
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ 
_______  

Số:  60/TTr-SYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Trà Vinh, ngày  28  tháng   02   năm 2022 

TỜ TRÌNH 
Về việc đăng tải công khai giá trúng thầu gói thầu số 66: Mua sắm  

thiết bị phẫu thuật - gây mê hồi sức (39 thiết bị) thuộc dự án  
Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh  

trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh  
____________________________________ 

 
       Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

 
 

Thực hiện Nghị định số 36/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc 
quản lý trang thiết bị y tế. 

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-SYT ngày 24/12/2021 của Giám đốc Sở Y 
tế tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 66: 

Mua sắm thiết bị phẫu thuật - gây mê hồi sức (39 thiết bị) thuộc dự án Đầu tư 
xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh. 

Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho đăng tải công 

khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy b an nhân dân tỉnh và gửi Bộ Y 
tế thông tin về giá trúng thầu gói thầu số 66: Mua sắm thiết bị phẫu thuật 

–  gây mê hồi sức (39 thiết bị) thuộc dự án  Đầu tư xây dựng công trình Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, chi tiết theo phụ lục số 01 và phụ lục số 02 đính kèm. 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đăng tải công khai giá 
trúng thầu gói thầu số 66 nêu trên và gửi Bộ Y tế theo quy định ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ, PGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 

Kiên Sóc Kha 
 
 
 



PHỤ LỤC 01 

GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Tờ trình số  60/TTr-SYT ngày  28/02/2022 của Sở Y tế) 

 

TT Danh mục hàng hóa 
Ký mã hiệu, nhãn mác của sản 

phẩm 

Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Đơn giá 

(đồng)  

Thành tiền 

(đồng)  

1 Hệ thống phẫu thuật nội 
soi full HD kèm bộ dụng 

cụ phẫu thuật ổ bụng, tiết 
niệu 

Model máy chính: OTV-S200  
Hãng sản xuất: Olympus 

02 Hệ 
thống 

Xuất xứ máy chính: 
Nhật, Đức 

5.000.000.000 10.000.000.000 

2 Bàn mỗ chấn thương 

chỉnh hình điện, thủy lực 

Model máy chính: Alvo Etiuda 4-

02 
Hãng sản xuất: ALVO Spólka z 
organiczona odpowiedzialnoscia 

Sposlka komandytowa 

01 Cái Xuất xứ  máy chính: Ba 

Lan 

800.000.000 800.000.000 

3 Bàn mỗ đa năng điện thủy 
lực 

Model máy chính: Alvo Etiuda 4-
02 

Hãng sản xuất: ALVO Spólka z 
organiczona odpowiedzialnoscia 
Sposlka komandytowa 

14 Cái Xuất xứ  máy chính: Ba 
Lan 

475.000.000 6.650.000.000 

4 Cưa cắt bột chạy điện Model máy chính: CC4 
Hãng sản xuất: DeSoutter 

02 Cái Xuất xứ  máy chính: 
Anh 

27.000.000 54.000.000 

5 Dao mỗ cao tần ≥ 300W Model máy chính: VLFX8GEN 

(Valleylab FX8) 
Hãng sản xuất: 
Covidien/Medtronic 

15 Cái Xuất xứ  máy chính: 

Mỹ 

250.000.000 3.750.000.000 

6 Dao mỗ siêu âm có chức 

năng hàn mạch 

Model máy chính: GEN 11 

Hãng sản xuất: Jabil, Inc,. Mỹ 
Hãng chủ sở hữu: Ethicon Endo-

Surgery LLC, Mỹ thuộc tập đoàn 
Johnson & Johnson Mỹ 

01 Cái Xuất xứ  máy chính: 

Mỹ 

2.300.000.000 2.300.000.000 
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TT Danh mục hàng hóa 
Ký mã hiệu, nhãn mác của sản 

phẩm 

Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Đơn giá 

(đồng)  

Thành tiền 

(đồng)  

7 Đèn mỗ di động LED ≥ 
80.000 Lux 

Model máy chính: Polaris 100/200   
Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & 

Co.KGaA, Đức 

01 Cái Xuất xứ  máy chính: 
Đức 

270.000.000 270.000.000 

8 Đèn mỗ treo trán ánh sáng 
lạnh 

Model máy chính: ML4 LED 
Hãng sản sản xuất: Heine 

02 Cái Xuất xứ  máy chính: 
Đức 

37.000.000 74.000.000 

9 Đèn mỗ treo trần 2 chóa, 

LED ≥ 160.000 Lux + 
160.000 Lux 

Model máy chính: Polaris 100/200    

Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & 
Co.KGaA, Đức 

13 Cái Xuất xứ  máy chính: 

Đức 

550.000.000 7.150.000.000 

10 Đèn mỗ treo trần 2 chóa, 
LED ≥ 160.000 Lux + 

160.000 Lux, có camera 

Model máy chính: Polaris 100/200 
+ Polaris 600   

Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & 
Co.KGaA, Đức 

02 Cái Xuất xứ  máy chính: 
Đức 

825.000.000 1.650.000.000 

11 Hệ thống phẫu thuật nội 
soi khớp 

Model máy chính: ENDOCAM 
LOGIC HD  
Hãng sản xuất: Richard Wolf 

01 Hệ 
thống 

Xuất xứ  máy chính: 
Đức 

4.900.000.000 4.900.000.000 

12 Dao mỗ điện có chức 

năng hàn mạch 

Model máy chính: VLFT10GEN 

Hãng sản xuất: 
Covidien/Medtronic 

01 Cái Xuất xứ  máy chính: 

Mỹ 

2.000.000.000 2.000.000.000 

13 Hệ thống rửa tay cho 2 

phẫu thuật viên 

Model máy chính: BRC-200 Plus 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH 
Sản xuất thiết bị y tế Việt Nam 

06 Hệ 

thống 

Xuất xứ  máy chính: 

Việt Nam 

70.000.000 420.000.000 

14 Hệ thống tán sỏi ngược 
dòng niệu quản công nghệ 

laser + nội soi ống cứng 

Model máy chính: Dornier Medilas 
H Solvo; OTV-S200  

Hãng sản xuất: Dornier Medtech 
Laser GmbH/Olympus 

01 Hệ 
thống 

Xuất xứ  máy chính: 
Đức; Nhật. 

5.500.000.000 5.500.000.000 

15 Khoan xương cầm tay 

chạy điện 

Model máy chính: KR2000 

Hãng sản xuất: Rimec S.r.l 

02 Cái Xuất xứ  máy chính: 

Italia 

120.000.000 240.000.000 

16 Laser phẫu thuật CO2 ≥ 
40W 

Model máy chính: LPT403 
Hãng sản xuất: Công ty TNHH 

Công nghệ Long Phương 

01 Cái Xuất xứ  máy chính: 
Việt Nam 

150.000.000 150.000.000 
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TT Danh mục hàng hóa 
Ký mã hiệu, nhãn mác của sản 

phẩm 

Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Đơn giá 

(đồng)  

Thành tiền 

(đồng)  

17 Máy bào da - cán da Model máy chính: GD-113 
Hãng sản xuất chính: Desoutter - 

Anh/4MED-Israel 

01 Cái Xuất xứ  máy chính: 
Anh/Israel 

450.000.000 450.000.000 

18 Máy gây mê kèm thở có 
chức năng theo dõi độ khí 
mê 

Model máy chính: Atlan A350 
Hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu: 
Drägerwerk AG & Co.KGaA 

12 Cái Xuất xứ  máy chính: 
Đức 

1.140.000.000 13.680.000.000 

19 Máy gây mê kèm thở có 

chức năng theo dõi độ mê 
sâu 

Model máy chính: Atlan A350; 

Vista 120 
Hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu: 

Drägerwerk AG & Co.KGaA 

02 Cái Xuất xứ  máy chính: 

Đức 

1.800.000.000 3.600.000.000 

20 Máy khoan cắt xương đa 
năng 

Model máy chính: Acculan 4  
Hãng sản xuất chính: Bbraun - 
Aesculap 

02 Cái Xuất xứ  máy chính: 
Đức 

1.100.000.000 2.200.000.000 

21 Laser nội mạch Model máy chính: LS216 

Hãng sản xuất: Viện vật lý Y sinh 
học 

01 Cái Xuất xứ  máy chính: 

Việt Nam 

65.000.000 65.000.000 

22 Máy phun dung dịch khử 

trùng công nghệ phun 
sương/plasma 

Model máy chính: OZPRO-3000 

Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty 
Cổ phần Khoa học Công nghệ P.E 

06 Cái Xuất xứ  máy chính: 

Việt Nam 

100.000.000 600.000.000 

23 Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh 
mạch 

Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 04 Bộ Xuất xứ: 
Đức/Malaysia/Trung 

Quốc/Ba Lan/Anh 

25.000.000 100.000.000 

24 Bộ dụng cụ cắt búi trĩ Hãng sản xuất: Best Medical 
GmbH 

02 Bộ Xuất xứ: Đức 35.000.000 70.000.000 

25 Bộ dụng cụ cố định chi Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap, 

Best Medical GmbH 

02 Bộ Xuất xứ: Thụy 

Sỹ/Đức/Mêxicô 

56.000.000 112.000.000 
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TT Danh mục hàng hóa 
Ký mã hiệu, nhãn mác của sản 

phẩm 

Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Đơn giá 

(đồng)  

Thành tiền 

(đồng)  

26 Bộ dụng cụ khám bệnh 
ngũ quan 

 
Hãng sản xuất: Best Medical 

GmbH 

10 Bộ Xuất xứ: Đức 12.000.000 120.000.000 

27 Bộ dụng cụ mở khí quản Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 05 Bộ Xuất xứ: 
Đức/Malaysia/Trung 
Quốc 

9.000.000 45.000.000 

28 Bộ dụng cụ phẫu thuật 

bụng tổng quát 

Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 02 Bộ Xuất xứ: 

Đức/Malaysia/Trung 
Quốc/Ba Lan/Anh 

190.000.000 380.000.000 

29 Bộ dụng cụ phẫu thuật 
chấn thương chỉnh hình 

Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 04 Bộ Xuất xứ: Malaysia/Ba 
Lan/Trung 

Quốc/Đức/Anh 

360.000.000 1.440.000.000 

30 Bộ dụng cụ phẫu thuật 
lồng ngực kèm cưa xương 
ức 

Hãng sản xuất: Best Medical 
GmbH 

02 Bộ Xuất xứ: Đức 350.000.000 700.000.000 

31 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết 

niệu 

Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 02 Bộ Xuất xứ: 

Đức/Malaysia/Trung 
Quốc/Ba Lan/Anh 

190.000.000 380.000.000 

32 Bộ dụng cụ phẫu thuật 
tiêu hóa 

Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 02 Bộ Xuất xứ: 
Đức/Malaysia/Trung 

Quốc/Ba Lan/Anh 

195.000.000 390.000.000 

33 Bộ dụng cụ phẫu thuật túi 
mật 

Hãng sản xuất: Best Medical 
GmbH 

02 Bộ Xuất xứ: Đức 130.000.000 260.000.000 
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TT Danh mục hàng hóa 
Ký mã hiệu, nhãn mác của sản 

phẩm 

Số 

lượng  

Đơn vị 

tính 
Xuất xứ 

Đơn giá 

(đồng)  

Thành tiền 

(đồng)  

34 Bộ dụng cụ phẫu thuật 
tuyến giáp 

Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 02 Bộ Xuất xứ: 
Đức/Malaysia/Trung 

Quốc/Ba Lan/Anh 

120.000.000 240.000.000 

35 Bộ dụng cụ phẫu thuật 
thần kinh cột sống 

Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 02 Bộ Xuất xứ: 
Đức/Malaysia/Trung 
Quốc/Ba Lan 

400.000.000 800.000.000 

36 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 15 Bộ Xuất xứ: 

Đức/Malaysia/Trung 
Quốc/Anh 

16.000.000 240.000.000 

37 Bộ dụng cụ vi phẫu mạch 
máu 

Hãng sản xuất:Best Medical 
GmbH 

02 Bộ Xuất xứ: Đức 160.000.000 320.000.000 

38 Bộ dụng cụ vi phẫu thần 
kinh 

Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 02 Bộ Xuất xứ: Đức/Ba 
Lan/Malaysia/Anh 

280.000.000 560.000.000 

39 Bộ trung phẫu (Bộ dụng 

cụ phẫu thuật các chuyên 
khoa) 

Hãng sản xuất: Bbraun - Aesculap 10 Bộ Xuất xứ: 

Đức/Malaysia/Ba 
Lan/Trung Quốc/Anh 

90.000.000 900.000.000 

TỔNG CỘNG 73.560.000.000 

(Bảy mươi ba tỷ, năm trăm sáu mươi triệu đồng) 

 
 

 
 



PHỤ LỤC 02 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

(Kèm theo Tờ trình số 60/TTr-SYT ngày  28/02/2022 của Sở Y tế) 
 

1. HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI FULL HD KÈM BỘ DỤNG CỤ PHẪU 

THUẬT Ổ BỤNG, TIẾT NIỆU 

Model máy chính: OTV-S200 

Hãng sản xuất: Olympus 

Xuất xứ máy chính: Nhật, Đức 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 Hệ thống phẫu thuật nội soi full HD kèm bộ dụng cụ phẫu thuật ổ 

bụng, tiết niệu, kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: 
01 Hệ thống 

2 Bộ xử lý hình ảnh trung tâm kèm nguồn sáng LED 

Model: OTV-S200 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

01 Bộ 

3 Đầu camera 

Model: CH-S200-XZ-EB 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

01 Bộ 

4 Máy bơm CO2 

Model: UHI-4 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp - Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

01 Cái 

5 Máy cắt đốt nội soi  

Model: ESG-400 (WB91051W) 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH-Germany 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

6 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tổng quát niệu  

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH-Germany, Stema, 

Hermann Medizintecknik GmbH  

Xuất xứ: Đức 

01 Bộ 

7 Màn hình LCD chuyên dụng 

Model: LMD-2735MD 

Hãng sản xuất: Sony Coporation-Japan 

Xuất xứ: Nhật 

01 Cái 

8 Xe đẩy máy 

(Mua tại Việt Nam) 
01 Cái 
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 Tính năng kỹ thuật:   

1 Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng LED 

Model: OTV-S200 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

 Màn hình điều khiển cảm ứng LCD 

Nguồn sáng LED 

Chức năng tái tạo màu tự nhiên kết hợp với chức năng tăng cường hình ảnh 

Có chức năng quan sát hình ảnh với ánh sáng hồng ngoại (khi kết hợp với nguồn 

sáng thích hợp). Có 2 chế độ 

Ngõ ra có: 

● Ngõ ra Analog: VBS Composite, Y/C. 

● Ngõ ra kỹ thuật số: HD-SDI (SMPTE 292M), DVI (WUXGA, 1080p hay 

SXGA) 

Chức năng phóng đại điện tử 3 bước với tỷ lệ: x1.0, x1.2, x1.5  

Chức năng tăng cường hình ảnh:  có 8 bước cài đặt tăng cường độ phân giải cấu 

trúc hoặc tăng cường độ phân giải cạnh. 

Có thể hiển thị thanh màu chuẩn 

Khả năng điều chỉnh sắc màu: Red: +/- 8 bước, Blue : +/- 8 bước, Chroma: +/- 8 

bước. 

Tự động điều chỉnh độ sáng khi đầu ống soi ở xa vật quan sát. 

Độ tương phản của hình ảnh có thể thay đổi theo 3 mức: 

+ Hình ảnh bình thường 

+ Vùng tối sẽ tối hơn, vùng sáng sẽ sáng hơn. 

+ Vùng tối sẽ sáng hơn và vùng sáng sẽ tối hơn. 

Chế độ quan sát vùng (IRIS) có thể cài đặt tự động theo 3 mức sau:  

+ Ánh sáng được điều chỉnh dựa vào vùng sáng nhất của khu vực trung tâm và 

vùng sáng trung bình của khu vực ngoại biên. 

+ Ánh sáng được điều chỉnh dựa trên vùng sáng nhất của hình ảnh nội soi. 

+ Ánh sáng được điều chỉnh dựa trên vùng sáng trung bình của hình ảnh nội soi. 

Có thể lưu được 20 thông số cài đặt. 

Lưu dữ liệu bộ nhớ trong: 

+ TIFF: khoảng 120 hình 

+ JPEG (1/5): khoảng 636 hình 

+ JPEG (1/10): khoảng 1108 hình 

Nguồn sáng LED 

Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ 

Chế độ standby tắt tạm thời bóng đèn khi dây dẫn sáng được tháo ra hoặc ống soi 

được lấy ra khỏi phẫu trường 

Làm mát bằng khí. 
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Phương pháp điều chỉnh độ sáng tự động: điều khiển đòng điện của đèn LED 

Tự động điều chỉnh độ sáng: 17 bước 

Điều khiển độ sáng: tự động. 

2 Đầu camera Full HD  

Model: CH-S200-XZ-EB 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

 Bộ xử lý: 3CMOS  

Quan sát hình ảnh với bước sóng ngắn (với bước sóng ở dải băng hẹp từ 415nm 

đến 540nm), tăng khả năng quan sát cấu trúc các mao mạch hỗ trợ chẩn đoán ung 

thư sớm 

Có chức năng phóng đại 2x quang học.  

Đầu camera có chức năng phóng đại 

Có chế độ sợi quang học ngăn hiệu ứng nhiễu. 

Tiêu cự 15.9 - 31.3mm 

Đầu camera có tiệt trùng được. 

Chiều dài cáp 3m 

3 Máy bơm hơi ổ bụng 

Model: UHI-4 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp - Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

 Tốc độ bơm khí tối đa khoảng 45 lít/ phút 

Có chế độ bơm khí vào khoang bụng nhỏ  

Có chế độ hút khói tự động 

Có van chuyển đổi bình khí CO2  

Có chế độ báo động áp lực quá cao trong ổ bụng, hoặc ống dẫn bị tắt nghẽn hay 

lượng khí cung cấp không đủ. 

4 Máy cắt đốt nội soi 

Model: ESG-400 (WB91051W) 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH-Germany 

Xuất xứ: Đức 

 Chế độ đơn cực và lưỡng cực. 

Chế độ cắt trong nước muối (dành cho cắt lưỡng cực). 

Màn hình cảm ứng 

Chức năng ghi nhớ giúp tìm kiếm các chức năng đã cài đặt 

Chế độ đơn cực:  

Có 4 chế độ cắt trong đó: 

● Chế độ cắt PureCut với mức công suất tối đa là 300W. 

● Chế độ cắt BlendCut với mức công suất tối đa là 200W 

● Chế độ cắt PulseCut fast/ PulseCut slow với mức công suất tối đa là 150W. 
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Có 4 chế độ cầm máu trong đó: 

● Chế độ cầm máu SoftCoag với mức công suất tối đa là 200W. 

● Chế độ cầm máu (Power Coag/Forced Coag/SprayCoag) với mức công suất 

tối đa là 120W 

Chế độ lưỡng cực: 

Có 2 chế độ cắt trong đó: 

● Chế độ BipolarCut với mức công suất tối đa là 100W 

● Chế độ SalineCut với mức công suất tối đa là 320W 

Có 6 chế độ cầm máu trong đó: 

● Chế độ cầm máu BiSoftCoag/AutoCoag/HardCoag với mức công suất tối đa 

là 120 W. 

● Chế độ cầm máu SalineCoag với mức công suất tối đa là 200 W. 

● Chế độ cầm máu RFCoag với mức công suất tối đa là 50W. 

● Chế độ cầm máu FineCoag với mức công suất tối đa là 40W. 

5 Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi tổng quát niệu 

 Ống kính khoá nhanh, hấp tiệt trùng được  

Model: WA53005A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Ống kính soi khoá nhanh, hấp tiệt trùng được  

Model: WA53000A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Dây dẫn sáng 

Model: WA03310A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Vỏ ngoài trocar trơn 11mm có van khóa, chiều dài tổng 170mm 

Model: EH-109-009 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Mũi xiên dài 183mm, đầu tù 

Model: EJ-011-009 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Ống Trocar loại có vòng xoắn có van khóa, dài 93mm 

Model: EH-029-309 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Mũi xiên, dài 190mm, loại mũi hình tam giác 01 Cái 
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Model: EJ-001-009 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

 Vỏ ngoài trocar trơn, có van khóa, chiều dài 84mm 

Model: EH-109-003 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Ống trocar có vòng xoắn có van khóa, dài 86mm 

Model: EH-029-303 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

02 Cái 

 Mũi xiên, dài 170mm, loại mũi hình tam giác. 

Model: EJ-001-003 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

02 Cái 

 Ống giảm từ 11mm xuống 5.5mm 

Model: EH-032-022 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Nắp đậy Silicon, 10 chiếc/gói  

Model: EJ-020-006, EJ-020-002 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

02 Gói 

 Van lá dự trữ 11mm, 5 chiếc/gói:  

Model: EJ-023-002 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

02 Gói 

 Van dự trữ 5.5mm, 5 chiếc/gói:  

Model: EJ-023-001 

Hãng sản xuất: Stema 

Xuất xứ: Đức 

02 Gói 

 Kéo, đường kính 5mm, chiều dài 330mm, chiều dài lưỡi kéo 19 

mm, đơn cực, bao gồm 3 phần riêng biệt: vỏ ngoài, ruột kéo, tay 

cầm. 

Model: A64810A, A60800A, A60101A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Kìm bóc tách, đơn cực, đường kính 5mm, chiều dài  330mm, chiều 

dài lưỡi kìm 21mm, bao gồm 3 phần riêng biệt: vỏ ngoài, ruột kẹp, 

tay cầm không khóa, có đầu nối dây cắt đốt. 

Model: A64320A, A60800A, A60101A 

01 Cái 
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Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

 Kìm kẹp túi mật và mô trơn không sang chấn, đường kính 5mm, 

chiều dài 330mm, bao gồm 3 phần riêng biệt: vỏ ngoài, ruột kẹp, 

tay cầm. 

Model: WA64180A, A60800A, WA60115A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Kìm kẹp giữ mô, đường kính 5mm, chiều dài 330mm, chiều dài 

lưỡi kìm 24mm, tay cầm có khóa, có đầu nối dây cắt đốt. 

Model: A64120A, A60800A, WA60115A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Kìm kẹp giữ mô, đường kính 5mm, chiều dài 330mm, chiều dài 

lưỡi kìm 31mm, bao gồm 3 phần riêng biệt: vỏ ngoài, ruột kẹp, tay 

cầm.  

Model: WA64140A, A60800A, WA60115A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Kìm kẹp giữ mô, chiều dài 330mm, bao gồm 3 phần riêng biệt: vỏ 

ngoài, ruột kẹp, tay cầm  

Model: A64010A, A60800A, A60100A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Ruột kẹp phẫu tích góc phải 90 độ, 5mm x 330mm dùng bóc tách 

mạch máu, chiều dài lưỡi kìm 18 mm 

Model: WA64330A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Điện cực đốt dạng móc đơn cực 

Model: A6282 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Dây đốt đơn cực, chiều dài khoảng 3.5 m 

Model: A0358 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Kẹp phẫu tích lưỡng cực Maryland, 5 x  330mm, chiều dài hàm 

14.7 mm, bao gồm 3 phần riêng biệt : vỏ ngoài; ruột kẹp, tay cầm 

Model: WA64320C, WA60800C, WA60101C. 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

01 Cái 
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Xuất xứ: Đức 

 Ruột kẹp lưỡng cực dạng thẳng, 5 x 330mm, chiều dài lưỡi kìm 

12.7mm 

Model: WA64310C 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Ruột kẹp phẫu tích lưỡng cực Maryland loại dài, 5 x 330mm, chiều 

dài hàm 19 mm 

Model: WA64360C 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Kẹp lưỡng cực Johann 5x330 mm, chiều dài hàm 16.5 mm, bao 

gồm 3 phần riêng biệt: vỏ ngoài; ruột kẹp, tay cầm. 

