ�ည်းတင်သွငး်ခွင့်ေထာက်ခခံျက်အမှတ်/ 
မှတတ်မ်းတငအ်မှတ်) 

 

Operator of device at time of incident 
( ဖြ စပွ်ားချိန၌် ေဆးပစ�ည်းကုိအသုံးပြ �သူ) 
 

 Healthcare Professional    (ဆရာဝန်/ဆရာမ/က�မ်းကျငသူ်များ) 
 Patients  (လူနာ) 
 Others:  (အခြ ား)      _________________________________    

Usage of device 
(ေဆးပစ�ည်းကိုသံုးစွဲပုံံ) 

 Single Use  (တစ်ခါသံုးြခငး်) 
 Reuse of Single Use  (တစ်ခါသံုးအား ထပ်မံအသံုးပြ �ြခငး်)   
 Re-serviced/ Refurbished ( ပြ �ပြ င ် ပြ င််ဆင၍််အသုံးပြ �ြခငး်) 

 Device disposition/ current location 
(ေဆးပစ�ည်း၏အေနအထား/လက်ရှတိည်ေနရာ) 
 

 Implanted (ခ��ာကုိယ်တငွး်သို�ထည့်သွငး်ထားပ� းီ)  
 Explanted (ခ��ာကုိယ်တငွး်မှ ထုတ်ဖယ်  ပ� းီ) 
 Disposed   (စွန�်ပစ်ပ� းီ) 
 Returned to manufacturer  (ထုတလု်ပသူ်ထံ  ပြ နလ်ည်ေပးပုိ�ပ� ီး) 
 Others, please specify  (အခြ ားရှကိေဖာ်ပြ ရန်)   ______________________ 



List of other devices involved in the incident 
(if applicable) 
( ဖြ စပွ်ားချိနတ်ငွ ်အခြ ားေသာေဆးပစ�ည်းများကို 
အသံုးပြ �ခ့ဲပါက စာရငး်ဖြ င့် ေဖာ်ပြ ရန်) 

 

Result of manufacturer investigation 
(ထတုလု်ပသူ်၏ စံုစမ်းစစ်ေဆးမ�ရလဒ်) 

 
 

Patient Information  (လူနာ၏ သတငး်အချက်အလက်များ) 

Age (အသက်)  

Gender (ကျား/မ)  

Patient outcome 
(လူနာ၏ ေဆးကုသမ�ရလဒ်) 

  Death  (အသက်ေသဆုံးခြ ငး်) 
  Life threatening  (အသက်အ��ရာယ်စုိးရိမရ်ခြ ငး်) 
  Hospitalized  (ေဆး�ုံတငက်သုရခြ ငး်) 
  Congenital anomaly  (ေမးွရာပါ မူမမှန်ခြ ငး်) 
  Required intervention to prevent permanent impairment/damage          

       ေရရှည်ချိ��ယင်ွးြခင်း/ပျက်စီးြခင်းမှကာကွယ်ရနလ်ိုအပ်ေသာေဖးမေဆာငရ်က်ွမ�ေပးြခင်း 
  Others, Please specify (အခြ ား)   ______________  

Corrective action taken to the care of 
patient 
(လူနာအား ပြ န်လည၍်အေရးယူေစာင့် ေရာှက်ကုသမ�) 

 
 

 
I attest that the information submitted is true and correct. 
(အထက်ေဖာ်ပြ ပါအချက်အလကမ်ျားသည် စစ်မနှ၊် မှနက်နပ်ါေက� ာငး် ဝနခ်ကံတိပြ �ပါသည်။) 
 
 
Signature (လက်မတှ်) : __________________________ 

Name of reporting person (မှတတ်မ်းေပးပုိ�သူအမည်) : __________________________ 

Date of this notification (မတှတ်မး်တငသ်ည့်ရကစ်ွဲ) : __________________________  (dd/mm/yyyy)(ရက်/လ/�စ်ှ) 

Establishment stamp (ဌာန/အဖွဲ�အစည်း၏တဆံပိတ်ုံး) : _______________________ 

 

 

Other Information  (အခြ ားသတငး်အချက်အလကမ်ျား) 
Manufacturer/ authorised representative aware of 
other similar  incident (frequency, number) 
(ထတုလု်ပသူ်/တရားဝင်ကုိယ်စားလှယ်မှ အလားတူ  ဖြ စရ်ပ်�င့်ှ 
ပတသ်က်၍ သတိပြ �မသိည့်) (အက� မိ်/အေရအတွက်) 

 

Countries where these similar  incident occurred 
(အလားတူ ြဖစရ်ပ်ြဖစ်ဖူးေသာ �ိုငင်မံျား) 

 

Other related information 
(အခြ ားဆက်စပေ်သာ သတငး် အချက်အလက်များ) 

 