Model: WA64120C, WA60800C, WA60101C. 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Dây đốt lưỡng cực 

Model: A60003C 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Kìm kẹp kim dạng thẳng 5 x 330mm 

Model: WA64700A, WA60120A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Dụng cụ đẩy chỉ bên ngoài, 5 x 330 mm 

Model: WA56903A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Kìm kẹp giữ kim hàm cong 

Model: WA64710A, WA60120A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Kềm mang kẹp 10x330mm 

Model: A56790A 

Hãng sản xuất: Hermann Medizintecknik GmbH 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Clip titan, cỡ trung bình. 1 hộp (18 vỉ), mỗi vỉ 6 cái  

Mua tại thị trường Việt Nam 
01 Hộp 

 Ống hút tưới rửa đường kính 5.3 mm, chiều dài 360mm 

Model: WA51131A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

01 Cái 
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Xuất xứ: Đức 

 Tay cầm cho ống hút tưới rửa 

Model: WA51172A, WA51181S 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

 Màn hình LCD chuyên dụng   

Model: LMD-2735MD 

Hãng sản xuất: Sony Coporation-Japan 

Xuất xứ: Nhật 

7 Loại màn hình TFT LCD, kích thước 27 inch 

 Độ sáng: 300 cd/m2  

Độ phân giải: 1920 x 1080 pixels 

Tỉ lệ khung hình: 16:9 

Độ tương phản: 1000:1 

Màu sắc: khoảng 16.700.000 màu 

Góc nhìn: 89°/89°/89°/89°  

Các ngõ vào tín hiệu video: DVI-D, SD/HD-SDI, Y/C, component, RGB, … 

Các ngõ ra tín hiệu video: DVI-D, DC 5V 

Có các chức năng: hình ảnh gương, hình trong hình, hình ngoài hình. 

8 Xe đẩy máy  

Xuất xứ : Việt Nam 

 Đặt trên bánh xe có khóa hãm. 

Có giá treo cho ống soi  

Khay đựng bàn phím trượt được 

Khung bằng sắt sơn tĩnh điện 

 

2. BÀN MỔ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH ĐIỆN, THỦY LỰC 

Model máy chính: Alvo Etiuda 4-02 

Hãng sản xuất: ALVO Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia Sposlka komandytowa 

Xuất xứ máy chính: Ba Lan 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
Bàn mổ chấn thương chỉnh hình điện, thủy lực kèm phụ kiện tiêu 

chuẩn 
01 Bộ 

2 Thân bàn chính với mặt bàn gồm các khúc 01 Bộ 

3 Bộ điều khiển cầm tay 01 Cái 

4 Pin tích hợp 01 Bộ 

5 Dây nguồn 01 Cái 

6 Bộ điều khiển dự phòng gắn trên trụ bàn 01 Cái 
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7 Giá đỡ tay kèm kẹp gắn vào bàn 02 Cái 

8 Khung màn chắn gây mê kèm kẹp gắn vào bàn 01 Cái 

9 Đai cố định bệnh nhân 01 Cái 

10 Gối đỡ đầu hình tròn 01 Cái 

11 Bàn đỡ phẫu thuật tay kèm đệm và kẹp gắn vào bàn 01 Bộ 

12 
Bộ khung kéo nắn dùng cho phẫu thuật chấn thương chỉnh hình chi 

dưới tích hợp xe đẩy bao gồm: 
01 Bộ 

13 Tấm đỡ mông kèm đệm:  01 Cái 

14 Gá gắn bộ khung vào bàn:  01 Cái 

15 Thanh mở rộng 02 Cái 

16 Bộ kéo chân 02 Bộ 

17 Tấm cố định bàn chân kèm đai giữ 02 Cái 

18 Trụ giữ kéo dãn chân 01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật:   

1 Đặc tính chung:  

2 
- Mặt bàn mổ làm từ vật liệu thấu xạ cho phép thực hiện các kỹ thuật chiếu, chụp 

X quang. 

3 
- Bàn mổ có thể điều chỉnh điện các chức năng: nâng/hạ chiều cao, nghiêng 

trái/phải, Trendelenburg/Trendelenburg ngược. 

4 
- Điều chỉnh nâng/hạ tấm đỡ đầu, tấm đỡ chân, tấm đỡ lưng bằng tay có trợ lực lò 

xo khí. 

5 
- Có bộ điều khiển dự phòng cho phép điều khiển các tính năng cơ bản của bàn: 

nâng/hạ chiều cao, nghiêng trái/phải, Trendelenburg/Trendelenburg ngược. 

6 

- Bộ điều khiển cầm tay và bộ điều khiển dự phòng được trang bị đèn LED chỉ thị 

mức pin với 3 cấp độ khác nhau: đèn xanh - pin đã được sạc đủ, đèn màu cam – có 

thể sạc pin, đèn màu đỏ - cần phải sạc pin. 

7 - Mặt bàn mổ có thể trượt theo phương dọc mặt bàn (longitudinal shift) 300mm. 

 Thông số bàn: 

8 - Chiều dài tổng thể của bàn mổ: 2.100 mm 

9 - Chiều rộng tổng thể mặt bàn mổ: 560mm 

10 - Tải trọng động của bàn: 225 kg 

11 - Điều chỉnh độ cao bàn mổ (gồm cả đệm): 750 mm đến 1080 mm 

12 
- Điều chỉnh góc nghiêng Tredenlengburg/ Tredenlengburg ngược: từ - 40° đến + 

40° 

13 - Điều chỉnh góc nghiêng trái/phải: từ - 30° đến + 30° 

14 - Điều chỉnh tấm đỡ chân: từ - 90° đến + 20° 

15 - Điều chỉnh tấm đỡ lưng: từ - 45° đến + 85° 

16 - Điều chỉnh tấm đỡ đầu: từ - 45° đến + 45° 

17 - Khả năng trượt dọc mặt bàn: 300mm 

18 - Có pin tích hợp, thời gian sử dụng pin: khoảng 60 ca mổ  
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19 - Thời gian sạc đầy pin: < 12 giờ. 

 

3. BÀN MỔ ĐA NĂNG ĐIỆN, THỦY LỰC 

Model máy chính: Alvo Etiuda 4-02 

Hãng sản xuất: ALVO Spólka z organiczona odpowiedzialnoscia Sposlka komandytowa 

Xuất xứ máy chính: Ba Lan 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 Bàn mổ đa năng điện, thủy lực kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 01 Bộ 

2 
Mặt bàn gồm các khúc: tấm đỡ mông, tấm đỡ lưng, tấm đỡ đầu và 2 

tấm đỡ chân 
01 Bộ 

3 Bộ điều khiển cầm tay 01 Cái 

4 Bộ điều khiển dự phòng gắn trên trụ bàn 01 Cái 

5 Bộ đỡ tay kèm gắn vào bàn 02 Cái 

6 Khung màn chắn gây mê kèm kẹp gắn vào bàn 02 Cái 

7 Đai cố định bệnh nhân 02 Cái 

8 Gối đỡ đầu hình tròn 02 Cái 

9 Pin tích hợp 01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

 Đặc tính chung: 

1 
- Bàn mổ có thể điều chỉnh điện các chức năng: nâng/hạ chiều cao, nghiêng 

trái/phải, Trendelenburg/Trendelenburg ngược. 

2 
- Điều chỉnh nâng/hạ tấm đỡ đầu, tấm đỡ chân, tấm đỡ lưng bằng tay có trợ lực lò 

xo khí. 

3 
- Có bộ điều khiển dự phòng cho phép điều khiển các tính năng cơ bản của bàn : 

nâng/hạ chiều cao, nghiêng trái/phải, Trendelenburg/Trendelenburg ngược. 

4 

- Bộ điều khiển cầm tay và bộ điều khiển dự phòng được trang bị đèn LED chỉ thị 

mức pin với 3 cấp độ khác nhau: đèn xanh - pin đã được sạc đủ, đèn màu cam – có 

thể sạc pin, đèn màu đỏ - cần phải sạc pin 

5 
- Mặt bàn mổ có thể trượt theo phương dọc mặt bàn (longitudinal shift) 300mm, 

điều chỉnh bằng tay 

 Thông số kỹ thuật: 

6 - Chiều dài tổng thể của bàn mổ: 2.100 mm 

7 - Chiều rộng tổng thể mặt bàn mổ : 560mm 

8 - Tải trọng động của bàn: 225 kg 

9 - Điều chỉnh độ cao bàn mổ (gồm cả đệm): 750 mm đến 1080 mm 

10 
- Điều chỉnh góc nghiêng Tredenlengburg/ Tredenlengburg ngược: từ - 40° đến + 

40° 
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11 - Điều chỉnh góc nghiêng trái/phải: từ - 30° đến + 30° 

12 - Điều chỉnh tấm đỡ chân: từ - 90° đến + 20° 

13 - Điều chỉnh tấm đỡ lưng: từ - 45° đến + 85° 

14 - Điều chỉnh tấm đỡ đầu: từ - 45° đến + 45° 

15 - Khả năng trượt dọc mặt bàn: 300mm 

16 - Thời gian sạc đầy pin: < 12 giờ. 

 

4. CƯA CẮT BỘT CHẠY ĐIỆN 

Model máy chính: CC4 

Hãng sản xuất: DeSoutter  

Xuất xứ máy chính: Anh 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 Cưa cắt bột chạy điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 01 Bộ 

2 Lưỡi cưa 02 Cái 

3 Chìa khóa 02 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

 Đặc tính chung: 

1 Cưa cắt bột chạy điện:  

2 - Tốc độ vòng quay: 14.000 vòng/phút 

3 - Độ ồn: 70 dB(A) 

4 - Dây cáp dài 3.0 m 

5 - Trọng lượng: 1,300 grams (1,3kg) 

 

5. DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN ≥ 300W 

Model máy chính: VLFX8GEN (Valleylab FX8) 

Hãng sản xuất: Covidien/ Medtronic  

Xuất xứ máy chính: Mỹ 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 Dao mổ điện cao tần 300W kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 01 Bộ 

2 Bàn đạp chân đơn cực  01 Cái 

3 Bàn đạp chân lưỡng cực 01 Cái 

4 Kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần 01 Cái 

5 Dây nối kẹp lưỡng cực dùng nhiều lần 01 Cái 

6 Tay dao đơn cực dùng nhiều lần 01 Cái 
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7 Tấm điện cực trung tính dùng một lần cỡ người lớn 50 Cái 

8 Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần 01 Cái 

9 Xe đẩy máy (Mua tại Việt Nam) 01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

 Đặc tính chung: 

1 Sử dụng công nghệ cảm ứng mô hoặc tương đương 

2 Màn hình điều khiển cảm ứng LCD, kích thước 6.2 inches 

3 Tản nhiệt: đối lưu tự nhiên và quạt 

4 Khả năng lưu trữ: 8GB 

5 Pin sạc tích hợp: Lithium hoặc tương đương, dung lượng 75 mAh. 

6 Chế độ cắt/đốt lưỡng cực (bipolar): 6 chế độ  

7 Chế độ chính xác: Công suất đầu ra tối đa 70 W 

8 Chế độ tiêu chuẩn: Công suất đầu ra tối đa 70 W 

9 Chế độ cao áp: Công suất đầu ra tối đa 70 W 

10 Chế độ vừa: Công suất đầu ra tối đa 40 W 

11 Chế độ thấp: Công suất đầu ra tối đa 15 W 

1

12 

Chế độ cao: Công suất đầu ra tối đa 95 W tại trở kháng khoảng 100Ω với điện áp 

đỉnh 462V 

13 Chế độ cắt đơn cực (monopolar cut): 2 chế độ  

14 Chế độ cắt tinh: Công suất đầu ra tối đa 300 W 

15 Chế độ cắt hỗn hợp: Công suất đầu ra tối đa 200 W 

16 Có 3 chế độ cầm máu đơn cực (monopolar coag): 

17 Chế độ cầm máu mềm: Công suất đầu ra tối đa 120 W 

18 Cầm máu tiếp xúc:  Công suất đầu ra tối đa 120 W 

19 Cầm máu không tiếp xúc: Công suất đầu ra tối đa 120 W 

20 Chế độ cắt đốt: Công suất đầu ra tối đa 200 W 

21 Tần số làm việc : 434 kHz (± 10%) 

22 Hệ thống kiểm soát tiếp xúc: 

23 Tần số dòng điện đo tiếp xúc: 64 – 76 kHz 

24 Cường độ dòng điện đo tiếp xúc: < 100 µA RMS 

25 Khoảng điện trở: 5 - 135 (Ω) 

26 Độ chính xác điện trở được đo (RF không kích hoạt): ± 7Ω  

27 Độ chính xác điện trở được đo (RF kích hoạt): ± 14Ω hay 20% 

 

6. DAO MỔ SIÊU ÂM CÓ CHỨC NĂNG HÀN MẠCH 

Model máy chính: GEN11 

Hãng sản xuất: Jabil 

Xuất xứ máy chính: Mỹ 
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TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
Dao mổ siêu âm có chức năng hàn mạch  

Kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:  
01 Cái 

2 Bàn đạp chân  01 Cái 

3 Bộ phận kết nối tay dao siêu âm  01 Cái 

4 Dây dao siêu âm mổ mở  02 Cái 

5 Dây dao siêu âm mổ nội soi  02 Cái 

6 Lưỡi dao siêu âm mổ nội soi dạng kéo, cong  02 Cái 

7 Lưỡi dao siêu âm mổ mở dạng kéo, cong, dài 9cm  02 Cái 

8 Lưỡi dao lưỡng cực hàn mạch mổ nội soi  02 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

1 Dao mổ siêu âm: 

2 
Máy phát chính G11 cung cấp năng lượng sử dụng trong phẫu thuật mở và mổ nội 

soi 

3 
Máy cắt cầm máu tích hợp công nghệ siêu âm Harmonic và công nghệ lưỡng cực 

Enseal 

4 
Máy có khả năng tự động nhận biết dụng cụ kết nối là dao siêu âm hay dao hàn 

mạch lưỡng cực 

5 
Cắt và hàn mạch an toàn với mô/mạch máu có đường kính lên đến 5mm với dao 

siêu âm Harmonic Ace+ 

6 

Dao hàn mạch chỉ định sử dụng bất kì thủ thuật nào cần thực hiện kẹp mạch máu 

(cắt và hàn).  

Có thể sử dụng dụng cụ này trên các mạch máu lên đến (và bao gồm) 7mm 

7 Màn hình cảm ứng LCD 7” 

8 Năng lượng đầu ra dao siêu âm: 

9 Điện áp: 150 VAC 

10 Công suất: 35 Watts 

11 Tần số: 30 - 80 kHz 

12 Năng lượng đầu ra dao hàn mạch: 

13 Điện áp: 100 VAC 

14 Công suất: 135 Watts 

15 Tần số: 300 - 490 kHz  

16 Công nghệ siêu âm: 

17 
Bộ phận chuyển đổi điện năng trong dây dao chuyển hóa điện năng thành dao 

động cơ học, dao động với tần số 55,500 lần một giây (55,5 kHz)  

18 Kết nối dụng cụ Harmonic với máy phát chính. 

Kết nối dao hàn mạch Enseal với máy phát chính 

Dây dao Harmonic HP054 tương thích với dao siêu âm mổ nội soi Harmonic. Dây 
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dao Harmonic xanh HPBLUE tương thích với dao Harmonic Focus + (Mổ hở)  

19 Có 5 mức năng lượng 

20 

Được thiết kế nhằm đáp ứng những yêu cầu và thách thức trong những ca phẫu 

thuật nội soi. 

Lưỡi mổ nội soi: đường kính 5mm, lưỡi cong và có một mũi cặp  

21 thiết kế tay cầm dạng kéo tiện dụng, thiết kế cho phẫu thuật mở, đầu lưỡi dao cong 

22 Có công nghệ thích ứng mô 

23 Công nghệ điện lưỡng cực: 

24 Hàn mạch chắc chắn với mạch máu lớn đường kính lên đến 7mm 

25 
Dao hàn mạch Enseal hàn mạch chắc chắn với mạch máu lớn đường kính lên đến 

7mm, với áp lực mối hàn lên tới 7 lần áp lực tâm thu  

26 
Tự động điều chỉnh nhiệt lượng trong ngàm, giúp đảm bảo nhiệt độ mô trong 

khoảng 100 độ C 

27 Giúp giảm thiểu sự lan tỏa nhiệt sang 2 bên trong khoảng 2 mm 

28 
Dao hàn mạch được chỉ định bất kỳ thủ thuật nào cần thực hiện kẹp mạch máu ( 

cắt và hàn ), kẹp giữ mô và bóc tách mô 

29 

Dây dao siêu âm mổ mở và mổ nội soi: 

Dây dao Harmonic HP054 tương thích với dao siêu âm mổ nội soi Harmonic.  

Dây dao Harmonic xanh HPBLUE tương thích với dao Harmonic Focus + (Mổ 

hở) 

30 
Dây dao Harmonic HP054  số lần sử dụng 95 

Dây dao Harmonic xanh HPBLUE số lần sử dụng 100  

31 Có thể tiệt khuẩn nhiệt độ thấp (Sterrad) 

32 Lưỡi dao siêu âm mổ nội soi: 

33 Chiều dài cán 36cm 

34 Chiều dài hàm 15mm 

35 Có một mũi cặp và một lưỡi cong 

36 Có công nghệ thích ứng mô 

37 Lưỡi dao siêu âm mổ mở: 

38 Thiết kế tay cầm dạng kéo cho phẫu thuật mở 

39 Chiều dài cán 9cm 

40 Với chiều dài lưỡi cắt khi hoạt động 16mm 

41 Dụng cụ trang bị một mũi cắt dạng cong và mũi cặp với đệm đỡ 

42 Lưỡi dao lưỡng cực hàn mạch mổ nội soi 

43 Dụng cụ tạo lực ép cao đồng nhất, hàn được mạch máu có đường kính lên đến7mm 

44 Chiều dài cán 35 cm, hàm cong dài 19mm 

45 Gập góc 110 độ 

46 Bàn đạp chân: 

47 Kích hoạt bàn đạp bật nguồn cho lưỡng cực hoặc nguồn tối thiểu cho siêu âm 

48 Kích hoạt bàn đạp bật nguồn tối đa cho siêu âm 
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7. ĐÈN MỔ DI ĐỘNG LED ≥ 80.000 LUX 

Model máy chính: Polaris 100/200 

Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co.KGaA, Đức 

Xuất xứ máy chính: Đức 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
Đèn mổ di động LED ≥ 80.000 lux kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao 

gồm: 
01 Bộ 

2 Chóa đèn với bảng điều khiển tích hợp 01 Bộ 

3 Tay cầm khử trùng được 02 Cái 

4 Ắc quy tích hợp 01 Bộ 

 Tính năng kỹ thuật: 

  Đặc tính chung: 

1  Nguồn sáng đèn LED 

2  Tuổi thọ bóng đèn: 50.000 giờ 

3 Tích hợp tay cầm và bảng điều khiển trên máy chính 

  Thông số kĩ thuật: 

4  Số bóng LED: 48 bóng 

5  Đường kính đầu đèn: 620 mm 

6  Cường độ chiếu sáng trung tâm: 120.000 lux 

7  Điều chỉnh cường độ chiếu sang: 40.000 – 120.000 lux 

8  Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách 1m: 

9  (d10): 200 mm 

10  (d50): 110 mm 

11  Độ sâu trường sáng: 

12 L1 + L2 (20%): 1300 mm  

13 L1 + L2 (60%): 750 mm  

14  Nhiệt độ màu: 4.400 độ K/ 5.000 độ K/ 5.600 độ K 

15  Chỉ số màu Ra: 95 

16  Chỉ số tái tạo màu đỏ: 93 

17  Ánh sáng cho phẫu thuật nội soi (tại khoảng cách 1m): 300 lux 

  Xe đẩy di động: 

18  Chiều cao làm việc dùng trong phẫu thuật tối đa: 2175mm 

19  Góc xoay ngang của cánh tay đỡ bóng đèn: ± 15 độ 

20  Ắc quy tích hợp: Thời gian hoạt động ≥ 180 phút 
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8. ĐÈN MỔ TREO TRÁN ÁNH SÁNG LẠNH 

Model máy chính: ML4 LED 

Hãng sản xuất: Heine 

Xuất xứ máy chính: Đức 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 Đèn mổ treo trán ánh sáng lạnh kèm phụ kiện tiêu chuẩn 01 Bộ 

 Tính năng kỹ thuật: 

1 Sử dụng đèn công nghệ LED 

2 Cường độ sáng: 90.000 lux 

3 Tuổi thọ đèn: 50.000 giờ 

4 Nhiệt độ màu: 5500 độ K 

5 Pin Lion tích hợp 

6 Dung lượng pin: 4500 mAh 

7 Thời gian sạc: 2 giờ 

 

9. ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 CHÓA, LED ≥ 160.000 LUX + 160.000 LUX 

Model máy chính: Polaris 100/200   

Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co.KGaA, Đức  

Xuất xứ máy chính: Đức 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
Đèn mổ treo trần 2 chóa, LED ≥ 160.000 lux + 160.000 lux kèm phụ 

kiện tiêu chuẩn, bao gồm: 
01 Bộ 

2 Chóa đèn tích hợp bảng điều khiển (Polaris 200):  02 Cái 

3 Bộ gá trần cho đèn mổ:  01 Bộ 

4 Tay cầm khử trùng được:  01 Bộ 

5 Khối nguồn chính cho đèn:  01 Bộ 

 Tính năng kỹ thuật: 

1 Chóa đèn: 

2  Có hệ thống thấu kính phản xạ riêng biệt cho mỗi đèn LED 

3  Đầu đèn: 66 bóng LED 

4  Đường kính đầu đèn: 620 mm 

5  Cường độ chiếu sáng trung tâm Ec: 160.000 Lux 

6  Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách 1 m: 

7 + (d10): 200 mm  

8 + (d50): 110 mm  

9  Độ sâu trường sáng: 

10 + L1 + L2 (20%): 1300 mm  

11 + L1 + L2 (60%): 750 mm  
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12  Nhiệt độ màu: 5.000 độ K/ 5.600 độ K 

13  Chỉ số màu Ra: 95 

14  Chỉ số tái tạo màu (đỏ) R9: 93 

15  Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: 40.000 - 160.000 Lux 

16  Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ 

17  Cường độ sáng cực đại (tại khoảng cách1 mét): 300 Lux 

18  Đạt tiêu chuẩn: IEC 60601-1; IEC 60601- 2-41; IEC 60601-1-2 

   Bảng điều khiển: 

19  Có bảng điều kiển dạng nút bấm tích hợp trên từng chóa đèn 

20  Điều chỉnh được các thông số bật/tắt, tăng giảm cường độ đèn 

 

10. ĐÈN MỔ TREO TRẦN 2 CHÓA, LED ≥ 160.000 LUX + 160.000 LUX, CÓ 

CAMERA 

Model máy chính: Polaris 100/200 + Polaris 600 

Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co.KGaA, Đức 

Xuất xứ máy chính: Đức 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 Đèn mổ treo trần 2 chóa có camera kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao 

gồm: 
01 Bộ 

2 Chóa đèn tích hợp bảng điều khiển và hệ thống camera đồng bộ 01 Bộ 

3  Bộ gá trần cho đèn mổ 01 Bộ 

4  Tay cầm khử trùng được 01 Bộ 

5  Khối nguồn chính cho đèn 01 Bộ 

6  Màn hình 01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

1 Chóa đèn thứ nhất: (Polaris 200) 

2 Có hệ thống thấu kính phản xạ riêng biệt cho mỗi đèn LED 

3 Đầu đèn: 66 bóng LED 

4 Đường kính đầu đèn: 620 mm 

5 Cường độ chiếu sáng trung tâm Ec: 160.000 Lux 

6 Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách 1 m: 

7 + (d10): 200 mm  

8 + (d50): 110 mm  

9 Độ sâu trường sáng: 

10 + L1 + L2 (20%): 1300 mm  

11 + L1 + L2 (60%): 750 mm  

12 Nhiệt độ màu: 4.400 – 5.600 độ K 

13 Chỉ số màu Ra: 95 

14 Chỉ số tái tạo màu (đỏ) R9: 93 

15 Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: 40.000 - 160.000 Lux 

16 Tuổi thọ đèn LED: 50.000 giờ 

17 Cường độ sáng cực đại (tại khoảng cách1 mét): 300 Lux 

18 Đạt tiêu chuẩn: IEC 60601-1; IEC 60601- 2-41; IEC 60601-1-2 
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19 Chóa đèn thứ hai tích hợp camera: 

(Polaris 600) 

20 Nhiệt độ màu có thể điều chỉnh phù hợp cho tất cả các ca phẫu thuật, tùy thuộc vào 

cấu trúc mô hoặc ứng dụng phẫu thuật. 

21 Có 4 chế độ chuyển đổi: từ màu trắng ấm đến trắng lạnh 

22 Tay cầm điều khiển cảm ứng vô trùng (Sterible Touch Control): kiểm soát ánh 

sáng độc lập, điều chỉnh kích thước trường ánh sáng, cường độ ánh sáng 

23 Điều chỉnh cường độ ánh sáng: 20.000 – 160.000 Lux 

24 Cường độ ánh sáng xung quanh: 3.000 lux 

25 Điều chỉnh đường kính trường ánh sáng: 

3 mức 

26 Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách 1 m: 

27 + (d10): khoảng 190 mm 

28 + (d50): khoảng 120 mm 

29 Độ sâu trường sáng: 

30 + L1 + L2 (20%): 1300 mm 

31 + L1 + L2 (60%): 700 mm 

32 Chỉ số phân biệt màu sắc Ra: 95 

33 Chỉ số phân biệt màu đỏ R9: 94 

34 Chỉ số tái tạo màu da R13: 93 

 Đèn LED: 

35 Số lượng bóng LED: 92 

36 Tuổi thọ của đèn LED: 50.000 giờ 

37 Đường kính đầu đèn: 620 mm 

 Bảng điều khiển: 

38 Có bảng điều kiển dạng nút bấm tích hợp trên từng chóa đèn 

39 Điều chỉnh được các thông số On/ off, tăng giảm cường độ đèn 

 Camera MedView tích hợp: 

40 Độ phân giải: Full HD (1920 x 1080 pixel) 

41 Cảm biến hình ảnh: 1/2,8" CMOS 

42 Chế độ Focus: lấy nét tự động (AF) hoặc bằng tay 

43  - Camera gắn vĩnh viễn trên chóa đèn 

44 Phương thức truyền thanh: WHDI 

− Truyền video mã hóa: 128 bit AES 

− Truyền tín hiệu đầu ra video không dây tối thiểu có: HD-SDI (x2) hoặc 
HDMI/DVI-D (x1) 

45 Có chức năng chụp tự động 

46 Chức năng thu phóng: 120x 

47 Độ ồn: 50 dB 

48 Kết nối truyền ảnh, video: wireless 

 

11. HỆ THỐNG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP 

Model máy chính: ENDOCAM LOGIC HD 

Hãng sản xuất: Richard Wolf 

Xuất xứ máy chính: Đức 
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TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
Hệ thống phẫu thuật nội soi khớp kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao 

gồm: 
01 Hệ thống 

2 
Bộ xử lý hình ảnh nội soi 

- Model: Endocam Logic HD 
01 Bộ 

3 
Hộp kết nối với đầu camera 

(5525105) 
01 Bộ 

4 

Bộ xử lý hình ảnh nội soi và kết nối thiết bị ngoại vi bao gồm: 

 Điều khiển từ xa  

 Thẻ nhớ USB 8GB  

 Đầu nối CAN-BUS 

 Cáp tín hiệu HDMI / DVI-D dài 3,0m,  

 Cáp nguồn,  

 Đĩa DVD đăng ký 

 Thẻ nhớ 32 GB  

 Bàn phím  

01 Bộ 

5 
Đầu camera 

(Đầu camera (85525922) + Thấu kính f = 14 mm (85261144)  
01 Bộ 

6 
Nguồn sáng lạnh 

(Mã số: 51630011) 
01 Bộ 

7 Màn hình chuyên dụng y khoa 01 Bộ 

8 

Máy nạo mòm mô, sụn, khoan (kèm dây điện nguồn, bàn đạp, tay 

cầm bào ổ khớp, lưỡi dao nạo, dụng cụ vệ sinh thiết bị) 

(Mã số: 2305001) 

01 Bộ 

9 

Máy bơm dịch nong ổ khớp (kèm dây nối máy bào, dây nối, bàn 

đạp, bộ dây tưới rửa dùng 1 lần 03 cái/bao, bộ dây hút dùng 1 lần 

03 cái/bao) 

(Mã số: 2204001) 

01 Bộ 

10 Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp 01 Bộ 

11 Xe đặt máy nội soi 01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

1 Hệ thống xử lý hình ảnh nội soi 

2 Cảm biến CCD, 3 chip 

3 Độ phân giải tối đa:  1920 x 1200 pixel  

5 Độ nhạy sáng (F1.2):  1.0 Lux 

6 Thấu kính tiêu cự f = 14 mm (Mã số: 85261144) 

7 Có thẻ nhớ 32GB (Mã số: 72321829) 

8 Chất lượng video: HD 1920 x 1080, định dạng MPEG4. 
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9 Có chế độ bù sáng tự động (automatic gain) 

10 Có bàn phím nhập dữ liệu (Mã số: 103824) 

11 Hệ màu hộp xử lý và đầu camera (ngõ ra video SD): PAL/NTSC 

12 Đầu camera có thể tiệt trùng.  

13 Có cổng kết nối các thiết bị 

14 Có cổng tín hiệu video: S-Video, Composite 

15 
Có cổng USB kết nối bàn phím,chuột, điều khiển từ xa cầm tay, máy in, bàn đạp 

chân, USB 

16 Nguồn sáng lạnh LED 

17 Công suất phát sáng: tương đương nguồn sáng Xenon 300W.  

18 Nhiệt độ màu: 6500  độ K  

19 Tuổi thọ bóng đèn: 30.000 giờ 

20 Có hệ thống làm mát bảo vệ đèn: bằng ống nhiệt thụ động và bằng quạt 

21 Điều chỉnh bằng tay liên tục cường độ phát sáng: 0 -100% 

22 Màn hình chuyên dụng y khoa 27” 

23 Màn hình LED 

24 Kích thước màn hình: 27 inch  

25 Chuẩn màn hình: 16 : 9  

26 Độ phân giải HD: 1920 x 1080 pixel 

27 Góc nhìn: trái / phải 178  độ, trên / dưới 178 độ 

28 Độ sáng: 900 cd/m2 

29 Tỉ số tương phản: 1000 : 1  

30 Thời gian đáp ứng: 14 ms 

31 Tín hiệu đầu vào: DVI-D, 3G-SDI (hỗ trợ VGA/RGB/SoG), Composite, S-video.  

32 Máy nạo gặm mòn mô – sụn và khoan 

33 Màn hình cảm ứng 

34 Tự động nhận biết từng loại tay cầm  

35 
Có kết nối đồng bộ giữa 2 bàn đạp để điều khiển máy bơm từ công tắc đạp chân 

của bào khớp  

36 Có kết nối trực tiếp với máy bơm dịch nong ổ khớp  

37 Có mode hoạt động: quay thuận, quay nghịch, quay theo kiểu dao động 

38 
Điều chỉnh máy: bằng nút điều khiển, bàn đạp, bảng điều khiển trên màn hình cảm 

ứng.  

39 
Kết nối: tay cầm lai (tay motor cao tốc 50000 vòng/phút), tay cầm đa năng,tay cầm 

khớp nhỏ S1, tay cầm bào ổ khớp ( Model M5/0, M5/3), bàn đạp 

40 Thông số tay cầm:  

41 Tay cầm gắn với lưỡi bào tại bất kỳ vị trí nào 

42 Có thể điều khiển hút dịch bằng cần điều khiển hút trên tay cầm 

43 Dùng được với lưỡi dao dùng một lần và nhiều lần.  

44 Vòng quay điều chỉnh: 300 – 16000 vòng/phút 
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45 Dao động điều chỉnh:  300 –  3000 vòng/phút 

46 Dây nối: ≥ 3m 

47 
Các lưỡi dao bào mô 

Mã số: 49975.0034 / 49975.0114  

48 Đường kính: 4.5 mm  

49 Chiều dài: 130 mm  

50 Máy bơm dịch nong ổ khớp 

51 Áp lực bơm:  

52  Bình thường: từ 15 đến 200 mmHg  

53  Cầm máu: tăng 50% trên giá trị cài đặt  

54  Bào mô: tăng 30mmHg trên giá trị cài đặt 

55 Lưu lượng bơm:  

56  Bình thường: 0 đến 2000 ml/phút  

57  Bào mô: 0 đến 500 ml/phút  

58  Rửa ổ khớp: 0 đến 2000 ml/phút  

59 Có chế độ rửa vệ sinh “Wash” 

60 

Có bộ dây dẫn dịch loại sử dụng một 

lần (4171223) hay sử dụng nhiều lần 

(8171223) 

61 Có mã nhận biết bơm dịch và hút dịch  

62 
Có hiển thị các thông số qua màn hình: 

lưu lượng, áp lực, chế độ “Wash” 

63 Có cảnh báo bằng âm thanh. 

64 Bộ dụng cụ cầm tay phẫu thuật nội soi khớp 

65 

Ống soi quang học, góc soi  30 độ, dài 18.5 cm, góc soi mở rộng, 

hấp khử trùng được  

Mã số: 8885.443 

01 Cái 

66 
Dây cáp quang học với đầu nối thẳng 

Mã số: 806635301 

01 Cái 

67 
Ống vỏ ngoài phẫu thuật, dài 13 cm, xoay tròn được 

Mã số: 89121.1260 

01 Cái 

68 
Nòng trong đầu nhọn, dùng với ống vỏ ngoài phẫu thuật 

Mã số: 89121.0640 

01 Cái 

69 
Ống thông dẫn nước đầu vào 

Mã số: 8302.09 

01 Cái 

70 
Kềm phẫu tích, tay cầm có đầu nối hút, chiều dài làm việc 13 cm. 

Mã số: 8403.925 

01 Cái 

71 

Kềm phẫu tích Ø 2.7 mm, thẳng, tay cầm có đầu nối hút, chiều dài 

làm việc 12 cm 

Mã số: 89140.0027 

01 Cái 
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72 

Kềm phẫu tích Ø 4.5 mm, thẳng, tay cầm có đầu nối hút, chiều dài 

làm việc 12 cm. 

Mã số: 89140.0045 

01 Cái 

73 
Móc thăm dò dài 11.5 cm 

Mã số: 8399.95 

01 Cái 

74 
Chổi rửa dụng cụ 

Mã số: 86.90 

01 Cái 

75 

Kềm phẫu tích, thẳng, tay cầm có đầu nối hút, chiều dài làm việc 13 

cm. 

Mã số: 8403.925 

01 Cái 

76 

Kẹp phẫu tích, hàm hình muỗng, thân thẳng, chiều dài làm việc 12 

cm 

Mã số: 89140.0305 

01 Cái 

77 
Que bóc tách , có móc ở đầu 

Mã số: 8863.80 

01 Cái 

78 
Dao phẫu tích, đầu nhọn 

Mã số: 8436.101 

01 Cái 

79 
Dụng cụ mài mô, thẳng, đầu mài có rãnh mịn, chiều dài 238 mm 

Mã số: 8436.501 

01 Cái 

80 
Dụng cụ mài mô, thẳng, đầu mài có rãnh mịn, chiều dài 238 mm 

Mã số: 8436.501 

01 Cái 

81 
Dụng cụ lấy gân, dài 30 cm. 

Mã số: 8866.951 

01 Cái 

82 
Móc dây chằng  

Mã số: 8866935 

01 Cái 

83 

Dụng cụ định vị xương chày, dùng tái tạo dây chằng chéo trước  cho 

gối phải 

Mã số: 8874130 

01 Cái 

 

Dụng cụ định vị xương chày, dùng tái tạo dây chằng chéo trước cho 

gối trái  

Mã số: 88741301 

01 Cái 

84 
Dụng cụ định vị xương chày, dùng tái tạo dây chằng chéo sau 

Mã số: 8874129 

01 Cái 

85 

Dụng cụ khắc nạo xương, có lưỡi dao dạng vảy cá hỗ trợ vặn vít 

dây chằng 

Mã số: 891611110 

01 Cái 

86 
Nòng giữ mũi khoan 

Mã số: 8874.131 
02 Cái 

87 
Mũi khoan đường hầm 

Mã số: 89960 1025 

01 Cái 
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88 
Dụng cụ kiểm tra độ dày dây chằng 

Mã số: 8866953 

01 Cái 

89 
Dụng cụ định vị xương đùi, với cho dùng với tay cầm 

Mã số: 891013060 

01 Cái 

90 
Dụng cụ định vị xương đùi, cho dùng với tay cầm 

Mã số: 891013070 

01 Cái 

91 
Tay cầm với khóa, dùng với dụng cụ định vị xương đùi 

Mã số: 893011132 

01 ái 

 

12. DAO MỔ ĐIỆN CÓ CHỨC NĂNG HÀN MẠCH 

Model máy chính: VLFT10GEN  

Hãng sản xuất: Covidien/ Medtronic  

Xuất xứ máy chính: Mỹ 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
Dao mổ điện có chức năng hàn mạch kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao 

gồm: 
01 Bộ 

2 Tay dao phẫu thuật mổ hở 3 nút bấm 01 Cái 

3 Tay dao cắt đốt đơn cực 01 Cái 

4 Tay dao mổ bướu giáp mổ hở (Tay dao hàn mạch mổ hở) 01 Cái 

5 Tay dao mổ nội soi 01 Cái 

6 Tay dao mổ hở 01 Cái 

7 Bàn đạp hàn mạch 01 Cái 

8 Bàn đạp chân đơn cực 01 Cái 

9 Bàn đạp chân lưỡng cực 01 Cái 

10 Tấm điện cực trung tính dùng một lần cỡ người lớn 50 Cái 

11 Dây nối tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần 01 Cái 

12 Hộp đựng dụng cụ hấp tiệt trùng 01 Cái 

13 Xe đẩy máy 01 Cái 

14 Dao mổ 01 Bộ 

15 Đầu máy chính 01 Cái 

16 Pin nguồn 01 Cái 

17 Bộ sạc pin 01 Cái 

18 Đầu dao 01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

 Đặc tính chung:   

1 Công nghệ cảm ứng mô cảm ứng 430.000 lần mỗi giây 

2 Màn hình cảm ứng 
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3 
Cổng có khả năng nhận biết thiết bị đang được sử dụng và tự động điều chỉnh đưa 

ra mức năng lượng sử dụng phù hợp 

4 Có công nghệ hàn mạch 

5 Màn hình LCD ≥ 7 inch 

6 Làm mát tự nhiên và bằng quạt 

7 Thời gian hàn mạch từ 1- 4 giây 

8 Hàn mạch máu bó mô: 7.0mm 

9 Chế độ đơn cực – Monopolar Cut: 

10 Cắt đơn thuần (pure ):  

11 Công suất cực đại: 300W 

12 Hệ số cầm máu:1.42 

13 Cắt cầm máu blend: 

14 Công suất cực đại : 200W 

15 Hệ số cầm máu: 2.5 

16 Cắt cầm máu Forced cutting (VALLEYLAB) 

17 Công suất cực đại: 200W 

18 Hệ số cầm máu: 3.8 

19 Chế độ lưỡng cực – Bipolar: 

20 Thấp /chính xác (Low):  

21 Công suất cực đại: 15W 

22 Hệ số cầm máu: 1.42 

23 Trung bình /chuẩn (Medium):  

24 Công suất cực đại: 40W 

25 Hệ số cầm máu: 1.42 

26 Lớn (high):  

27 Công suất cực đại: 95W 

28 Hệ số cầm máu: 1.42 

29 Chế độ cắt đốt lưỡng cực – Bipolar Resection: 

30 Chế độ cắt: 

31 Công suất cực đại: 375W 

32 Hệ số cầm máu: 1.42 

33 Chế độ cầm máu: 

34 Công suất cực đại: 175W 

35 Hệ số cầm máu: 1.42 

36 Chế độ cầm máu: 

37 Cầm máu đơn cực (Monopolar Coag-fulgurate):  

38 Công suất cực đại: 120W 

39 Hệ số cầm máu: 5.7 

40 Cầm máu quét bề mặt (Monopolar Coag- spray):  

41 Công suất cực đại: 120W 
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42 Hệ số cầm máu: 6.5 

43 Cầm máu nhẹ dịu (Monopolar Coag- Soft): 

44 Công suất cực đại: 120W 

45 Hệ số cầm máu: 1.42 

46 Chế độ cầm máu hàn mạch:  

47 Công suất cực đại: 350W 

48 Hệ số cầm máu: 1.42 

49 Hàn mạch máu và bó mô:  ≥ 7.0mm 

50 Hệ thống làm mát: tự nhiên và bằng quạt 

51 Hệ thống kiểm soát REM: 

52 Tần số cho phép 68 – 75 kHz  

53 Dòng cho phép < 100 μA RMS  

54 Công suất cho phép < 12 VRMS  

55 Khoảng trở kháng cho phép 5 Ω - 135 Ω 

56 Trở kháng kích họat ± 7 Ω 

57 Trở kháng không kích họat lớn hơn ± 14 Ω hay 20%  

58 Hệ thống điện dự phòng: 

59 
Máy lưu trữ tất cả tính năng lập trình, hiệu chuẩn và các dữ liệu thống kê khi tắt 

máy hoặc rút điện.  

60 Dao mổ: 

61 Đường kính khoảng 5mm, chiều dài toàn bộ 39cm  

62 Lưỡi dao dài khoảng 14.5mm 

63 Chế độ 2 mức năng lượng (thấp nhất và cao nhất)  

64 Tái sử dụng lên đến 100 chu kỳ khử trùng  

65 Pin: lithium polymer hoặc tương đương. 

66 Hiển thị đèn LED 

67 Có tín hiệu bằng âm thanh. 

 

13. HỆ THỐNG RỬA TAY CHO 2 PHẪU THUẬT VIÊN 

Model máy chính: BRC-200 Plus 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Y Tế Việt Nam 

Xuất xứ máy chính: Việt Nam 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
Hệ thống rửa tay cho 2 phẫu thuật viên kèm phụ kiện tiêu chuẩn 

bao gồm:  
01 Hệ thống 

2 Bộ lọc thô  01 Bộ 

3 Bộ lọc vi khuẩn đầu vòi  02 Bộ 
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4 Vòi cung cấp nước tự động  02 Cái 

5 Bộ trộn nước nóng lạnh  01 Bộ 

6 Bộ phận cấp xà phòng  01 Bộ 

7 Bơm tăng áp  01 Cái 

8 Bình nóng lạnh  01 Bộ 

 Tính năng kỹ thuật: 

1 Bồn rửa chính: 

 

+ Bồn rửa tay có 2 chỗ đứng để 2 phẫu thuật viên rửa tay cùng lúc 

+ Cấu tạo bằng Polyester phủ nano kháng khuẩn bạc chống ố, nấm mốc và kháng 

khuẩn  

+ Vòi cấp nước: Có 2 vòi cấp nước hình cổ ngỗng làm bằng inox, điều khiển điện 

tử. Mỗi đầu vòi gắn 01 cút nối  

2 Bộ lọc thô: 

 Bộ phận tiền lọc: Lọc các cặn bẩn trong nước có kích thước 0,1 µm – 0,5 µm   

3 Bộ lọc vi khuẩn đầu vòi: 

 

Sử dụng liên tục ≥ 30 ngày, không cần hấp tiệt trùng 

Lọc ≤ 0,1 micron trở lên 

Diện tích màng lọc: ≥ 400cm2 

4 Vòi cung cấp nước tự động 

5 Có bộ trộn nước nóng lạnh 

6 Có bộ phận cung cấp xà phòng: tự động. 

7 Bơm tăng áp: bơm ≥ 5 lít/ phút tại áp lực 3 bar 

8 Bình nóng lạnh:  

 Dung tích ≥ 30 lít 

15 Nhiệt độ: từ 0 đến khoảng 600C 

 

14. HỆ THỐNG TÁN SỎI NGƯỢC DÒNG NIỆU QUẢN CÔNG NGHỆ LASER + 

NỘI SOI ỐNG CỨNG  

Model máy chính: Dornier Medilas H Solvo 35; OTV-S200 

Hãng sản xuất: Dornier Medtech Laser GmbH/Olympus 

Xuất xứ máy chính: Đức; Nhật … 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
Hệ thống tán sỏi niệu quản ngược dòng công nghệ laser ≥30W + Hệ 

thống nội soi tiết niệu ống cứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn 
01 Hệ thống 

2 Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng công nghệ laser  01 Bộ 
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Model chính: Dornier Medilas H Solvo 35 

Nhà sản xuất: Dornier MedTech Laser GmbH  

Xuất xứ chính: Đức 

bao gồm: 

3 Dây dẫn tia laser, dài ≥ 3m, đường kính 600µm  01 Cái 

4 Kính bảo vệ  01 Cái 

5 Dụng cụ chuốt dây tán hoặc bóc vỏ dây dẫn  01 Cái 

6 Bộ dụng cụ thay nước hoặc có bình nước tích hợp  01 Cái 

7 Bộ chìa khóa  02 Bộ 

8 Công tắc đạp chân  01 Cái 

9 Bộ vật tư tiêu hao (mua tại Việt Nam) 01 Bộ 

10 Rọ bắt sỏi 4 cánh (mua tại Việt Nam) 03 Cái 

11 Bộ dẫn đường tìm sỏi (mua tại Việt Nam) 03 Bộ 

12 Ống thông niệu quản 2 đầu cong Sonde JJ (mua tại Việt Nam) 10 Cái 

13 Hệ thống nội soi tiết niệu ống cứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn 01 Hệ thống 

14 

Bộ xử lý hình ảnh trung tâm tích hợp nguồn sáng LED 

Model: OTV-S200 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

01 Bộ 

15 

Ống soi niệu quản 

Model: WA29042B 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

16 

Đầu camera full HD 

Model: CH-S200-XZ-EB 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật 

Xuất xứ: Nhật  

01 Cái 

17 

Màn hình chuyên dụng 

Model: LMD-2435MD 

Hãng sản xuất: Sony Coporation – Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

01 Cái 

18 Bộ dụng cụ gắp sỏi niệu quản  01 Bộ 

19 

Dây dẫn sáng, 2.8mm, 3m, loại CF 

Model: WA03300A 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

20 

Van dụng cụ, hai chiều, có kênh nước 

Model: A0396 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 
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21 

Nút đậy kênh cho ống kính soi cứng (10 cái/hộp) 

Model: A0387 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Hộp 

22 

Kềm sinh thiết 5Fr x 660mm 

Model: A2423 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

23 

Kìm kẹp 5 Fr x 600mm 

Model: A2574 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

24 

Kéo phẫu thuật 5Fr x 600mm 

Model: A2576 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

01 Cái 

25 

Stent niệu quản Sof-curl, dài 26cm , 6Fr 

Model: SSC6026 

Hãng sản xuất: Martech medical products 

Hãng phân phối: Gyrus ACMI 

Xuất xứ: Mexico 

01 Cái 

26 

Bộ bóng nong, 12 Fr (4mm) x dài 10cm 

Model: BURS0410K 

Hãng sản xuất: Biometrics FMI 

Hãng phân phối: Gyrus ACMI 

Xuất xứ: Mỹ 

03 Bộ 

27 
Xe đẩy máy 

Xuất xứ: Việt Nam 
01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

1 Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng công nghệ laser 35W 

2 - Ứng dụng: Tán sỏi niệu quản, tán sỏi thận, tán sỏi bàng quang, … 

3 - Loại Laser: Holmium YAG 

4 - Bước sóng: 2080nm 

5 - Công suất tối đa: 35W 

6 - Năng lượng xung mạch: điều chỉnh từ 0.2 - 3.5 J 

7 - Tần số phát xung: nhịp đơn, điều chỉnh từ 3 – 25 Hz 

8 - Thời gian xung động của nhịp: ≤ 500 µs 

9 
- Chùm tia định hướng: Màu xanh lá, 520 nm, 0-390μW, có thể tùy chỉnh 5 mức, 

liên tục hay ngắt quãng 

10 - Hệ thống làm mát: tự động bằng khí lạnh và nước chu trình khép kín 
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11 - Điều khiển bằng màn hình cảm ứng 

12 - Màn hình cảm ứng hiển thị các thông số theo dõi. 

13 - Có bàn đạp để thao tác   

14 - Rọ bắt sỏi 4 cánh: ( Mua tại thị trường Việt Nam) 

15 + Có tay cầm, dây dạng hình xoắc ốc Helical  

16 + Chiều dài ≥ 90 cm, đường kính 12 mm   

17 
- Guide wire dây dẫn đường tìm sỏi: chất liệu Nitinol hoặc tương đương. (Mua tại 

thị trường Việt Nam) 

18 
- Ống thông niệu quản 2 đầu cong Sonde JJ: kích cỡ 7 Fr, dài ≥ 25 cm (Mua tại thị 

trường Việt Nam) 

 Hệ thống nội soi tiết niệu ống cứng: 

 

Bộ xử lý hình ảnh trung tâm tích hợp nguồn sáng LED 

Model: OTV-S200 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

19 - Nguồn sáng LED tích hợp trong hệ thống xử lý hình ảnh nội soi Full HD. 

20 + Công suất: 400VA 1W=0,8VA) 

21 + Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ 

22 - Tích hợp bộ xử lý hình ảnh 2D và nguồn sáng 

23 - Màn hình điều khiển cảm ứng LCD 

 - Ngõ ra: 

24 + Ngõ ra Analog: VBS Composite, Y/C. 

25 
+ Ngõ ra kỹ thuật số: HD-SDI (SMPTE 292M), DVI (WUXGA, 1080p hay 

SXGA) 

26 - Chế độ quan sát vùng có thể cài đặt tự động theo tối thiểu 3 mức. 

27 
- Chế độ tắt tạm thời bóng đèn khi dây dẫn sáng được tháo ra hoặc ống soi được 

lấy ra khỏi phẫu trường. 

 - Chức năng:  

28 + Chức năng tái tạo màu tự nhiên kết hợp với chức năng tăng cường hình ảnh 

29 + Chức năng phóng đại với tỷ lệ: x1.0, x1.2, x1.5 

30 
+ Chức năng tăng cường hình ảnh: có 8 bước cài đặt tăng cường độ phân giải cấu 

trúc hoặc tăng cường độ phân giải cạnh. 

31 + Chức năng điều chỉnh sắc màu  

32 - Có thể hiển thị thanh màu chuẩn 

33 - Tự động điều chỉnh độ sáng khi đầu ống soi ở xa vật quan sát. 

34 - Điều chỉnh độ tương phản có 3 mức: 

35 + Hình ảnh bình thường. 

36 + Vùng tối. 

37 + Vùng sáng. 

38 - Có thể lưu được 20 thông số cài đặt. 
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39 - Lưu trữ dữ liệu bộ nhớ trong: 

40 + TIFF: khoảng 120 hình 

41 + JPEG (1/5): khoảng 636 hình 

42 + JPEG (1/10): khoảng 1108 hình 

43 - Làm mát bằng khí cưỡng bức (tản nhiệt không khí chủ động). 

44 - Phương pháp: điều khiển dòng điện của đèn LED. 

45 - Tự động điều chỉnh độ sáng: 17 bước 

46 - Điều khiển độ sáng: tự động. 

 

Ống soi niệu quản:  

Model: WA29042B 

Hãng sản xuất: Olympus Winter & Ibe GmbH- Đức 

Xuất xứ: Đức 

47 - Ống soi niệu quản dạng ống cứng  

48 - Đường kính đầu xa: 8.6 Fr  

49 - Đường kính ống soi: 9.8 Fr 

50 - Góc soi: 7 độ 

51 - Chiều dài làm việc ống soi: 430 mm 

 

Đầu camera full HD:  

Model: CH-S200-XZ-EB 

Hãng sản xuất: Olympus Medical Systems Corp – Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

52 
- Tăng khả năng quan sát cấu trúc các mao mạch (với bước sóng ở dải băng hẹp từ 

415nm đến 540nm) hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm.  

53 - Bộ xử lý: 3CMOS  

54 - Độ phân giải tối thiểu: full HD 1920 x 1080 pixels  

55 - Có chức năng phóng đại 2x quang học.  

56 - Đầu camera có chức năng phóng đại, tiêu cự 15.9 – 31.3 mm 

57 - Đầu camera có thể tiệt trùng nhiệt độ thấp. 

58 - Chiều dài cáp 3m  

 

Màn hình chuyên dụng:  

Model: LMD-2435MD 

Hãng sản xuất: Sony Coporation – Nhật 

Xuất xứ: Nhật 

59 - Loại màn hình: LCD  

60 - Kích thước: 24 inch  

61 - Độ phân giải full HD: 1920 x 1080 pixels 

62 - Tỷ lệ màn hình: 16 : 9  

63 - Tỷ lệ tương phản: 1000 : 1  

64 - Cường độ sáng: 300 cd/m2 

65 - Màu sắc: khoảng 16.700.000 màu  
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66 - Góc nhìn (lên/xuống/trái/phải): 89o/89o/89o/89o 

67 - Tín hiệu ngõ vào có: DVI-D, HD/SD-SDI, RGB, Composite, Y/C, BNC 

68 - Tín hiệu ngõ ra có: DVI-D 

69 - Chức năng hiển thị đa hình ảnh: hình trong hình, hình ngoài hình. 

 
Xe đẩy máy:  

Xuất xứ: Việt Nam 

70 - Đặt trên 4 bánh xe, 2 bánh xe có khóa hãm.  

71 - Có giá treo ống soi.  

72 - Khay đựng bàn phím trượt dọc được.  

73 - Khung bằng sắt sơn tĩnh điện. 

 

15. KHOAN XƯƠNG CẦM TAY CHẠY ĐIỆN  

Model máy chính: KR2000 

Hãng sản xuất: Rimec S.r.l 

Xuất xứ máy chính: Ý 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 Khoan xương cầm tay chạy điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 01 Bộ 

2 Đầu gắn mũi khoan 01 Cái 

3 Bộ mũi khoan 02 Bộ 

4 Bộ sạc pin nhanh loại 220V/50Hz 01 Bộ 

5 Pin sạc 02 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

1 
Ứng dụng: Thực hiện việc khoan định vị đinh Kirschner (khoan xương định vị 

trong phẫu thuật). 

2 Đường kính mũi khoan: sử dụng được loại: 4mm 

3 Có thể tháo rời và hấp đầu gắn mũi khoan 

4 Công suất đầu ra: 15W 

5 Tốc độ tối đa: 3500 vòng/phút 

6 Trục ngắm có thể khử trùng được với nhiệt độ 1210C 

 Pin sạc:  

7 Loại Nichel-Cadmio 

8 Dung lượng: 1300 mAh 

9 Tiêu chuẩn an toàn điện: Lớp B theo EN60601-1 

 

16. LASER PHẪU THUẬT CO2 ≥ 40W 

Model máy chính: LPT403 

Hãng sản xuất: Công ty TNHH Công nghệ Long Phương 
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Xuất xứ máy chính: Việt Nam 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 ≥ 40W kèm phụ kiện tiêu chuẩn 01 Bộ 

2 Máy chính, có bánh xe di chuyển 01 Bộ 

3 Trục khuỷu 01 Bộ 

4 Bàn đạp điều khiển (chống nước) 01 Bộ 

5 Dây nối đất 01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

1 - Kiểu Laser: Laser CO2 

2 - Bước sóng: 10,6 µm 

3 - Hệ thống điều khiển: 

4 + Điều khiển bằng vi xử lý 

5 + Hiển thị các thông số bằng màn hình LCD trên bảng điều khiển 

6 
+ Chế độ điều khiển có: chế độ liên tục, chế độ xung đơn, chế độ xung lặp, thời 

gian phát, thời gian nghỉ 

7 - Dải công suất và chế độ làm việc: 

8 + Chế độ liên tục: công suất 1W đến 40W 

9 + Chế độ xung đơn: công suất 1W đến 50W, thời gian 1ms đến 50ms 

10 
 + Chế độ xung lặp lại: công suất 1W đến 50W, thời gian phát 0,4ms đến 50ms, 

thời gian nghỉ 5ms đến 250ms 

11 - Hệ thống làm lạnh: Hệ thống nước khép kín 

12 - Chùm tia dẫn đường: Laser diode 

13  + Bước sóng: 670nm 

14  + Công suất: 5mW 

15 - Hệ thống phân phối tia: trục khuỷu cân bằng 

16 + Số gương: 7 gương 

17 + Bán kính làm việc: 134cm 

18 + Hiệu suất truyền: ≥ 80% 

19 - Lưu trữ dữ liệu: 

20 + Lưu trữ các thông số cài đặt khi tắt nguồn, kể cả trường hợp mất điện đột ngột.  

 

17. MÁY BÀO DA - CÁN DA 

Model máy chính: GD-113 

Hãng sản xuất: DeSoutter; 4MED 

Xuất xứ máy chính: Anh; Israel 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 
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1 Máy  bào da – cán da kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 01 Bộ 

2 Máy bào da 01 Cái 

3 Đầu bào da 01 Cái 

4 Bộ điều khiển và bàn đạp chân 01 Cái 

5 Lưỡi bào da 10 Cái 

6 Bản giảm bề rộng cắt đến 48mm 01 Cái 

7 Bản giảm bề rộng cắt đến 23 mm 01 Cái 

8 Thùng đựng tiệt trùng 01 Cái 

9 Dụng cụ cán da 01 Bộ 

10 Dụng cụ cán da 01 Cái 

11 Tấm mang da 10 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

 Máy bào da:  

1 Bộ điều khiển tích hợp vi xử lí, cho phép điều chỉnh tốc độ và chiều chuyển động 

2 Bộ điều khiển trang bị màn hình LCD, hiển thị tốc độ hoạt động 

3 Công suất động cơ 60 W 

4 Khối lượng đầu bào da 280g 

5 
Bề rộng của vùng da bào tiêu chuẩn là 73 mm, có tấm thay đổi bề rộng thành 48 

mm 

6 
Độ dày của tấm da tối thiểu 0.05 mm, tối đa 1.0 mm, thay đổi theo từng nấc 0.1 

mm 

7 Tốc độ: 2000 - 15.000 vòng/phút 

8 
Hệ thống cho phép điều khiển tốc độ thông qua bàn đạp chân hoặc nút bấm trên bộ 

điều khiển 

9 Đầu cắt và động cơ được làm bằng vật liệu nhôm anodised 

10 Đầu cắt và động cơ có thể vệ sinh bằng máy chuyên dụng 

11 
Hộp hấp tiệt trùng cho phép tiệt trùng bằng hơi nước, không khí khô (flash) với 

nhiệt độ 160 độ C, ETO hoặc phóng xạ gamma 

 Dụng cụ cán da  

12 
Có bộ bánh răng, dao rạch và cơ cấu mang da để da không bị rách và cuốn vào 

trục khi cán 

13 Tỉ lệ mở rộng của miếng da từ 1:1 đến 1:5 

14 Độ dày cho phép của tấm mang da từ 0.5 - 5.0 mm 

15 - Bề rộng tối đa của tấm mang da 16 cm, chiều dài không giới hạn  

16 - Hệ thống cho phép thay đổi tỉ lệ cán da mà không cần tháo tấm mang da. 

 

18. MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CÓ CHỨC NĂNG THEO DÕI ĐỘ KHÍ MÊ 

Model máy chính: Atlan A350 

Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co.KGaA 

Xuất xứ máy chính: Đức 
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TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
Máy gây mê kèm thở có chức năng theo dõi khí mê kèm phụ kiện 

tiêu chuẩn bao gồm: 
01 Bộ 

2 
Máy chính với màn hình hiển thị cảm ứng 15,3 inch được thiết kế 

tích hợp đồng bô với máy chính 
01 Cái 

3 
Màn hình LCD (hiển thị áp lực nguồn khí, trạng thái cung cấp pin 

và khí), được tích hợp đồng bộ với máy chính 
01 Cái 

4 Cảm biến lưu lượng, hấp tiệt trùng được 02 Cái 

5 Dây dẫn khí nén (khí air) 01 Cái 

6 Dây dẫn khí Oxy 01 Cái 

7 
Bộ hấp thụ CO2 với bình vôi soda, được tích hợp đồng bộ với máy 

chính 
01 Bộ 

8 Bộ thải khí mê thừa chủ động, tích hợp đồng bộ với máy chính 01 Bộ 

9 Bình bốc hơi Bao gồm:  02 Cái 

10 + Bình bốc hơi Isoflurane 01 Cái 

11 + 0Bình bốc hơi Sevoflurane 01 Cái 

12 Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần 02 Bộ 

13 Mặt nạ thở người lớn dùng nhiều lần 02 Cái 

14 Vôi Soda, bình 5 Lít 01 Bình 

15 
Xe đẩy đồng bộ 4 bánh xe có phanh hãm, tích hợp đồng bộ với máy 

chính 
01 Cái 

16 Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ, tích hợp trong máy 01 Bộ 

17 Tay đỡ dây thở 01 Cái 

18 Khối đo khí mê, tích hợp sẵn trong máy 01 Cái 

19 Bẫy nước 01 Bộ 

20 Dây trích khí mẫu 01 Bộ 

21 Phổi giả 01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

 1. Yêu cầu chung: 

1 Máy gây mê tích hợp đồng bộ sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh  

2 

Màn hình cảm ứng 15,3" (38,9 cm), độ phân giải 1280x768 pixel, màn hình hiển 

thị cài đặt, quản lý báo động và 01 màn hình LCD hiển thị áp suất đường dẫn khí, 

trạng thái cung cấp pin và khí 

3 Công nghệ bộ trộn khí bằng điện tử 

4 
Tích hợp pin trong với thời gian hoạt động lên đến 120 phút (với pin mới và đã 

được sạc đầy) 

5 
Hệ thống đường thở với bình hấp thụ thán khí CO2, dung tích khoảng 1,2 L đến 

1,5L 
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6 

Máy sử dụng 02 cảm biến dòng chảy (flow sensor) công nghệ sợi nhiệt (bao gồm: 

01 cảm biến dòng chảy (flow sensor) ở cổng thở vào và 01 cảm biến dòng chảy 

(flow sensor) ở cổng thở ra) 

7 Bộ sưởi ấm đường thở cho gây mê dòng thấp và dòng tối thiểu, hạn chế đọng nước  

8 Có đèn chiếu sáng bàn làm việc với 3 mức: tối, trung bình và sáng. 

 2. Tính năng nâng cao: 

9 
- Thiết bị có khả năng đo, theo dõi và hiển thị: nồng độ khí thở vào và thở ra đối 

với O2, N2O, CO2 và các khí gây mê.  

10 

Tự động nhận dạng isoflurane, Sevoflurane, desflurane, halothane, enflurane, phát 

hiện hỗn hợp khí gây mê, hiển thị được điều chỉnh theo  tuổi; Khí lấy mẫu đo sẽ 

được hồi lưu về đường thở của bệnh nhân. 

11 Theo dõi xMAC tự động 

12 - Chức năng đồng hồ đếm giờ và đồng hồ đếm ngược. 

13 
- Tự động khởi động và tự kiểm tra máy bao gồm hiệu chuẩn tất cả các cảm biến 

và kiểm tra tất cả các van điều khiển. 

14 
Quá trình kiểm tra máy được hiển thị trực quan, có hướng dẫn từng bước kiểm tra 

máy bằng hình ảnh 

15 Phát hiện bất thường trong quá trình kiểm tra tự động gồm: 

16 + Quá trình kiểm tra  được ngưng lại. 

17 + Thiết bị tạo ra một tín hiệu âm thanh được lặp lại sau khoảng 15 giây. 

18 
+ Thông tin về nguyên nhân và biện pháp khắc phục sẽ được hiển thị trên màn 

hình. 

19 
Chức năng tự  điều chỉnh tất cả các giới hạn báo động, có chế độ tắt các báo động 

khi sử dụng máy tim phổi phân tạo. 

20 

Có chế độ cho phép chuyển trực tiếp đến chế độ bóp bóng  bằng tay trong khi vẫn 

duy trì theo dõi khí và thông khí; O2 và các chất gây mê từ các bình bốc hơi có thể 

được cung cấp liên tục. 

21 
Nếu nguồn cung cấp khí bị lỗi hoàn toàn, hoạt động vận hành tiếp theo diễn ra 

thông qua việc cung cấp khí của máy gây mê với không khí xung quanh.  

22 

Nếu nguồn cung cấp khí O2 trung tâm và nguồn cung cấp khí air trung tâm lỗi 

cùng một lúc và không có bình khí nào được kết nối, bệnh nhân vẫn có thể được 

thở máy.  

23 
Trong chế độ thở Man/Spon, nhấc van giới hạn áp lực cho phép xả nhanh áp lực 

đường thở. 

24 
Khi chế độ thông khí được thay đổi, cài đặt thông khí được thông qua từ chế độ 

thông khí trước đó. Ngoài ra, cài đặt báo động được điều chỉnh theo giá trị hợp lý. 

25 
Thiết bị có công cụ hiển thị về việc sử dụng khí sạch bởi một biểu đồ thanh với ba 

mức: dư thừa (surplus), hiệu quả (efficient) và thiếu hụt (deficit)  

26 
Thiết bị có thể phát hiện đọng nước trong máy thở piston và trong dây thở. Thông 

báo được hiển thị khi phát hiện đọng nước. 
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27 
Thiết bị có chế độ tự động điều chỉnh giới hạn (Autoset limits) báo động dựa trên 

thông số đo được hiện tại. 

28 

Nếu việc cung cấp khí sạch bị lỗi, việc cung cấp O2 khẩn cấp có thể được sử dụng 

để cung cấp oxy và chất gây mê. Chế độ thông khí hiện tại và phát hiện thiếu khí 

sạch vẫn hoạt động. Trong trường hợp việc cung cấp khí sạch bị lỗi thì màn hình 

sẽ hiển thị hình minh họa và hướng dẫn cho biết cách bắt đầu phân phối O2 khẩn 

cấp. 

29 Cho phép sử dụng thử miễn phí các phần mềm nâng cao trong vòng 6 tuần. 

 3. Tính năng kỹ thuật: 

 3.1.Máy chính: 

30 - Xe đẩy bốn bánh có phanh hãm. 

31 - Bàn viết cho bác sĩ. 

32 - Tích hợp bộ lưu lượng kế ôxy thở trực tiếp cho bệnh nhân. 

33 - Máy gây mê giúp thở phải tích hợp được các chức năng sau: 

34 + Bộ thải khí mê thừa chủ động  

35 + Bộ điều chỉnh lưu lượng khí sạch bằng điện tử 

36 + Cho phép kết nối với 02 bình bốc hơi cùng một lúc. 

37 + Có cổng kết nối RS 232 

38 
+ Pin trong tích hợp với thời gian hoạt động lên đến 150 phút khi mất nguồn cung 

cấp chính. 

39 3.2. Kết nối với các bình bốc hơi: 

40 Các bình bốc hơi được sử dụng với dải nhiệt độ từ 10°C đến 40°C.  

41 

Khi bình bốc hơi bị lật ngược hoặc nghiêng trong khi vận chuyển: vị trí  – T ngăn 

thuốc gây mê rò rỉ vào các thành phần định lượng hoặc thoát ra không khí xung 

quanh. Sau khi vận chuyển, bình bốc hơi có thể tiếp tục hoạt động ngay  

42 Các bình bốc hơi không cần phải hiệu chuẩn lại trong suốt thời gian sử dụng. 

43 Mỗi một loại bình bốc hơi có màu sắc khác nhau  

44 Nồng độ thuốc mê: 

45 Halothane, Isoflurane: 0,2 tới 6 % 

46 Enflurane, Sevoflurane: 0,2 tới 8 % 

47 Lưu lượng: 0,2 tới 15 L/phút. 

48 Tổng thể tích đổ đầy: 360 ml   

49 Góc nghiêng cực đại: 

50 Trong quá trình vận hành: 300 

51 Trong quá trình vận chuyển (mặt số điều khiển tại T): bất kỳ vị trí và góc . 

52 

Khi gắn cùng lúc nhiều bình bốc hơi, hệ thống interlock systems đảm bảo chỉ một 

loại thuốc mê được sử dụng tại một thời điểm, trong khi các bình bốc hơi khác sẽ 

bị ngắt và khóa lại. 

53 3.3.Phần máy giúp thở: 

54 Thiết bị sử dụng máy thở không cần khí vận hành, tức là không có khí y tế nào 
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được tiêu thụ khi vận hành máy thở (bất kể nguồn cung cấp khí). Thông khí cơ học 

với không khí xung quanh trong trường hợp nguồn cung cấp khí lỗi hoàn toàn. 

55 

Thiết bị có van (Fresh gas decoupling) giúp loại bỏ bất kỳ sự tương tác nào giữa 

lưu lượng khí sạch và thể tích cung cấp cho bệnh nhân. Có thể điều chỉnh dòng khí 

sạch tự do hoặc thậm chí nhấn nút O2 Flush trong quá trình thông khí mà không 

cần quan tâm đến việc thay đổi thể tích cung cấp cho bệnh nhân. 

56 -  Các mode thở: 

57 + Bóng bóng bằng tay (Manual) / Bệnh nhân tự thở (Spontaneous) 

58 + Thông khí kiểm soát thể tích (VC-CMV) 

59 + Thông khí kiểm soát áp lực (PC - CMV) 

60 + Thông khí kiểm soát thể tích, bắt buộc ngắt quãng đồng thì  (VC - SIMV)  

61 + Thông khí kiểm soát áp lực, bắt buộc ngắt quãng đồng thì (PC-SIMV)  

62 + Thông khí với áp lực đường thở dương liên tục/ hỗ trợ áp lực (CPAP/PSV)  

 3.4.Thông số kỹ thuật: 

 Các thông số cài đặt: 

63 Thể tích khí lưu thông (VT): 5 đến 1500 mL 

64 Tần số thở (RR): 3 đến 100/ phút 

65 Thời gian thở vào Ti: 0,2 đến 10 giây 

66 Tỉ lệ I/E: 1:50 đến 50:1 

67 Trigger: 0,3 đến 15 L/phút 

68 Lưu lượng thở vào (Flow): Tối thiểu 0,1 L / phút, tối đa  ≥ 160 L / phút  

69 Áp lực thở vào (Pinsp): PEEP +5 đến 80 hPa (cmH2O) 

70 Áp lực giới hạn (Pmax): PEEP +10 đến 80 hPa (cmH2O)  

71 Áp lực dương cuối kỳ thở ra PEEP:   Tắt, 2 đến 35 hPa (cmH2O) 

72 Áp lực hỗ trợ trên PEEP  (Δpsupp): Tắt, 3 đến (80 - PEEP) hPa (cmH2O) 

73 
Tổng thể tích thở: Xấp xỉ 3,65 L (bao gồm bình hấp thụ thán khí CO2 khi áp dụng 

thể tích lưu thông tối đa 1500 mL) 

74 - Thời gian tăng áp lực (Slope): 0 đến 2 giây 

75 
- Tỷ lệ thời gian bình nguyên với thời gian thở vào % Tplat cho hơi thở bắt buộc 

trong các chế độ VC - CMV, VC - SIMV và VC - SIMV / PS: 0 đến 60 % 

76 Hệ thống thở:  

77 - Độ giãn nở (không có bộ dây thở)  

78 + Trong chế độ Man / Spon: 

79 
·  Thông thường 2,7 ml / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 81 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Trẻ sơ sinh"     

80 
· Thông thường 2,8 mL / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 84 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Bệnh nhân trẻ em" 

81 
·  Thông thường 3,0 mL / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 90 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Người lớn" 

82 +  Trong các chế độ thông khí cơ học  
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83 
·  Thông thường 0,5 mL / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 15 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Trẻ sơ sinh"  

84 
·  Thông thường là 0,8 mL / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 24 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Bệnh nhân trẻ em" 

85 
·  Thông thường 2,0 mL / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 60 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Người lớn" 

86 Các thông số khác: 

87 Bình hấp thụ CO2: khoảng 1,2  đến 1,5L 

88 Tổng rò rỉ: <150 mL / phút ở 30 hPa (cmH2O) 

89 Van APL  

90 Phạm vi cài đặt: Mở, 5 đến 70 hPa (cmH2O) 

91 
Độ chính xác (ở lưu lượng 20 ± 1 L / phút): ± 20% giá trị cài đặt hoặc ± 3 hPa (áp 

dụng giá trị lớn hơn), nhưng không quá +10 hPa (cmH2O). 

92 4. Các thông số theo dõi: 

93 - Áp lực đường thở: 

94 + Áp lực đường thở Paw. 

95 + Áp lực bình nguyên Pplat. 

96 + Áp lực dương cuối kì thở ra PEEP  

97 + Áp lực thở vào đỉnh PIP 

98 + Áp lực đường thở trung bình Pmean 

99 + Phạm vi: -20 đến +99 hPa (cmH2O) 

100 
+ Độ chính xác: ± 4% giá trị đo được hoặc ± 2 hPa (cmH2O) (áp dụng giá trị lớn 

hơn) 

101 + Độ phân giải của giá trị hiển thị: 1 hPa (cmH2O) 

102 Thể tích khí lưu thông thở ra VT: 0 đến 2500 mL 

103 Sự khác biệt giữa thể tích khí lưu thông thở vào và thở ra ΔVT: 0 đến 2500 mL 

104 Thể tích thông khí phút: 

105 + Tổng thể tích thông khí phút MV. 

106 + Thể tích thông khí phút bắt buộc Mvmand. 

107 + Thể tích thông khí phút tự nhiên Mvspon  

108 + Phạm vi: 0 đến 40 L/phút 

109 Thể tích thông khí phút rò rỉ MVleak: 0 đến 40 L/phút 

110 Tần số thở:   

111 + RR, Rrmand, RRspon:  0 đến 100/phút. 

112 - Độ giãn nở phổi động:  

113 + Độ giãn nở phổi động Cdyn 

114 + Độ giãn nở phổi động trung bình Cdyn mean 

115 + Phạm vi: 0 đến 200 mL/hPa (mL/cmH2O) 

116 Sức cản đường thở R: 0 đến 100 hPa/L/s (cmH2O/L/s). 

117 Hệ số đàn hồi phổi E: 0,005 đến 10 hPa/mL (cmH2O/mL). 
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118 Các giá trị tính toán khác được hiển thị bao gồm:   

119 + Lượng khí CO2 thở ra mỗi phút:  0 đến 9999 mL/phút 

120 + Lượng khí O2 hấp thụ mỗi phút: 0 đến 9999 mL/ phút 

121   Lượng khí mê hấp thụ: 0 đến 99,9 mL chất lỏng  

122 + Lượng tiêu thụ khí sạch: 0 đến 99999 L 

123 + Lượng tiêu thụ khí gây mê: 0 đến 999,9 mL chất lỏng   

124 Đo khí:  

125 
Sử dụng công nghệ đo sidetream, trong đó khí mẫu được đưa trở lại hệ thống hô 

hấp. 

126 Lưu lượng khí mẫu: 200 mL / phút ± 10% 

127 Tốc độ lấy mẫu cảm biến: <50 ms 

128 Thời gian sau khi bật cho đến khi đạt được độ chính xác đã chỉ định: <480 s  

129 O2:  

130 + Phạm vi: 0 đến 100 Vol% 

131 + Độ chính xác: ± (2,5 Vol% + 2,5% tương đối) 

132 + Độ phân giải của giá trị được hiển thị: 1 Vol% 

133 CO2:  

134 Phạm vi: 

135 0 đến 13,6 Vol%  

136 0 đến 13,6 kPa  

137 0 đến 102 mmHg 

138 + Độ chính xác: 

139 ·  ± (0,43 Vol% + 8% tương đối) 

140 ·  ± (0,43 kPa + 8% tương đối)  

141 ·  ± (3,3 mmHg + 8% tương đối) 

142 + Độ phân giải của giá trị hiển thị: 

143 · 0,1 Vol%  

144 · 0,1 kPa  

145 · 1 mmHg 

146 - N2O: 

147 + Phạm vi: 0 đến 100 Vol%.  

148 + Độ chính xác: ± (2 Vol% + 8% tương đối).  

149 + Độ phân giải của giá trị được hiển thị: 1 Vol% 

150 - Các khí gây mê: 

151 + Phạm vi 

152 Halothane: 0 đến 8,5 Vol% (kPa) 

153 Isoflurane: 0 đến 8,5 Vol% (kPa) 

154 Enflurane: 0 đến 10 Vol% (kPa) 

155 Sevoflurane: 0 đến 10 Vol% (kPa) 

156 Desflurane: 0 đến 20 Vol% (kPa) 
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157 Độ chính xác: 

158 ± (0,2 Vol% + 15% tương đối) 

159 ± (0,2 kPa + 15% tương đối) 

160 Nhận dạng tác nhân gây mê: tự động 

161 
xMAC: Dựa vào tuổi của bệnh nhân, thuốc gây mê nồng độ khí và nồng độ N2O 

(giá trị xMAC được điều chỉnh theo áp suất xung quanh)  

162 Phạm vi: 0 đến 9,9.  

163 Độ phân giải của giá trị hiển thị: 0,1 

164 5. Cài đặt báo động: 

165 FiO2 [%] 

166 Giới hạn báo động trên: 19 đến 99; Tắt 

167 Giới hạn báo động dưới: 18 đến 98 

168 etCO2 [mmHg] 

169 Giới hạn báo động trên: 1 đến 75; Tắt 

170 Giới hạn báo động dưới:  Tắt; 0 đến 74 

171 inCO2 [mmHg]: 

172 Giới hạn báo động trên: 1 đến 10; Tắt 

173 Paw cao [mbar]; [hPa]; [cmH2O] 

174 Giới hạn báo động trên: 5 đến 99 

175 Paw thấp [mbar]; [hPa]; [cmH2O] 

176 Giới hạn báo động dưới: Tự động; 3 đến 97 

177 inSev [%]; [kPa] 

178 Giới hạn báo động trên: 0,10 đến 9,95 

179 Giới hạn báo động dưới: Tắt; 0,00 đến 9,85 

180 inIso 

181 Giới hạn báo động trên: 0,10 đến 8,50 

182 Giới hạn báo động dưới: Tắt; 0,00 đến 8,40  

183 6. Các tính năng theo dõi nâng cao:  

184 
Chức năng giúp theo dõi mức tiêu thụ lưu lượng khí sạch. Biểu thị 3 màu (vàng, 

xanh, đỏ) tương ứng với chỉ thị dư, đủ và thiếu khí.  

185 
Công cụ hiển thị biểu đồ dạng thanh Low-flow wizard nhằm hiển thị lưu lượng khí 

sạch cần thiết và tổng lưu lượng hiện tại. 

186 7. Các thông số kỹ thuật khác: 

187 Nguồn khí: O2, Air 

188 
Giao diện kết nối: 02 cổng RS232 (MEDIBUS Protocol), 01 cổng USB, 01 cổng 

LAN. 

189 
Pin trong với thời gian hoạt động tối thiểu 45 phút, thường 120 phút (đối với pin 

mới và được sạc đầy) 
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19. MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ CÓ CHỨC NĂNG THEO DÕI ĐỘ MÊ SÂU  

Model máy chính: Atlan A350; Vista 120 

Hãng sản xuất: Drägerwerk AG & Co.KGaA 

Xuất xứ máy chính: Đức 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
- Máy chính với màn hình hiển thị cảm ứng 15.3 inch được thiết kế 

tích hợp đồng bô với máy chính 
01 Cái 

2 
- Màn hình LCD (hiển thị áp lực nguồn khí, trạng thái cung cấp pin 

và khí), được tích hợp đồng bộ với máy chính 
01 Cái 

3 - Cảm biến lưu lượng, hấp tiệt trùng được 01 Cái 

4 - Dây dẫn khí nén (khí air) 01 Cái 

5 - Dây dẫn khí Oxy 01 Cái 

6 
- Bộ hấp thụ CO2 với bình vôi soda, được tích hợp đồng bộ với máy 

chính 
01 Bộ 

7 - Bộ thải khí mê thừa chủ động, tích hợp đồng bộ với máy chính 01 Bộ 

8 - Bình bốc hơi Bao gồm: 02 Cái 

9 + Bình bốc hơi Isoflurane 01 Cái 

10 + Bình bốc hơi Sevoflurane 01 Cái 

11 - Bộ dây ống thở sử dụng nhiều lần  02 Bộ 

12 - Bộ mặt nạ thở sử dụng nhiều lần  02 Bộ 

13 - Bóng bóp 01 Cái 

14 - Khối đo khí mê, tích hợp sẵn trong máy 01 Cái 

15 - Vôi Soda, bình 5 Lít 01 Bình 

16 
- Xe đẩy đồng bộ 4 bánh xe có phanh hãm, tích hợp đồng bộ với máy 

chính 
01 Cái 

17 - Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ, tích hợp trong máy 01 Bộ 

18 - Móc đỡ dây thở 01 Cái 

19 - Bẫy nước 01 Bộ 

20 - Dây trích khí mẫu 01 Bộ 

21 - Phổi giả 01 Cái 

22 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng 01 Bộ 

23 

1. Monitor theo dõi độ mê sâu  

Model: Vista 120 

Hãng sản xuất: Edan Instruments, Inc., China 

Chủ sở hữu: Drägerwerk AG & Co.KGaA, Đức 

Nước sản xuất máy chính: Trung Quốc 

Phụ kiện: Draeger sản xuất hoặc mua lại và cung cấp 

01 Cái 

24 - Máy chính 01 Chiếc 
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25 - Cáp ECG 01 Chiếc 

26 - Dây điện cực ECG 01 Chiếc 

27 - Điện cực dán ECG 01 Hộp 

28 - Cáp đo huyết áp không xâm lấn 01 Chiếc 

29 - Bao đo huyết áp không xâm lấn Bao gồm: 02 Chiếc 

30 + Bao đo huyết áp cho người lớn, sử dụng nhiều lần 01 Chiếc 

31 + Bao đo huyết áp cho trẻ em, sử dụng nhiều lần 01 Chiếc 

32 - Cáp đo SpO2 01 Chiếc 

33 - Cảm biến SpO2 01 Chiếc 

34 - Cảm biến nhiệt độ da 01 Cái 

35 - Bộ đo huyết áp xâm lấn IBP 01 Bộ 

36 - Bộ đo độ mê sâu  01 Cái 

37 - Bộ phụ kiện đo độ mê sâu  01 Bộ 

38 - Máy in tích hợp 01 Chiếc 

 Tính năng kỹ thuật: 

1 1. Phần máy gây mê kèm thở: 

2 1.1.Hệ thống máy chính: 

3 - Máy gây mê  đồng bộ sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh  

4 

- Màn hình cảm ứng 15,3 "(38,9 cm), độ phân giải 1280x768 pixel, màn hình hiển 

thị cài đặt, quản lý báo động và 01 màn hình LCD hiển thị áp suất đường dẫn 

khí, trạng thái cung cấp pin và khí 

5 - Công nghệ bộ trộn khí bằng điện tử 

6 
- Tích hợp pin trong với thời gian hoạt động lên đến 120 phút (với pin mới và đã 

được sạc đầy) 

7 
- Hệ thống đường thở tích hợp với bình hấp thụ thán khí CO2, dung tích khoảng 

1,2 L đến 1,5L 

8 
- Máy sử dụng 02 cảm biến dòng chảy (flow sensor) công nghệ sợi nhiệt (bao 

gồm: 01 cảm biến dòng chảy ở van thở vào và 01 cảm biến dòng chảy ở thở ra)  

9 
- Tích hợp bộ sưởi ấm đường thở cho gây mê dòng thấp và dòng tối thiểu, hạn chế 

đọng nước  

10 - Tích hợp đèn chiếu sáng bàn làm việc tối thiểu có 3 mức: tối, trung bình và sáng. 

11 1. 2. Tính năng nâng cao: 

12 
- Thiết bị có khả năng đo, theo dõi và hiển thị: nồng độ khí thở vào và thở ra đối 

với O2, N2O, CO2 và các khí gây mê.  

13 

-  Tự động nhận dạng isoflurane, Sevoflurane, desflurane, halothane, enflurane, 

phát hiện hỗn hợp khí gây mê, hiển thị được điều chỉnh theo tuổi; Khí lấy mẫu 

đo sẽ được hồi lưu về đường thở của bệnh nhân. 

14 - Theo dõi xMAC tự động 

15 - Chức năng đồng hồ đếm giờ và đồng hồ đếm ngược. 

16 - Tự động khởi động và tự kiểm tra máy bao gồm hiệu chuẩn tất cả các cảm biến 
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và kiểm tra tất cả các van điều khiển. 

17 
- Quá trình kiểm tra máy được hiển thị trực quan, có hướng dẫn từng bước kiểm 

tra máy bằng hình ảnh 

18 - Phát hiện bất thường trong quá trình kiểm tra tự động, gồm 

19 + Quá trình kiểm tra  được ngưng lại. 

20 + Thiết bị sẽ tạo ra một tín hiệu âm thanh lặp lại sau khoảng 15 giây. 

21 
+ Thông tin về nguyên nhân và biện pháp khắc phục sẽ được hiển thị trên màn 

hình. 

22 
- Chức năng tự  điều chỉnh tất cả các giới hạn báo động, có chế độ tắt  các báo 

động khi sử dụng máy tim phổi phân tạo. 

23 

- Có chế độ cho phép chuyển trực tiếp đến chế độ bóp bóng bằng tay trong khi vẫn 

duy trì theo dõi khí và thông khí; O2 và các chất gây mê từ các bình bốc hơi có 

thể được cung cấp liên tục. 

24 

- Nếu nguồn cung cấp khí bị lỗi hoàn toàn, hoạt động vận hành tiếp theo diễn ra 

thông qua việc cung cấp khí của máy gây mê với không khí xung quanh. Việc 

thông khí tiếp tục với không khí xung quanh 

25 

- Nếu nguồn cung cấp khí O2 trung tâm và nguồn cung cấp khí air trung tâm lỗi 

cùng một lúc và không có bình khí nào được kết nối, bệnh nhân vẫn có thể được 

thở máy 

26 
- Trong chế độ thở Man/Spon, nhấc van giới hạn áp lực cho phép xả nhanh áp lực 

đường thở. 

27 

- Khi chế độ thông khí được thay đổi, cài đặt thông khí được thông qua từ chế độ 

thông khí trước đó. Ngoài ra, cài đặt báo động được điều chỉnh theo giá trị hợp 

lý. 

28 
- Thiết bị có công cụ biểu diễn về việc sử dụng khí sạch bởi một biểu đồ thanh với 

ba mức: dư thừa (surplus), hiệu quả (efficient) và thiếu hụt (deficit)  

29 
- Thiết bị có thể phát hiện đọng nước trong máy thở piston và trong dây thở. Một 

thông báo được hiển thị khi phát hiện đọng nước. 

30 
- Thiết bị có chế độ tự động điều chỉnh giới hạn báo động dựa trên thông số đo 

được hiện tại. 

31 

- Nếu việc cung cấp khí sạch bị lỗi, việc cung cấp O2 khẩn cấp có thể được sử 

dụng để cung cấp oxy và chất gây mê. Chế độ thông khí hiện tại và phát hiện 

thiếu khí sạch vẫn hoạt động. Trong trường hợp việc cung cấp khí sạch bị lỗi thì 

màn hình sẽ hiển thị hình minh họa và hướng dẫn cho biết cách bắt đầu phân 

phối O2 khẩn cấp. 

32 - Cho phép sử dụng thử miễn phí các phần mềm nâng cao trong vòng 6 tuần. 

33 1. 3. Tính năng kỹ thuật: 

34 Máy chính: 

35  Xe đẩy bốn bánh có phanh hãm 

36 - Bàn viết cho bác sĩ. 
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37 - Tích hợp bộ lưu lượng kế ôxy thở trực tiếp cho bệnh nhân. 

38 - Máy gây mê giúp thở phải tích hợp được các chức năng sau: 

39 + Bộ thải khí mê thừa chủ động  

40 + Bộ điều chỉnh lưu lượng khí sạch bằng điện tử 

41 + Cho phép kết nối với 02 bình bốc hơi cùng một lúc. 

42 + Có cổng kết nối RS 232 

43 
+ Pin trong tích hợp với thời gian hoạt động lên đến 150 phút khi mất nguồn cung 

cấp chính. 

44 Kết nối với các bình bốc hơi: 

45 - Các bình bốc hơi được sử dụng với dải nhiệt độ từ 10°C đến 40°C.  

46 

- Khi bình bốc hơi bị lật ngược hoặc nghiêng trong khi vận chuyển: vị trí  – T 

ngăn thuốc gây mê rò rỉ vào các thành phần định lượng hoặc thoát ra không khí 

xung quanh. Sau khi vận chuyển, bình bốc hơi có thể tiếp tục hoạt động ngay  

47 - Các bình bốc hơi không cần phải hiệu chuẩn lại trong suốt thời gian sử dụng. 

48 - Mỗi một loại bình bốc hơi có màu sắc khác nhau để tránh đổ thuốc nhầm. 

49 - Nồng độ thuốc mê: 

50 + Halothane, Isoflurane: 0,2 tới 6 % 

51 + Enflurane, Sevoflurane: 0,2 tới 8 % 

52 - Lưu lượng: 0,2 tới 15 L/phút. 

53 - Tổng thể tích đổ đầy:  360 ml   

54 - Góc nghiêng cực đại: 

55 + Trong quá trình vận hành: 30 độ C 

56 + Trong quá trình vận chuyển (mặt số điều khiển tại T): bất kỳ vị trí và góc . 

57 

- Khi  gắn cùng lúc nhiều bình bốc hơi, hệ thống interlock systems đảm bảo chỉ 

một loại thuốc mê được sử dụng tại một thời điểm, trong khi các bình bốc hơi 

khác sẽ bị ngắt và khóa lại. 

58 3.3. Phần máy giúp thở: 

59 

 Thiết bị sử dụng máy thở không cần khí vận hành, tức là không có khí y tế nào 

được tiêu thụ khi vận hành máy thở (bất kể nguồn cung cấp khí). Thông khí cơ học 

với không khí xung quanh trong trường hợp nguồn cung cấp khí lỗi hoàn toàn. 

60 

 Thiết bị có van ( (Fresh gas decoupling) giúp loại bỏ bất kỳ sự tương tác nào giữa 

lưu lượng khí sạch và thể tích cung cấp cho bệnh nhân. Có thể điều chỉnh dòng khí 

sạch tự do hoặc thậm chí nhấn nút O2 Flush trong quá trình thông khí mà không 

cần quan tâm đến việc thay đổi thể tích cung cấp cho bệnh nhân. 

61 - Các mode thở: 

62 + Bóng bóng bằng tay (Manual) / Bệnh nhân tự thở (Spontaneous) 

63 + Thông khí kiểm soát thể tích (VC-CMV) 

64 + Thông khí kiểm soát áp lực (PC - CMV) 

65 + Thông khí kiểm soát thể tích, bắt buộc ngắt quãng đồng thì (VC - SIMV)  

66 + Thông khí kiểm soát áp lực, bắt buộc ngắt quãng đồng thì (PC-SIMV)  
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67 + Thông khí với áp lực đường thở dương liên tục/ hỗ trợ áp lực (CPAP/PSV)  

68 1.4.Thông số kỹ thuật: 

69 Các thông số cài đặt: 

70 - Thể tích khí lưu thông (VT): 5 đến 1500 mL 

71 - Tần số thở (RR): 3 đến 100/ phút 

72 - Thời gian thở vào Ti: 0,2 đến 10 giây 

73 - Tỉ lệ I/E: 1:50 đến 50:1 

74 - Trigger: 0,3 đến 15 L/phút 

75 - Lưu lượng thở vào (Flow): Tối thiểu 0,1 L / phút, tối đa  ≥160 L / phút  

76 - Áp lực thở vào (Pinsp): PEEP +5 đến 80 hPa (cmH2O)  

77 - Áp lực giới hạn (Pmax): PEEP +10 đến 80 hPa (cmH2O)  

78 - Áp lực dương cuối kỳ thở ra PEEP: Tắt, 2 đến 35 hPa (cmH2O) 

79 - Áp lực hỗ trợ trên PEEP  (Δpsupp): Tắt, 3 đến (80 - PEEP) hPa (cmH2O) 

80 
- Tổng thể tích thở: Xấp xỉ 3,65 L (bao gồm bình hấp thụ thán khí CO2 khi áp 

dụng thể tích lưu thông tối đa 1500 mL) 

81 - Thời gian tăng áp lực (Slope): 0 đến 2 giây 

82 
- Tỷ lệ thời gian bình nguyên với thời gian thở vào % Tplat cho hơi thở bắt buộc 

trong các chế độ VC - CMV, VC - SIMV và VC - SIMV / PS: 0 đến 60 % 

83 Hệ thống thở:  

84 - Độ giãn nở (không có bộ dây thở)  

85 + Trong chế độ Man / Spon: 

86 
· Thông thường 2,7 ml / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 81 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Trẻ sơ sinh"     

87 
·  Thông thường 2,8 mL / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 84 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Bệnh nhân trẻ em" 

88 
· Thông thường 3,0 mL / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 90 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Người lớn" 

89 + Trong các chế độ thông khí cơ học  

90 
· Thông thường 0,5 mL / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 15 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Trẻ sơ sinh"  

91 
· Thông thường là 0,8 mL / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 24 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Bệnh nhân trẻ em" 

92 
· Thông thường 2,0 mL / hPa (mL / cmH2O) tương ứng với 60 mL ở 30 hPa 

(cmH2O) cho loại bệnh nhân "Người lớn" 

93 Các thông số khác: 

94 - Bình hấp thụ CO2: khoảng 1,2  đến 1,5L 

95 - Tổng rò rỉ: <150 mL / phút ở 30 hPa (cmH2O) 

96 - Van APL  

97 + Phạm vi cài đặt: Mở, 5 đến 70 hPa (cmH2O) 

98 + Độ chính xác (ở lưu lượng 20 ± 1 L / phút): ± 20% giá trị cài đặt hoặc ± 3 hPa 
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(áp dụng giá trị lớn hơn), nhưng không quá +10 hPa (cmH2O). 

99 1.5. Các thông số theo dõi: 

100 - Áp lực đường thở: 

101 + Áp lực đường thở Paw. 

102 + Áp lực bình nguyên Pplat. 

103 + Áp lực dương cuối kì thở ra PEEP  

104 + Áp lực thở vào đỉnh PIP 

105 + Áp lực đường thở trung bình Pmean 

106 + Phạm vi: -20 đến +99 hPa (cmH2O) 

107 
+ Độ chính xác: ± 4% giá trị đo được hoặc ± 2 hPa (cmH2O) (áp dụng giá trị lớn 

hơn) 

108 + Độ phân giải của giá trị hiển thị: 1 hPa (cmH2O) 

109 - Thể tích khí lưu thông thở ra VT: 0 đến 2500 mL 

110 - Sự khác biệt giữa thể tích khí lưu thông thở vào và thở ra ΔVT: 0 đến 2500 mL 

111 - Thể tích thông khí phút: 

112 + Tổng thể tích thông khí phút MV. 

113 + Thể tích thông khí phút bắt buộc Mvmand. 

114 + Thể tích thông khí phút tự nhiên Mvspon  

115 + Phạm vi: 0 đến 40 L/phút 

116 - Thể tích thông khí phút rò rỉ MVleak: 0 đến 40 L/phút 

117 - Tần số thở:   

118 + RR, Rrmand, RRspon:  0 đến 100/phút. 

119 - Độ giãn nở phổi động:  

120 + Độ giãn nở phổi động Cdyn 

121 + Độ giãn nở phổi động trung bình Cdyn mean 

122 + Phạm vi: 0 đến 200 mL/hPa (mL/cmH2O) 

123 - Sức cản đường thở R: 0 đến 100 hPa/L/s (cmH2O/L/s). 

124 - Hệ số đàn hồi phổi E: 0,005 đến 10 hPa/mL (cmH2O/mL). 

125 - Các giá trị tính toán khác được hiển thị bao gồm:   

126 + Lượng khí CO2 thở ra mỗi phút:  0 đến 9999 mL/phút 

127 + Lượng khí O2 hấp thụ mỗi phút: 0 đến 9999 mL/ phút 

128 + Lượng khí mê hấp thụ: 0 đến 99,9 mL chất lỏng  

129 + Lượng tiêu thụ khí sạch: 0 đến 99999 L 

130 + Lượng tiêu thụ khí gây mê: 0 đến 999,9 mL chất lỏng   

131  Đo khí:  

132 
- Sử dụng công nghệ đo sidetream, trong đó khí mẫu được đưa trở lại hệ thống hô 

hấp. 

133 - Lưu lượng khí mẫu: 200 mL / phút ± 10% 

134 - Tốc độ lấy mẫu cảm biến: <50 ms 

135 - Thời gian sau khi bật cho đến khi đạt được độ chính xác đã chỉ định: <480 s  
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136 - O2:  

137 + Phạm vi: 0 đến 100 Vol% 

138 + Độ chính xác: ± (2,5 Vol% + 2,5% tương đối) 

139 + Độ phân giải của giá trị được hiển thị: 1 Vol% 

140 - CO2:  

141 + Phạm vi: 

142 · 0 đến 13,6 Vol%  

143 · 0 đến 13,6 kPa  

144 · 0 đến 102 mmHg 

145 + Độ chính xác: 

146 · ± (0,43 Vol% + 8% tương đối) 

147 · ± (0,43 kPa + 8% tương đối)  

148 · ± (3,3 mmHg + 8% tương đối) 

149 + Độ phân giải của giá trị hiển thị: 

150 · 0,1 Vol%  

151 · 0,1 kPa  

152 · 1 mmHg 

153 - N2O: 

154 + Phạm vi: 0 đến 100 Vol%.  

155 + Độ chính xác: ± (2 Vol% + 8% tương đối).  

156 + Độ phân giải của giá trị được hiển thị: 1 Vol% 

157 - Các khí gây mê: 

158 + Phạm vi 

159 · Halothane: 0 đến 8,5 Vol% (kPa) 

160 · Isoflurane: 0 đến 8,5 Vol% (kPa) 

161 · Enflurane: 0 đến 10 Vol% (kPa) 

162 · Sevoflurane: 0 đến 10 Vol% (kPa) 

163 · Desflurane: 0 đến 20 Vol% (kPa) 

164 + Độ chính xác: 

165 · ± (0,2 Vol% + 15% tương đối) 

166 · ± (0,2 kPa + 15% tương đối) 

167 - Nhận dạng tác nhân gây mê: tự động 

168 
- Dựa vào tuổi của bệnh nhân, thuốc gây mê nồng độ khí và nồng độ N2O (giá trị 

xMAC được điều chỉnh theo áp suất xung quanh).  

169 + Phạm vi: 0 đến 9,9.  

170 + Độ phân giải của giá trị hiển thị: 0,1 

171 1.6. Cài đặt báo động: 

172 - FiO2 [%] 

173 + Giới hạn báo động trên: 19 đến 99; Tắt 

174 + Giới hạn báo động dưới: 18 đến 98 
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175 - etCO2 [mmHg] 

176 + Giới hạn báo động trên: 1 đến 75; Tắt 

177 + Giới hạn báo động dưới:  Tắt; 0 đến 74 

178 - inCO2 [mmHg]: 

179 + Giới hạn báo động trên: 1 đến 10; Tắt 

180 - Paw cao [mbar]; [hPa]; [cmH2O] 

181 + Giới hạn báo động trên: 5 đến 99 

182 -  Paw thấp [mbar]; [hPa]; [cmH2O] 

183 + Giới hạn báo động dưới: Tự động; 3 đến 97 

184 - inSev [%]; [kPa] 

185 + Giới hạn báo động trên: 0,10 đến 9,95 

186 + Giới hạn báo động dưới: Tắt; 0,00 đến 9,85  

187 - inIso 

188 + Giới hạn báo động trên: 0,10 đến 8,50 

189 + Giới hạn báo động dưới: Tắt; 0,00 đến 8,40  

190 1.7. Các tính năng theo dõi nâng cao:  

191 
- Chức năng giúp theo dõi mức tiêu thụ lưu lượng khí sạch. Biểu thị 3 màu (vàng, 

xanh, đỏ) tương ứng với chỉ thị dư, đủ và thiếu khí.  

192 - Công cụ hiển thị biểu đồ lưu lượng khí sạch cần thiết và tổng lưu lượng hiện tại. 

193 1.8. Các thông số kỹ thuật khác: 

194 Nguồn khí: O2, Air 

195 
- Giao diện kết nối: 02 cổng RS232 (MEDIBUS Protocol), 01 cổng USB, 01 cổng 

LAN. 

196 
- Pin trong với thời gian hoạt động ít nhất 45 phút, thường 120 phút (đối với pin 

mới và được sạc đầy) 

197 2. Tính năng kỹ thuật monitor: 

198 Hệ thống máy chính: 

199 - Màn hình cảm ứng TFT 380 mm (15 "). 

200 - Có thể hiển thị lên đến 13 dạng sóng.  

201 - Theo dõi xu hương tăng cường 

202 
+ Lưu trữ dữ liệu xu hướng lên đến 150 giờ cho tất cả các tham số ở định dạng 

bảng và đồ họa 

203 + Lưu trữ tới 1200 phép đo NIBP và 200 sự kiện báo động 

204 + 96 giờ hiển thị đầy đủ 

205 Thông số kỹ thuật:  

206 2.1.ECG: 

207 - Các đạo trình 

208 + Dây 3 đạo trình: I, II, III 

209 + Dây 5 đạo trình: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 

210 - Dạng sóng: 
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211 + Dây 3 đạo trình: 1-kênh dạng sóng 

212 + Dây 5 đạo trình: 2-kênh dạng sóng, tối đa 7 dạng sóng 

213 - Kiểu đặt tên đạo trình: AHA, IEC 

214 
- Độ nhạy hiển thị: 1,25 mm/mV (x0,125), 2,5 mm/mV (x0,25), 5 mm/mV (x0,5), 

10 mm/mV (x1), 20 mm/mV (x2), 40 mm/mV (x4), AUTO gain. 

215 - Tốc độ quét: 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s 

216 - Băng thông (-3dB): 

217 + Chẩn đoán: 0,05 đến 150 Hz 

218 + Theo dõi: 0,5 đến 40 Hz 

219 + Phẫu thuật: 1 đến 20 Hz 

220 - CMRR (Common Mode Rejection Ratio) 

221 + Chẩn đoán: > 95 dB 

222 + Theo dõi: > 105 dB 

223 + Phẫu thuật: > 105 dB 

224 
- Notch: Trong chẩn đoán, chế độ theo dõi và phẫu thuật: 50 Hz / 60 Hz (Bộ lọc 

Notch có thể được bật hoặc tắt bằng tay) 

225 - Trở kháng đầu vào: > 5 MΩ 

226 - Dải tín hiệu đầu vào: ±10 mVPP 

227 - Dung sai thế năng offset: ±800 mV 

228 - Dòng hỗ trợ (Phát hiện mất đạo trình) 

229 + Điện cực dương: <100 nA 

230 + Điện cực tham chiếu: <900 nA 

231 
- Thời gian hồi phục sau khử rung:  <5 s (được đo không có điện cực như 

IEC60601-2-27: 2011, Sect. 201.8.5.5.1 yêu cầu.) 

232 - Dòng rò của bệnh nhân: < 10 μA 

233 - Dải tín hiệu: 1 mVPP, Độ chính xác: ±5 

234 - Nhiễu hệ thống: < 30 μVPP 

235 - Bảo vệ ESU  

236 + Chế độ cắt: 300 W 

237 + Chế độ đông máu: 100 W 

238 + Thời gian khôi phục: ≤ 10 giây 

239 - Tốc độ quay đầu vào tối thiểu (Lead II): > 2,5 V/s  

240 - Thời gian đặt lại dòng nền: < 3s 

241 Xung tạo nhịp 

242 - Bộ chỉ thị xung  

243 
+ Xung được đánh dấu nếu các yêu cầu của IEC 60601-2-27: 2011, Sect. 

201.12.1.101.12 được đáp ứng:  

244 + Biên độ: ± 2 mV đến ± 700 mV 

245 + Độ rộng: 0,1 ms đến 2,0 ms  

246 + Thời gian tăng: 10 μs đến 100 μs 
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247 - Loại bỏ xung 

248 
+ Xung được loại bỏ nếu các yêu cầu của IEC 60601-2-27: 2011, Sect. 

201.12.1.101.13 được đáp ứng:  

249 + Biên độ: ± 2 mV đến ± 700 mV  

250 + Độ rộng: 0,1 ms đến 2,0 ms  

251 + Thời gian tăng: 10 μs đến 100 μs 

252 Nhịp tim: 

253 - Dải đo  

254 + Người lớn: 15 đến 300 nhịp/phút 

255 + Trẻ em/sơ sinh: 15 đến 350 nhịp/phút 

256 - Độ chính xác: ±1% hoặc ±1 nhip/phút, chọn giá trị lớn hơn 

257 - Độ phân giải: 1 nhịp/phút 

258 - Độ nhạy: ≥ 300 μVPP 

259 PVC 

260 - Dải đo: 

261 + Người lớn: 0 đến 300 PVCs/phút 

262 +Trẻ em/Trẻ sơ sinh: 0 đến 350 PVCs/phút 

263 - Độ phân giải: 1 PVCs/phút 

264 Giá trị ST 

265 - Phạm vi: -2,0 đến +2,0 mV 

266 - Độ chính xác:  

267 · -0,8 mV đến +0,8 mV: ±0,02 mV hoặc 10%, chọn giá trị lớn hơn 

268 - Độ phân giải: 0,01 mV 

269 Phương pháp trung bình HR 

270 
- Phương pháp 1: Nhịp tim được tính toán bằng cách loại bỏ giá trị lớn nhất và giá 

trị bé nhất từ 12 khoảng RR gần nhất và lấy trung bình 10 khoảng RR còn lại 

271 
- Phương pháp 2: Nếu một trong 3 khoảng RR liên tiếp lớn hơn 1200 ms, sau đó 

bốn khoảng RR gần nhất được lấy trung bình để tính HR 

272 Dải sinus và nhịp SV 

273 - Tachycardia (Nhịp tim nhanh):  

274 + Người lớn: Khoảng RR trong 5 phức hợp QRS liên tiếp ≤ 0,5 s. 

275 + Trẻ em / trẻ sơ sinh: Khoảng RR trong 5 phức hợp QRS liên tiếp ≤ 0,375 s. 

276 - Bradycardia (Nhịp tim chậm): 

277 + Người lớn: Khoảng RR trong 5 phức hợp QRS liên tiếp ≥ 1,5 s. 

278 +     Trẻ em / trẻ sơ sinh: Khoảng RR trong 5 phức hợp QRS liên tiếp ≥ 1 s. 

279 Dải đo nhịp thất 

280 - Nhịp nhanh thất: Khoảng thời gian của 5 phức hợp thất liên tiếp nhỏ hơn 600 ms  

281 
- Nhịp tâm thất: Khoảng thời gian của 5 phức hợp thất liên tiếp trong dải từ 600 

ms đến 1000 ms 

282 - Nhịp chậm thất: Khoảng thời gian của 5 phức hợp thất liên tiếp lớn hơn 1000 ms  
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283 

Phân tích chứng loạn nhịp tim: ASYSTOLE, VT > 2, VENT, TACHY, IRR, PNP, 

VFIB/ VTAC, BIGEMINY, R on T, BRADY, VBRADY, TRIGEMINY, 

COUPLET, PVC, MISSED BEATS, PNC … 

284 2.2. Nhịp thở: 

285 - Phương pháp: Trở kháng giữa RA-LL, RA-LA 

286 - Dải trở kháng dòng nền: 200 Ω đến 2500 Ω (với cáp ECG trở kháng 1 KΩ)  

287 - Độ nhạy phép đo: 

288 ·  Trong dải trở kháng dòng nền: 0,3 Ω 

289 - Băng thông dạng sóng: 0,2 đến 2,5 Hz (-3 dB) 

290 - Dải đo RR và báo động:  

291 + Người lớn: 0 đến 120 rpm 

292 + Trẻ em/ trẻ sơ sinh: 0 đến 150 rpm 

293 - Độ phân giải: 1 rpm 

294 - Độ chính xác  

295 + Người lớn:  

296 · 6 rpm đến 120 rpm: ±2 rpm 

297 ·  0 rpm đến 5 rpm: không được chỉ định 

298 + Trẻ em/ trẻ sơ sinh:  

299 · 6 rpm đến 150 rpm: ±2 rpm 

300 · 0 rpm đến 5 rpm: không được chỉ định 

301 - Lựa chọn khuếch đại: x0,25, x0,5, x1, x2, x3, x4, x5  

302 - Tốc độ quét: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s, 50 mm/s 

303 
- Thiết lập thời gian báo động ngưng thở: 10 s, 15 s, 20 s, 25 s, 30 s, 35 s, 40 s; 

Mặc định là 20s. 

304 2.3. NIBP: 

305 - Phương pháp: Dao động 

306 - Chế độ đo: Thủ công, Tự động, Liên Tục 

307 
- Khoảng đo trong chế độ tự động (đơn vị: phút): 

1/2/2,5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/360/480 

308 - Liên tục: 5 phút, khoảng thời gian là 5 giây 

309 - Kiểu đo: Huyết áp tâm thu, Huyết áp tâm trương, Huyết áp trung bình 

310 - Kiểu báo động: Tâm thu (SYS), Tâm trương (DIA), Trung bình (MAP)  

311 Phạm vi đo và báo động: 

312 - Người lớn  

313 + SYS: 40 đến 270 mmHg 

314 + DIA: 10 đến 215 mmHg 

315 + MAP: 20 đến 235 mmHg 

316 - Trẻ em  

317 + SYS: 40 đến 230 mmHg 

318 +  DIA: 10 đến 180 mmHg 
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319 +  MAP: 20 đến 195 mmHg 

320 - Sơ sinh 

321 + SYS: 40 đến 135 mmHg 

322 + DIA: 10 đến 100 mmHg 

323 + MAP: 20 đến 110 mmHg 

324 - Dải đo áp lực Cuff: 0 đến 300 mmHg 

325 - Độ phân giải áp lực: 1 mmHg 

326 - Lỗi trung bình tối đa: ±5 mmHg 

327 - Độ lệch chuẩn tối đa: 8 mmHg 

328 Chu kỳ đo tối đa 

329 - Người lớn/ trẻ em: 120 s 

330 - Sơ sinh: 90 s 

331 - Chu kỳ đo thông thường: 20 đến 35 s (Phụ thuộc vào HR/chuyển động xáo trộn)  

332 Bảo vệ quá áp 

333 - Người lớn: 297 ±3 mmHg 

334 - Trẻ em: 245 ±3 mmHg 

335 - Sơ sinh: 147 ±3 mmHg 

336 Nhịp mạch 

337 - Dải đo: 40 đến 240 bpm 

338 - Độ chính xác: ±3 bpm hoặc 3,5 %, chọn giá trị lớn hơn 

339 2.4.SpO2 (Loại Nellcor) 

340 - Phạm vi đo: 1% đến 100% 

341 - Phạm vi báo động: 20% đến 100% 

342 - Độ phân giải: 1% 

343 - Thời gian cập nhật dữ liệu: 1s 

344 Nhịp mạch 

345 - Phạm vi: 20 đến 300 bpm 

346 - Độ phân giải: 1 bpm 

347 - Độ chính xác: ±3 bpm (20 đến 250 bpm) 

348 - Độ dài sóng cảm biến khoảng: 660 và 900nm 

349 - Năng lượng ánh sáng phát ra:  <15 mW 

350 2.5.Nhiệt độ 

351 - Kênh: 2 

352 - Dải đo và báo động: 0 đến 50°C (32 đến 122°F)  

353 - Kiểu cảm biến: YSI 10 k 

354 - Độ phân giải: 0,1°C (0,1°F) 

355 - Độ chính xác (không cảm biến): ±0,1°C 

356 - Thời gian làm mới: Mỗi 1 đến 2 giây 

357 2.6. IBP 

358 - Công nghệ: Đo xâm lấn trực tiếp (IBP được đo bằng một ống thông được đưa 
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vào hệ thống tuần hoàn) 

359 
- Độ chính xác (không bao gồm cảm biến): ±2% hoặc ±1 mmHg, chọn giá trị lớn 

hơn 

360 - Độ phân giải: 1 mmHg 

361 Cảm biến áp lực 

362 - Độ nhạy: 5 (μV/V/mmHg) 

363 - Dải đo trở kháng: 300 Ω đến 3000 Ω 

364 - Bộ lọc: DC~ 12,5 Hz; DC~ 40 Hz 

365 - Zero: 

366 + Dải đo: ±200 mmHg 

367 Dải đo và báo động 

368 - Art: 0 đến 300 mmHg 

369 - PA: -6 đến 120 mmHg 

370 - CVP/RAP/LAP/ICP: -10 đến 40 mmHg 

371 - P1/P2: -50 đến 300 mmHg 

372 2.7. Xem xét xu hướng 

373 - Ngắn: 1 giờ, 1 giây. độ phân giải 

374 - Dài: 150 giờ, 1 phút. độ phân giải 

375 - NIBP dữ liệu đo lường: 1200 sets 

376 - Xem báo động: 200 sets 

377 - Đánh giá chứng loạn nhịp tim: 200 sets 

378 2.8.Máy in 

379 - Độ rộng bản in: 48 mm (1,9 inch) 

380 - Tốc độ giấy: 12,5; 25; 50 mm/s 

381 - Khả năng in: Lên đến 3 dạng sóng 

382 - Các kiểu bản ghi: 

383 + Bản ghi liên tục trong thời gian thực  

384 + Bản ghi 8/20 giây trong thời gian thực 

385 + Bản ghi kết quả tính toán oxy 

386 + Bản ghi kết quả tính toán thông khí 

387 + Bản ghi kết quả tính toán chức năng thận 

388 +  Bản ghi đồ thị xu hướng 

389 +  Bản ghi bảng xu hướng 

390 +  Bản ghi đánh giá của NIBP 

391 +  Bản ghi lại đánh giá chứng loạn nhịp tim 

392 +  Bản ghi đánh giá báo động 

393 +  Bản ghi dừng dạng sóng 

394 +  Bản ghi chuẩn độ tính toán thuốc 

395 +  Bản ghi kết quả tính toán huyết động. 

396 2.9.Thông số hiển thị 



60 

397 - Màn hình: 380 mm (15 inch) màu TFT 

398 - Độ phân giải: 1024 x 768 pixel  

399 - Số dạng sóng tối đa: 13 

400 - Các bộ LEDs chỉ thị: 1 nguồn điện, 2 báo động, 1 mức độ sạc  

401 Pin: 

402 - Tuổi thọ pin: ≥ 300 phút 

403 - Thời gian sạc: 

404 + khoảng 390 phút, Sạc 100% (Màn hình đang bật hoặc ở chế độ chờ) 

405 + khoảng 351 phút, Sạc 90%  (Màn hình đang bật hoặc ở chế độ chờ)  

406 2.11.  Theo dõi độ mê sâu (BIS): 

407 Công nghệ: Chỉ số Bispectral, phân tích phổ điện 

408 - Thông số đo: 

409 + Thông số chính:  

410 ·  BIS: 0 đến 100 

411 + Thông số phụ 

412 ·  SQI: 0% đến 100% 

413 ·  SR: 0% đến 100% 

414 ·  EMG: 30 dB đến 80 dB 

415 ·  SEF: 0,5 Hz đến 30,0 Hz 

416 ·  TP: 40 dB đến 100 dB 

417 - Tốc độ quét: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s  

418 - Độ rộng sóng: 50 μv, 100 μv, 200 μv, 500 μv 

419 - Xu hướng BIS: 

420 + Chiều dài của xu hướng BIS: 6 phút, 12 phút, 30 phút, 60 phút 

421 - Tốc độ làm mịn: 10 s, 15 s, 30 s 

422 - Nhiễu (Dạng sóng EEG): < 0,3 μV (0,25 Hz ~ 50 Hz) 

423 - Băng thông EEG: 0,25 Hz ~ 50 Hz 

424 - Phạm vi báo động BIS: 0 ~ 100 

 

20. MÁY KHOAN CẮT XƯƠNG ĐA NĂNG 

Model máy chính: Acculan 4 

Hãng sản xuất: B. Braun – Aesculap 

Xuất xứ máy chính: Đức 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 Máy khoan cắt xương đa năng kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 01 Bộ 

2 Tay khoan pin, GA330 01 Cái 

3 Khớp ngàm Jacobs, Hudson, Kirscher gắn mũi khoan, GB621R 01 Bộ 

4 Đầu cưa lắc, GB660R 01 Cái 
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5 Đầu bắn đinh Kirschiner, GB641R 01 Cái 

6 Bộ sạc pin + adapter, GA320 + TE730 01 Bộ 

7 Bộ pin sạc máy khoan cưa xương, GA676 02 Bộ 

8 Phễu thay pin trong môi trường phẫu thuật, GA679 01 Cái 

9 Phễu lắp pin vô trùng, GA678 01 Cái 

10 Nắp giữ pin, GA675 01 Cái 

11 Lưỡi cưa lắc 50/30/0,7/0,9 mm, GC219R 02 Bộ 

12 Mũi khoan xoắn, thân hình tam giác, đường  kính 2,5mm, kích 
thước 175/135mm, GC391R 

02 Cái 

13 Mũi khoan xoắn, thân tròn, đường kính 3mm, kích thước 100/60mm, 
GC008R 

02 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

 Tay khoan pin: 

1 Sử dụng cho chỉnh hình xương lớn và xương nhỏ 

2 Vật liệu vỏ: Titan, chống ăn mòn bởi dung dịch có tính kiềm. 

3 Công suất lớn nhất: 250W. 

4 Có các chế độ hoạt động (mode): drill, ream, saw. 

5 Có thể chọn: chiều quay thuận, quay ngược, vị trí an toàn. 

6 Có chốt khóa an toàn trên tay cầm. 

7 Có thể hấp tiệt trùng hơi nước. 

 Khớp ngàm Jacobs, Hudson, Kirschner gắn mũi khoan: 

8 Tốc độ lớn nhất: ≥1.000 vòng/phút. 

9 Độ mở tối đa ≥ 7.4 mm. 

10 Cannulation:  4 mm. 

11 Mô men quay lớn nhất: 5 Nm. 

12 Tiệt trùng được bằng hơi nước. 

 Đầu cưa lắc: 

13 Sử dụng cho chỉnh hình xương lớn và xương nhỏ. 

14 Góc lắc 4°47’ 

15 Tốc độ quay tối đa: 17.000 vòng/phút. 

16 Có giá gắn cố định trong hộp hấp 

17 Hấp tiệt trùng được bằng hơi nước. 

 Đầu bắn đinh Kirschiner: 

18 Có  3 chế độ bắn đinh 

19 Dùng cho đinh có đường kính  0.6mm -  4mm. 

20 Tốc độ quay 0 - 1250 vòng/phút. 

 Bộ sạc pin: 

21 Loại sạc đồng thời: 4 pin 
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22 Tự động ngưng sạc hoặc đổi sang sạc nền và báo hiệu khi pin sạc đầy 

23 
Tự động kiểm tra tình trạng pin trước mổi lần sạc và báo hiệu khi pin không còn 

sử dụng được 

24 
Có chế độ kiểm soát sạc điện tử để tránh hiệu ứng trơ của pin, kéo dài tuổi thọ của 

pin 

 Pin: 

25 Loại pin: NiMH 

26 Cường độ dòng điện : 1.95Ah 

27 Có nút tắt/ mở trên tay khoan đảm bảo an toàn. 

 

21. LASER NỘI MẠCH 

Model máy chính: LS216 

Hãng sản xuất: Viện Vật lý Y Sinh học 

Xuất xứ máy chính: Việt Nam 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 Laser nội mạch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm 01 Bộ 

2 Máy chính :  01 Cái 

3 Bộ dây đầu phát :  02 Bộ 

4 Dây nguồn:  01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

 Đặc tính chung: 

1 Tăng đề kháng cho tế bào, tăng tái sinh tổ chức, chống viêm, tăng vi tuần hoàn  

2 
Điều chỉnh miễn dịch, giảm kết dính hồng cầu, hoạt hóa hệ tiêu sợi huyết, tăng 

hoạt tính kháng oxy hóa 

 Thông số kỹ thuật: 

3 - Điều khiển bằng vi xử lý 

4 - Màn hình hiển thị LCD. 

5 - Thời gian trị liệu: Từ 0 đến 60 phút 

6 - Số kênh độc lập: 2 kênh 

7 - Bước sóng laser: 650 nm 

8 - Công suất laser: từ 0 đến 5mW 

9 - Chế độ hoạt động: Xung và liên tục 

10 - Tần số xung: 10Hz đến 200Hz 

11 - Động rộng xung: từ 10% đến 90%, bước chọn 9 bước 

12 - Hiển thị tối thiểu có: thời gian trị liệu, dạng xung trị liệu, công suất laser, … 
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22. MÁY PHUN DUNG DỊCH KHỬ TRÙNG CÔNG NGHỆ PHUN 

SƯƠNG/PLASMA 

Model máy chính: OZPRO-3000 

Hãng sản xuất: Chi nhánh Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ P.E 

Xuất xứ máy chính: Việt Nam 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

 Cấu hình: 

1 
Máy phun dung dịch khử trùng công nghệ phun sương/ plasma 

kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 
01 Bộ 

2 Máy đo hoạt tính khử khuẩn không khí:  01 Cái 

 Tính năng kỹ thuật: 

 - Cấu tạo: 

1 + Vật liệu: 

2 + Khung sườn: Inox cao cấp 304 

3 + Vách ngoài: nhôm sơn tĩnh điện 

4 + Có bánh xe di chuyển, có chốt hãm. 

5 - Các chức năng tự động hóa: 

6 
+ Tự động tạo ozone plasma lạnh nồng độ cao từ nguồn vào là không khí phòng 

lạnh. 

7 + Tự động đo và kiểm tra hoạt tính khử khuẩn của khí phun ngõ ra. 

8 + Tự động đo và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm phòng mổ trên màn hình. 

9 + Tự động tắt máy sau khi kết thúc quá trình phun khử khuẩn. 

10 - Thời gian cài đặt: 5 - 60 phút. 

11 - Thể tích xử lý tối đa: 300 m3. 

12 - Tiêu chuẩn vi sinh: đạt chuẩn WHO-Grade B (≤ 10CFU) 

13 - Kích thước hạt phun: ≤ 0.1µm 

14 - Tốc độ phun: 1000 ml/giờ   

15 - Cảnh báo và bảo vệ an toàn: Đèn báo hệ thống ozone plasma đang hoạt động. 

 

23. BỘ DỤNG CỤ BỘC LỘ TĨNH MẠCH 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch, bao 

gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 83 x 54 x 41 

mm, dung tích 0.16 lít 
 1 Cái   JG522R  

B.Braun -Aesculap 

- Đức 

2 

Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, 

thẳng, ngàm răng cưa, có khoá cài, dài 

245mm 

1 Cái   BF122R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 
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3 
Kẹp săng Backhaus, cong, mũi nhọn, 

dài 135mm 
2 Cái   BF433R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

4 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm 1 Cái   BB073R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

5 
Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 160mm 
1 Cái   BD559R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

6 
Kéo phẫu thuật Mayo-Lexer, cong, mũi 

tù/tù, dài 165mm 
1 Cái   BC592R  

B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

7 
Kẹp mạch máu Crile (Baby), mảnh, 

cong, đầu tù, dài 140mm 
2 Cái   BH141R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

8 Que thăm Nelaton, cong, dài 160mm 1 Cái   BN012R  
B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

9 

Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ, hai 

đầu, dài 125mm, bộ 2 chiếc, kích thước 

22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 12mm, 

32 x 12mm 

1 Bộ   BT020R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

10 

Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu 

mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có 

rãnh dọc, dài 150mm 

1 Cái   BM235R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

11 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, cỡ nhỏ, không có lỗ thoát 

khí, kích thước 310 x 132 x 57mm 

1 Cái   JK188  
B.Braun -Aesculap 

- Đức 

12 
Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng 

cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, màu vàng 
1 Cái   JK173  

B.Braun -Aesculap 

- Đức 

13 
Màng lọc dùng nhiều lần, kích thước 95 

x 215mm 
1 Cái   JK091  

B.Braun -Aesculap 

- Anh  

14 Nhãn nhận biết có ghi tên 1 Cái   JG792B  
B.Braun -Aesculap 

- Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng sản 

xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, 

Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  
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24. BỘ DỤNG CỤ CẮT BÚI TRĨ 

 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch, bao 

gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 Cán dao số 3 1 Cái B100-30 
Best Medical 

GmbH -Đức 

2 
Kéo Metzenbaum- Nelson cán vàng, 

thẳng, số 1, dài 18 cm 
1 Cái C200-18T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

3 
Kéo Metzenbaum- Nelson cán vàng 

cong, số 1, dài 18 cm 
1 Cái C201-18T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

4 Nhíp phẫu tích kiểu chuẩn dài 14.5 cm 1 Cái F100-14 
Best Medical 

GmbH -Đức 

5 
Panh Halsted-Mosquito thẳng dài 12 

cm 
1 Cái G130-12 

Best Medical 

GmbH -Đức 

6 Panh Halsted-Mosquito cong dài 12 cm 2 Cái G131-12 
Best Medical 

GmbH -Đức 

7 Panh Crile thẳng dài 14 cm 2 Cái G114-14 
Best Medical 

GmbH -Đức 

8 
Panh Rochester-Pean cong không răng, 

dài 18 cm 
2 Cái G101-18 

Best Medical 

GmbH -Đức 

9 Kẹp mô Allis 5x6 răng, dài 19 cm 2 Cái S101-19 
Best Medical 

GmbH -Đức 

10 Kẹp trĩ thẳng Fergusson dài 21 cm 1 Cái K581-21 
Best Medical 

GmbH -Đức 

11 Kẹp trĩ Heywood - Smith dài 21 cm 1 Cái S250-21 
Best Medical 

GmbH -Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  
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25. BỘ DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH CHI 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ cố định chi, bao gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Mũi khoan xoắn, thân tròn, đường kính 

2mm, kích thước 100/50mm 
1 Cái   GC004R  

B.Braun -

Aesculap - Thụy 

Sĩ 

2 
Mũi khoan xoắn, thân tròn, đường kính 

4.5mm, kích thước 150/80mm 
1 Cái   GC013R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

3 
Dụng cụ dẫn mũi khoan dành cho ốc có 

đường kính 3.2mm 
1 Cái   LS076S  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

4 
 Thước đo dài 270mm, cho vít đường 

kính 4.5 / 6.5 mm 
1 Cái  

 L318-

004 

Best Medical 

GmbH -Đức 

5 
 Then cố định dành cho dụng cụ cố định 

nẹp vào xương 
1 Cái B529-10  

Best Medical 

GmbH -Đức 

6 
Dụng cụ thử độ cong dành cho nẹp loại 

nhỏ, 5 lỗ 
1 Cái   LS210  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

7 
Nẹp kết xương bản hẹp, 4 lỗ, rộng 12mm, 

dài 71mm 
1 Cái  LM404S  

B.Braun -

Aesculap - 

Mêxicô 

8 
Nẹp kết xương bản hẹp, 6 lỗ, rộng 12mm, 

dài 103mm 
1 Cái   LM406S  

B.Braun -

Aesculap - 

Mêxicô 

9 
Nẹp kết xương bản rộng, 8 lỗ, rộng 

16mm, dài 135mm 
1 Cái   LM428S  

B.Braun -

Aesculap - 

Mêxicô 

10 
Nẹp kết xương hình chữ t, thân 4 lỗ, dài 

84mm 
1 Cái   LM168S  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

11 
Nẹp kết xương hình chữ t, thân 6 lỗ, dài 

116mm 
1 Cái   LM172S  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

12 
Nẹp kết xương hình chữ t, thân có 4 lỗ, 

dài 80mm 
1 Cái   LM184S  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

13 
Nẹp kết xương hình thìa, thân có 5 lỗ, dài 

100mm 
1 Cái   LM195S  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

14 
Nẹp kết xương, tiết diện 1/2 hình tròn, 5 

lỗ, rộng 12 mm 
1 Cái   LM325S  

B.Braun -

Aesculap - 

Mêxicô 

II Tính năng kỹ thuật 

 Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 
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sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

26. BỘ DỤNG CỤ KHÁM BỆNH NGŨ QUAN 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 Bộ dụng cụ khám bệnh ngũ quan, bao 

gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Nhíp phẫu tích Lucae, dạng lưỡi lê, ngàm 

răng cưa, thẳng, dài 140 mm 
1 Cái F522-24 

Best Medical 

GmbH -Đức 

2 Banh tai Rosen, đường kính 3 mm 1 Cái P295-01 
Best Medical 

GmbH -Đức 

3 Banh tai Rosen, đường kính 4 mm 1 Cái P295-02 
Best Medical 

GmbH -Đức 

4 
Âm thoa Hartman dành cho khám tai, tần 

số 1024 Hz 
1 Cái P130-04 

Best Medical 

GmbH -Đức 

5 
Banh mũi Vienna, khớp vít, loại nhẹ, cỡ 

nhỏ, dài 140 mm 
1 Cái P508-01 

Best Medical 

GmbH -Đức 

6 Cây đè lưỡi, đầu 19/23 mm, dài 145mm 1 Cái Q284-14 
Best Medical 

GmbH -Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  
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27. BỘ DỤNG CỤ MỞ KHÍ QUẢN 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ mở khí quản, bao gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 83 x 54 x 41 

mm, dung tích 0.16 lít 
 1 Cái   JG522R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

2 
Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, 

cong, dài 250mm 
 1 Cái   BF123R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

3 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm  1 Cái   BB073R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

4 
Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito mảnh, 

cong, chiều dài ngàm 17mm, dài 125mm 
 2 Cái   BH111R  

B.Braun -

Aesculap - 

Trung Quốc 

5 
Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 160mm 
 1 Cái   BD559R  

B.Braun -

Aesculap - 

Trung Quốc 

6 
Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có 

khía, dài 160mm 
 1 Cái   BD029R  

B.Braun -

Aesculap - 

Trung Quốc 

7 
Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, cong, lưỡi 

vát, mũi tù/tù, dài 165mm 
 1 Cái   BC579R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

8 

Banh vết thương và khí quản, loại nhỏ, 

cong, 3 răng, tù, dài 165mm, kích thước 

ngàm 4.5 x 7mm 

 1 Cái   BT118R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

9 

Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, 

cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh 

dọc, dài 150mm 

 1 Cái   BM235R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

10 

Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ, hai 

đầu, dài 125mm, bộ 2 chiếc, kích thước 

22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 12mm, 32 

x 12mm 

 1 Bộ   BT020R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

II Tính năng kỹ thuật 

 Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 
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sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

28. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT BỤNG - TỔNG QUÁT 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ phẫu thuật bụng – tổng 

quát, bao gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 83 x 54 x 41 

mm, dung tích 0.16 lít 
 1 Cái   JG522R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

2 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 111 x 72 x 56 

mm, dung tích 0.4 lít 
 1 Cái   JG523R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

3 
Khay hạt đậu, dung tích 750ml, dài 

275mm 
 1 Cái   JG508R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

4 

Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, 

thẳng, ngàm răng cưa, có khoá cài, dài 

245mm 

 1 Cái   BF122R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

5 
Kẹp săng Backhaus, cong, mũi nhọn, dài 

135mm 
 8 Cái   BF433R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

6 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm  1 Cái   BB073R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

7 Cán dao mổ, số 4, dài 135mm  1 Cái   BB084R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

8 Cán dao mổ, số 7, dài 160mm  1 Cái   BB077R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

9 
Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito mảnh, 

cong, chiều dài ngàm 17mm, dài 125mm 
 4 Cái   BH111R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

10 
Kẹp mạch máu Leriche mảnh, cong, đầu 

tù, chiều dài ngàm 30mm, dài 150mm 
 5 Cái   BH161R  

B.Braun -

Aesculap – Trung 
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Quốc 

11 
Kẹp mạch máu Crile, mảnh, cong, tù, 

chiều dài ngàm 35mm, dài 160mm 
 5 Cái   BH167R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

12 

Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito mảnh, 

cong, dài 200mm, chiều dài ngàm hoạt 

động 39mm 

 2 Cái   BH211R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

13 
Kẹp mạch máu Rochester-Pean, cong, 

chiều dài ngàm 70mm, dài 240mm 
 2 Cái   BH451R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

14 

Kẹp mạch máu Kocher-Ochner, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 185mm, chiều dài 

ngàm hoạt động 50mm 

 1 Cái   BH644R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

15 
Kéo cắt chỉ, thẳng, nhọn/ nhọn, dài 

145mm 
 1 Cái   BC344R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

16 

Kéo phẫu tích Toennis Adson, cong 

mảnh, mũi tù tù, dài 175mm, có dấu data 

matrix 

 1 Cái   BC273R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

17 

Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong mảnh, 

mũi tù/ tù, dài 200 mm, có dấu data 

matrix 

 1 Cái   BC275R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

18 

Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong mảnh, 

mũi tù/tù, dài 230 mm, có dấu data 

matrix 

 1 Cái   BC277R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

19 

Kéo phẫu tích Nelson - Metzenbaum, 

cong, mũi tù/tù, dài 260 mm, có dấu data 

matrix 

 1 Cái   BC279R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

20 
Kéo phẫu tích Mayo - Stille cong, mũi 

tù/tù, dài 170mm, có dấu data matrix 
 1 Cái   BC575R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

21 
Kéo phẫu tích Mayo, cong, lưỡi lõm, mũi 

tù/tù, dài 190mm, có dấu data matrix 
 1 Cái   BC563R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

22 
Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 160mm 
 1 Cái   BD559R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

23 
Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, 1x2 răng, 

thẳng, dài 200mm 
 1 Cái   BD561R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 
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24 
Nhíp/kẹp phẫu tích ngàm răng cưa, dài 

18 mm, loại chuẩn, thẳng, dài 180mm 
 1 Cái   BD050R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

25 

Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, dài 25 

mm, ngàm có khía (dạng răng cưa), dài 

250mm 

 1 Cái   BD052R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

26 
Nhíp phẫu thuật De Bakey, đầu 1.5mm, 

thẳng, dài 200mm 
 1 Cái   FB412R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

27 

Nhíp phẫu thuật De Bakey không chấn 

thương, thẳng, ngàm rộng 2 mm, dài 

240mm 

 1 Cái   FB404R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

28 

Nhíp phẫu tích mô De Bakey, không gây 

chấn thương, thẳng, ngàm rộng 2mm, dài 

300mm 

 1 Cái   FB405R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

29 

Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter-

O'shaugnessy, gập góc khoảng 75 

độ/(right angle), cong, dài 190mm 

 1 Cái   BJ050R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

30 

Kẹp phẫu tích và gắp chỉ O'shaugnessy, 

gập góc khoảng 75 độ/(right angle), cong, 

chiều dài lưỡi 40mm, dài 225mm 

 1 Cái   BJ124R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

31 
Kẹp ống và túi mật Desjardins, cong 

mạnh, dài 210mm 
 1 Cái  EB008R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

32 
Kẹp mô Allis, 5x6 răng, thẳng, dài 

155mm 
 1 Cái   EA016R  

B.Braun -

Aesculap – Trung 

Quốc 

33 
Kẹp mô và tổ chức ruột Allis-Thomas, 

loại yếu, 6x7 răng, thẳng, dài 200mm 
 1 Cái   EA020R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

34 
Kẹp ruột Doyen, lưỡi mềm và đàn hồi, 

thẳng, dài 235mm 
 1 Cái   EA126R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

35 
Kẹp ruột Doyen, lưỡi mềm và đàn hồi, 

cong, dài 235mm 
 1 Cái   EA127R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

36 

Kẹp mạch máu De Bakey Bulldog không 

chấn thương, gập góc 45 độ, lưỡi dài 

53mm, dài 125mm 

 1 Cái   FB543R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

37 Kẹp mạch máu De Bakey Bulldog không  1 Cái   FB544R  B.Braun -
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chấn thương, gập góc 90 độ, lưỡi dài 

53mm, dài 105mm 

Aesculap - 

Malaysia 

38 

Kẹp mạch máu không chấn thương 

Castaneda cho trẻ sơ sinh, cong, kích 

thước lưỡi: 56x23mm, dài 155mm 

 1 Cái   FB592R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

39 

Banh tổ chức kiểu Us-Army, 2 đầu, bộ 2 

chiếc, 26x15/43x15 - 23x15/ 40x15mm, 

dài 220mm 

 1 Cái   BT041R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

40 

Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman, bộ 

2 chiếc, 38x37mm/22x21mm - 

29x30mm/64x43mm 

 1 Cái   BT470R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

41 

Đè bụng/ruột Ribbon, có thể uốn được 

(malleable), dễ uốn, dài 330mm, lưỡi 

rộng 50mm 

 1 Cái   BT763R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

42 
Bộ banh bụng Balfour, kích cỡ 155 x 

200mm 
 1 Bộ   BV605R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

43 
Banh tổ chức Deaver số 3, lưỡi 38mm, 

dài 300mm 
 1 Cái   BT604R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

44 
Banh tổ chức Deaver số 4, lưỡi 50mm, 

dài 310mm 
 1 Cái   BT605R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

45 

Ống hút Pool, ống ngoài có thể vặn ra, 

đường kính số 30 (10 mm), dài 225mm, 

thẳng, dùng cho ống hút đường kính  

đường kính 8-10.5mm 

 1 Cái   GF862R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

46 

Ống hút Yankauer, dài 285mm, đường 

kính ngoài 10 mm, đường kính nòng hút 

2mm, chuôi olive, dùng cho ống hút 

đường kính 7 - 9mm 

 1 Cái   GF944R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

47 

Kẹp mang kim Hegar-Mayo, thẳng, bước 

răng 0.5mm, dùng cho chỉ  đến 3/0, dài 

205mm 

 1 Cái   BM067R  

B.Braun -

Aesculap – Ba 

Lan 

48 

Kẹp mang kim Hegar-Mayo, lưỡi răng 

cưa khỏe, bước răng 0.5mm, dùng cho 

chỉ 3/0, dài 235mm 

 1 Cái   BM068R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

49 

Kẹp mang kim De bakey, thẳng, bước 

răng 0.4mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 

230mm 

 1 Cái   BM036R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 
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50 
Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật, cỡ 1/1, màu vàng 
 1 Cái   JK488  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

51 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, 

cỡ 1/1, kích thước 592 x 274 x 120mm 

 1 Cái   JK441  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

52 

Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, 

loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 

253 x 76 mm 

 1 Cái   JF223R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

53 
Giấy lọc sử dụng nhiều lần, đường kính 

190mm 
 2 Cái   JK090  

B.Braun -

Aesculap - Anh  

54 Nhãn nhận biết có ghi tên  4 Cái   JG792B  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng sản 

xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, 

Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

29. BỘ DỤNG CỤ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 

 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương 

chỉnh hình dùng cho chi trên 02 bộ, 

bao gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 Cán dao mổ, số 7, dài 160mm  1 Cái   BB077R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

2 
Cán dao mổ số 3, thẳng, loại dài, dài 

225mm 
 1 Cái   BB078R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

3 Kẹp săng Backhaus, dài 110mm 
 10 

Cái  
 BF432R  

B.Braun -

Aesculap - 
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Malaysia 

4 

Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, 

thẳng, ngàm răng cưa, có khoá cài, dài 

245mm 

 2 Cái   BF122R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

5 
Kẹp mạch máu Crile, mảnh, cong, tù, 

chiều dài ngàm 35mm, dài 160mm 

 10 

Cái  
 BH167R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

6 
Kẹp mạch máu Fraser-Kelly (Crile), 

mảnh, cong, đầu tù, dài 180mm 
 2 Cái   BH183R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

7 
Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 200mm 
 2 Cái   BH646R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

8 
Kẹp mạch máu Kocher, thẳng, ngàm có 

răng (1x2), dài 150mm 
 2 Cái   BH630R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

9 
Nhíp phẫu tích Gerald, mảnh, thẳng, 

ngàm có khía, dài 175mm 
 2 Cái   BD228R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

10 Kẹp phẫu tích MC Indoe, dài 150mm  2 Cái   BD236R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

11 
Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 160mm 
 2 Cái   BD559R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

12 
Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, 1x2 

răng, thẳng, dài 200mm 
 1 Cái   BD561R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

13 
Nhíp/kẹp phẫu tích ngàm răng cưa, dài 

18 mm, loại chuẩn, thẳng, dài 180mm 
 1 Cái   BD050R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

14 
Nhíp phẫu tích Cushing, mảnh, thẳng, 

ngàm có khía, dài 250mm 
 1 Cái   BD240R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

15 
Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, thẳng, mũi 

tù/tù, dài 170mm 
 1 Cái   BC572R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

16 
Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, 

mũi tù/tù, dài 170mm 
 1 Cái   BC547R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

17 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, 

mũi tù/tù, dài 170mm 
 1 Cái   BC557R  

B.Braun -

Aesculap - 
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Malaysia 

18 
Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi 

tù/tù, dài 180mm 
 1 Cái   BC606R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

19 
Kéo phẫu tích Nelson-Metzenbaum, 

thẳng, mũi tù/tù, dài 230mm 
 1 Cái   BC611R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

20 

Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu 

mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có 

rãnh dọc, dài 185mm 

 2 Cái   BM236R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

21 

Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu 

mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có 

rãnh dọc, dài 150mm 

 1 Cái   BM235R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

22 Kìm gắp chỉ thép mũi bẹt, dài 190mm  1 Cái   LX172R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

23 

Búa Bergmann, tay cầm chất liệu Peek, 

dài 235mm, đường kính đầu 30mm, 

nặng 200g, 490g 

 1 Cái   FL055R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

24 

Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman, 

bộ 2 chiếc, 38x37mm/22x21mm - 

29x30mm/64x43mm 

 1 Cái   BT470R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

25 

Banh vết thương Farabeuf, loại lớn, hai 

đầu, dài 150mm, bộ 2 chiếc, kích thước 

20 x 16, 23 x 16, 24 x 16mm, 28 x 16 

mm 

 1 Cái   BT021R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

26 Kẹp giữ xương Lowman, dài 175mm  1 Bộ   FO190R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

27 
Kẹp giữ xương Lane, có khóa cài, dài 

320mm, ngàm rộng 13mm 
 1 Cái   FO159R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

28 
Kìm gặm xương cộng lực Stille-Ruskin, 

cong, hoạt động đôi, dài 240mm 
 1 Cái   FO534R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

29 
Banh tổ chức Langenbeck, cán đặc, dài 

230mm, kích thước ngàm 30 x 10mm 
 1 Cái   BT311R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

30 

Kìm cắt chỉ thép TC, thẳng, cán vàng, 

dài 130mm, cho chỉ thép có đường kính 

tối đa 0.4mm (chỉ cứng), 0.6mm (chỉ 

mềm) 

 1 Cái   DP541R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

31 

Banh vết thương Volkmann, 4 răng tù, 

dài 225mm, kích thước ngàm 8.5 x 

19mm 

 2 Cái   BT229R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

32 
Banh vết thương Senn-Miller (Baby), 

đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng tù, dài 
 1 Cái   BT007R  

B.Braun -

Aesculap - 
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155mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 

x 7mm 

Malaysia 

33 

Banh vết thương Senn-Miller, đầu 

nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng nhọn, dài 

165mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 18 

x 5.5mm 

 1 Cái   BT008R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

34 

Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield, 

số 3, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài 

195mm 

 1 Cái   FF293R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

35 

Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi 

cong xuống, dài 215mm, kích thước 31 

x 10 mm 

 1 Cái   DO461R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

36 

Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi 

cong xuống, dài 215mm, kích thước 55 

x 12 mm 

 1 Cái   DO463R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

37 

Ống hút Yankauer, dài 285mm, đường 

kính ngoài 10 mm, đường kính nòng 

hút 2mm, chuôi olive, dùng cho ống hút 

đường kính 7 - 9mm 

 1 Cái   GF944R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

38 
Dụng cụ róc xương Farabeuf, cong, đầu 

nhọn, dài 145mm, đầu rộng 12.5mm 
 1 Cái   FK341R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

39 
Dụng cụ nậy xương, cong, dài 160mm, 

rộng 2mm/8mm 
 1 Cái   FK118R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

40 

Dụng cụ đục xương Cottle, lưỡi vát hai 

bên, có thước đánh dấu độ sâu, dài 

180mm, đầu rộng 8mm 

 1 Cái   OL298R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

41 
Thìa nạo xương Volkmann, số 00, dài 

170mm, đầu rộng 4.4mm 
 1 Cái   FK632R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

42 
Thìa nạo xương Schede, số 1, dài 

170mm, đầu rộng 5.2mm 
 1 Bộ   FK624R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

43 

Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít 

linh động, có khóa vít, dài 145mm, 

ngàm rộng 3mm 

 2 Cái   FO169R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

44 

Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít 

linh động, có khóa vít, dài 190mm, 

ngàm rộng 2.5mm và 7mm 

 2 Cái   FO170R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

45 

Kẹp giữ xương Verbrugge, cong về 

bên, khớp vít, có khóa cài, dài 175mm, 

ngàm rộng 5mm 

 2 Cái   FO180R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 
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46 
Que thăm tử cung, thẳng, hai đầu, mũi 

tròn, dài 145mm, đường kính mũi 1mm 
 1 Cái   BN104R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

47 

Cây luồn chỉ Deschamps, cho người 

thuận tay phải, cong trái, đầu tù, dài 

240mm 

 1 Cái   BM822R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

48 

Cây luồn chỉ Deschamps, cho người 

thuận tay trái, cong phải, đầu tù, dài 

240mm 

 1 Cái   BM823R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

49 
Dụng cụ róc xương Langenbeck, thẳng, 

đầu nhọn, dài 190mm, đầu rộng 16mm 
 1 Cái   FK360R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

50 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại 

chuẩn, cỡ 1/1, kích thước 592 x 274 x 

120mm 

 1 Cái   JK441  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

51 

Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng 

cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 

1/1, màu xanh dương 

 1 Cái   JK486  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

52 

Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, 

loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 

x 253 x 76 mm 

 1 Cái   JF223R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

53 
Giấy lọc sử dụng nhiều lần, đường kính 

190mm 
 2 Cái    JK090  

B.Braun -

Aesculap - Anh  

54 Nhãn nhận biết có ghi tên  4 Cái    JG792B  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

 

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương 

chỉnh hình dùng cho chi dưới  02 bộ, 

bao gồm: 

Số 

lượng  
Mã hàng 

Hãng sản xuất, 

xuất xứ 

56 
Kẹp săng Backhaus, cong, mũi nhọn, 

dài 135mm 

 10 

Cái   
 BF433R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

57 
Cán dao mổ số 3, thẳng, loại cực dài, 

dài 255mm 
 1 Cái    BB175R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

58 
Cán dao mổ số 3, thẳng, loại dài, dài 

225mm 
 1 Cái    BB078R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

59 Cán dao mổ, số 7, dài 160mm  1 Cái    BB077R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 
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60 
Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, thẳng, mũi 

tù/tù, dài 170mm 
 1 Cái    BC572R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

61 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, 

mũi tù/tù, dài 170mm 
 1 Cái    BC557R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

62 
Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi 

tù/tù, dài 180mm 
 1 Cái    BC606R  

B.Braun -

Aesculap – Ba 

Lan 

63 
Kéo phẫu tích Nelson-Metzenbaum, 

thẳng, mũi tù/tù, dài 230mm 
 1 Cái    BC611R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

64 
Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 

145mm 
 1 Cái    BD557R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

65 
Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 

180mm 
 1 Cái    BD560R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

66 
Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 

250mm 
 1 Cái    BD562R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

67 

Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, dài 

25 mm, ngàm có khía (dạng răng cưa), 

dài 250mm 

 1 Cái    BD052R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

68 
Kẹp mạch máu Crile, mảnh, cong, tù, 

chiều dài ngàm 35mm, dài 160mm 

 10 

Cái   
 BH167R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

69 
Kẹp mạch máu Fraser-Kelly (Crile), 

mảnh, cong, đầu tù, dài 180mm 
 2 Cái    BH183R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

70 
Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 200mm 
 2 Cái    BH646R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

71 

Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman, 

bộ 2 chiếc, 38x37mm/22x21mm - 

29x30mm/64x43mm 

 1 Cái   BT470R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

72 

Banh vết thương Farabeuf, loại lớn, hai 

đầu, dài 150mm, bộ 2 chiếc, kích thước 

20 x 16, 23 x 16, 24 x 16mm, 28 x 16 

mm 

 1 Cái   BT021R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

73 

Kẹp giữ xương Farabeuf-Lambotte, 

ngàm có thể điều chỉnh, có vít khóa, dài 

255mm, ngàm rộng 11mm 

 2 Cái    FO143R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 



79 

74 

Kìm cắt chỉ thép, thẳng, dài 150mm, 

cho chỉ thép có đường kính tối đa 

1.0mm (chỉ cứng), 1.5mm (chỉ mềm) 

 1 Cái    DP501R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

75 

Kẹp giữ xương Hey-Groves, khớp vít, 

có vít khóa, dài 270mm, ngàm rộng 

7.5mm 

 1 Cái    FO145R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

76 
Kẹp giữ xương Lane, có khóa cài, dài 

320mm, ngàm rộng 13mm 
 2 Cái    FO159R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

77 

Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít 

linh động, có khóa vít, dài 240mm, 

ngàm rộng 3.5mm và 10.5mm 

 2 Cái    FO171R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

78 

Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít 

linh động, có khóa vít, dài 280mm, 

ngàm rộng 4.5mm và 11.5mm 

 2 Cái    FO173R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

79 Kẹp giữ xương Lowman, dài 175mm  2 Cái    FO190R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

80 

Banh vết thương Senn-Miller (Baby), 

đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng tù, dài 

155mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 

x 7mm 

 1 Cái    BT007R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

81 

Dụng cụ róc xương, thẳng, đầu nhọn, 

tay cầm chất liệu Peek, dài 190mm, đầu 

rộng 14mm 

 1 Cái    FK324R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

82 

Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield, 

số 3, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài 

195mm 

 1 Cái    FF293R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

83 

Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi 

cong xuống, dài 215mm, kích thước 31 

x 10 mm 

 2 Cái    DO461R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

84 
Que thăm tử cung, thẳng, hai đầu, mũi 

tròn, dài 145mm, đường kính mũi 1mm 
 1 Cái    BN104R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

85 
Dụng cụ tùn xương, đầu có khía chéo, 

dài 200mm, đường kính đầu 14mm 
 1 Cái    FL091R  

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

86 
Dụng cụ nậy xương Bennett, cong, dài 

240mm, rộng 25mm/65mm 
 2 Cái    FK180R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

87 
Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong, 

dài 240mm, rộng 17mm 
 4 Cái    FK171R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

88 
Banh khớp háng Mios, kiểu chuẩn, gập 

góc 90°, mũi hình chữ v, dài 240mm, 
 2 Cái    FK224R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 
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rộng 28mm 

89 

Cây luồn chỉ Deschamps, cho người 

thuận tay phải, cong trái, đầu tù, dài 

240mm 

 1 Cái    BM822R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

90 
Kìm cắt xương Ruskin-Liston, thẳng, 

hoạt động đôi, dài 190mm 
 2 Cái    FO640R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

91 
Kẹp tái định vị xương, cong, dài 

200mm 
 2 Cái    FO118R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

92 

Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu 

mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có 

rãnh dọc, dài 185mm 

 1 Cái    BM236R  
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

93 

Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu 

mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có 

rãnh dọc, dài 150mm 

 2 Cái    BM235R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

94 

Ống hút Yankauer, dài 285mm, đường 

kính ngoài 10 mm, đường kính nòng 

hút 2mm, chuôi olive, dùng cho ống hút 

đường kính 7 - 9mm 

 2 Cái    GF944R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

95 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại 

chuẩn, cỡ 1/1, kích thước 592 x 274 x 

120mm 

 1 Cái    JK441  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

96 

Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng 

cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 

1/1, màu xanh dương 

 1 Cái    JK486  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

97 

Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, 

loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 

x 253 x 76 mm 

 1 Cái    JF223R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

98 
Giấy lọc sử dụng nhiều lần, đường kính 

190mm 
 2 Cái    JK090  

B.Braun -

Aesculap - Anh  

99 Nhãn nhận biết có ghi tên  4 Cái    JG792B  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-
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3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo  

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

 

30. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC KÈM CƯA XƯƠNG ỨC 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực kèm 

cưa xương ức, bao gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Cốc đo dung tích, kích  cỡ  khoảng  85 x 

55 x 40 mm, dung tích khoảng 0,16 lít 
1 cái  W850-63 

Best Medical 

GmbH -Đức 

2 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 150 x 100 x 75 

mm, dung tích khoảng 1 lít 
1 cái  W850-65 

Best Medical 

GmbH -Đức 

3 
Khay hạt đậu, dung tích  500ml, dài 

250mm 
1 cái  W800-02 

Best Medical 

GmbH -Đức 

4 Kẹp săng, cong, mũi nhọn, dài 150mm 8 cái 
G460-15 

Best Medical 

GmbH -Đức 

5 
Kẹp bông băng, thẳng, ngàm răng cưa, 

có khoá cài, dài 250mm 
1 cái  G500-25 

Best Medical 

GmbH -Đức 

6 Dao mổ dẹt số 3, dài  125mm 1 cái  B100-30 
Best Medical 

GmbH -Đức 

7 Cán dao mổ số 4, dài  135mm 1 cái  B100-40 
Best Medical 

GmbH -Đức 

8 Cán dao mổ số 7, dài  160mm 1 cái  B100-70 
Best Medical 

GmbH -Đức 

9 
Kéo phẫu tích Mayo, thẳng, mũi tù/tù, 

dài 230mm 
1 cái  C150-23 

Best Medical 

GmbH -Đức 

10 
Kéo phẫu tích, cong mảnh, mũi tù tù, dài 

180mm 
1 cái  C209-18 

Best Medical 

GmbH -Đức 

11 
Kéo phẫu tích, cong mảnh, mũi tù/tù, dài 

200mm 
1 cái  C209-20 

Best Medical 

GmbH -Đức 

12 
Kéo phẫu tích, cong mảnh, mũi tù/tù, dài 

230 mm 
1 cái  C209-23 

Best Medical 

GmbH -Đức 

13 
Kéo phẫu tích mạch máu, gập góc 25độ, 

mũi nhọn/nhọn, 190 mm 
1 cái  C300-19 

Best Medical 

GmbH -Đức 

14 
Kéo phẫu tích, lưỡi lượn sóng, cong, 

mảnh, mũi tù/tù, dài 165mm. 
1 cái  C101-16 

Best Medical 

GmbH -Đức 

15 Kéo phẫu tích, cong, lưỡi lõm, mũi tù/tù, 1 cái  C151-19 Best Medical 
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dài 190mm GmbH -Đức 

16 
Kẹp mạch máu mảnh, cong, chiều dài 

ngàm 30mm, dài 150mm 
4 cái G123-15 

Best Medical 

GmbH -Đức 

17 
Kẹp mạch máu, cong, chiều dài ngàm 

35mm, dài 160mm. 
4 cái G115-16 

Best Medical 

GmbH -Đức 

18 
Kẹp mạch máu mảnh, cong, dài 210mm, 

chiều dài ngàm hoạt động khoảng 39mm 
4 cái G131-21 

Best Medical 

GmbH -Đức 

19 
Kẹp mạch máu, cong, chiều dài ngàm 

60mm, dài 200mm 
4 cái G101-20 

Best Medical 

GmbH -Đức 

20 
Nhíp phẫu tích mẫu chuẩn, thẳng, 1x2 

răng, dài 160mm 
1 cái  F300-16 

Best Medical 

GmbH -Đức 

21 
Nhíp phẫu tích ngàm răng cưa, dài 

20mm, loại chuẩn, thẳng, dài 200mm 
1 cái  F100-20 

Best Medical 

GmbH -Đức 

22 
Nhíp phẫu thuật không chấn thương, 

ngàm rộng 2mm, thẳng, dài 200mm 
1 cái  F714-20 

Best Medical 

GmbH -Đức 

23 
Nhíp phẫu thuật, không gây chấn thương, 

thẳng, ngàm rộng 2 mm, dài 300mm 
1 cái  F714-30 

Best Medical 

GmbH -Đức 

24 Nhíp phẫu tích mô, thẳng, dài 200mm 1 cái  F108-20 
Best Medical 

GmbH -Đức 

25 Nhíp phẫu tích phổi, thẳng, dài 200mm 1 cái  F439-20 
Best Medical 

GmbH -Đức 

26 
Kẹp phẫu tích và gắp chỉ gập góc khoảng 

75 độ, cong, dài 190mm 
1 cái  G225-191 

Best Medical 

GmbH -Đức 

27 

Kẹp mạch máu không chấn thương, 

cong, kích thước ngàm 80x45mm, dài 

210mm 

1 cái  R448-02 
Best Medical 

GmbH -Đức 

28 

Kẹp mạch máu không chấn thương, 

cong, kích thước ngàm 103mm, dài 

270mm 

1 cái  R500-04 
Best Medical 

GmbH -Đức 

29 
Dụng cụ chọc động mạch chủ, đầu 3.5 

mm, dài 140mm 
1 cái  P646-51 

Best Medical 

GmbH -Đức 

30 
Dụng cụ chọc động mạch chủ, đầu 4.5 

mm, dài 140mm 
1 cái  P646-52 

Best Medical 

GmbH -Đức 

31 
Kẹp phẫu tích không chấn thương, cong, 

chiều dài ngàm 76mm, dài 240mm 
1 cái  R470-24 

Best Medical 

GmbH -Đức 

32 Bẩy xương, cong về bên trái, dài 240mm 1 cái  K512-11 
Best Medical 

GmbH -Đức 

33 Bẩy xương, cong phải, dài 250mm 1 cái  K512-15 
Best Medical 

GmbH -Đức 

34 Nạo xương, lưỡi rộng 12mm, dài 230mm 1 cái  K415-04 
Best Medical 

GmbH -Đức 

35 Nạo xương, lưỡi rộng 16mm, dài 190mm 1 cái  K392-02 Best Medical 
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GmbH -Đức 

36 

Kẹp mang kim, thẳng, bước răng 0.5mm, 

dùng cho chỉ đến 3/0, chiều dài ngàm 

họat động 15mm, dài 180mm 

1 cái  
H150-

18T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

37 
Kẹp mang kim, bước răng 0.5mm, dùng 

cho chỉ 3/0, dài 240mm 
1 cái  

H150-

24T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

38 

Kẹp mang kim, loại mảnh , thẳng, bước 

răng 0.4mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 

200mm 

1 cái  
H164-

20T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

39 
Kẹp xoắn chỉ thép, mũi phẳng, thẳng, 

bước răng 0,5mm, dài 180mm 
1 cái  

K875-

68T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

40 

Kéo cắt dây thép, lưỡi răng cưa, dài 

khoảng 120mm, cắt chỉ thép mềm/ cứng: 

1,2/ 0,8mm 

1 cái  C630-12 
Best Medical 

GmbH -Đức 

41 

Banh xương sườn, nhôm, cỡ trung bình, 

kích thước  250x210 mm, kích thước 

lưỡi 44x65mm 

1 cái  R110-22 
Best Medical 

GmbH -Đức 

42 
Dụng cụ vén phổi, có thể uốn, kích cỡ 

lưỡi 123x45mm, dài 300mm 
1 cái  R180-11 

Best Medical 

GmbH -Đức 

43 
Dụng cụ vén phổi, lưỡi 40mm, dài 

255mm 
1 cái  R180-01 

Best Medical 

GmbH -Đức 

44 
Ống hút,đầu có lỗ, chuôi olive đường 

kính 6-10mm, dài 275mm 
1 cái  B654-00 

Best Medical 

GmbH -Đức 

45 
Ống hút,có van điều chỉnh, chuôi olive, 

dài 250mm 
1 cái  B825-811 

Best Medical 

GmbH -Đức 

46 
Banh tổ chức 2 đầu, nhỏ, kích cỡ 

22x21/29x30mm, dài 260mm 
1 cái  D370-01 

Best Medical 

GmbH -Đức 

47 Kìm cắt xương, dài 260mm 1 cái  K776-26 
Best Medical 

GmbH -Đức 

48 
Cây giũa xương, hai đầu, 6.5/7.5mm, dài 

220mm 
1 cái  K340-22 

Best Medical 

GmbH -Đức 

49 
Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật,  
1 cái  

W402-

521 

Best Medical 

GmbH -Đức 

50 
Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật,  
1 cái  

W402-

806 

Best Medical 

GmbH -Đức 

51 
Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, 

kích thước 540 x 255 x 70 mm 
1 cái  W402-948 

Best Medical 

GmbH -Đức 

52 Nhãn nhận biết có ghi tên 4 cái 
W420-

156 

Best Medical 

GmbH -Đức 

53 Giấy lọc sử dụng nhiều lần 2 cái 
W420-

005 

Best Medical 

GmbH -Đức 

54 Tay cưa xương ức  1 cái H700-00 Best Medical 
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GmbH -Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất Bộ dụng cụ phẫu thuật túi mật 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

31. BỘ DỤNG CỤ TIẾT NIỆU 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu kèm 

phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 83 x 54 x 41 

mm, dung tích 0.16 lít 
 1 Cái  JG522R 

B.Braun -

Aesculap - Đức 

2 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 111 x 72 x 56 

mm, dung tích 0.4 lít 
 1 Cái  JG523R 

B.Braun -

Aesculap - Đức 

3 
Khay hạt đậu, dung tích 750ml, dài 

275mm 
 1 Cái  JG508R 

B.Braun -

Aesculap - Đức 

4 

Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, 

thẳng, ngàm răng cưa, có khoá cài, dài 

245mm 

 1 Cái  BF122R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

5 
Kẹp săng Backhaus, cong, mũi nhọn, 

dài 135mm 
 6 Cái  BF433R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

6 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm  1 Cái  BB073R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

7 Cán dao mổ, số 4, dài 135mm  1 Cái  BB084R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

8 Cán dao mổ, số 7, dài 160mm  1 Cái  BB077R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 
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9 

Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito 

mảnh, cong, chiều dài ngàm 17mm, dài 

125mm 

 4 Cái  BH111R 

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

10 
Kẹp mạch máu Crile, mảnh, cong, tù, 

chiều dài ngàm 35mm, dài 160mm 
 4 Cái  BH167R 

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

11 

Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito 

mảnh, cong, dài 200mm, chiều dài 

ngàm hoạt động 39mm 

 6 Cái  BH211R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

12 
Kẹp mạch máu Rochester-Pean, cong, 

chiều dài ngàm 70mm, dài 240mm 
 4 Cái  BH451R 

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

13 

Kẹp mạch máu Kocher-Ochner, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 185mm, chiều 

dài ngàm hoạt động 50mm 

 4 Cái  BH644R 

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

14 

Kéo phẫu tích Toennis Adson, cong 

mảnh, mũi tù tù, dài 175mm, có dấu 

data matrix 

 1 Cái  BC273R 
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

15 

Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong 

mảnh, mũi tù/tù, dài 230 mm, có dấu 

data matrix 

 1 Cái  BC277R 
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

16 
Kéo phẫu tích Mayo - Stille cong, mũi 

tù/tù, dài 170mm, có dấu data matrix 
 1 Cái  BC575R 

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

17 

Kéo phẫu tích Mayo, cong, lưỡi lõm, 

mũi tù/tù, dài 190mm, có dấu data 

matrix 

 1 Cái  BC563R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

18 
Kéo phẫu thuật thẳng, mũi nhọn/ nhọn, 

dài 165 mm 
 1 Cái  BC346R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

19 
Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 160mm 
 1 Cái  BD559R 

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

20 
Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, 1x2 

răng, thẳng, dài 200mm 
 1 Cái  BD561R 

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

21 
Nhíp/kẹp phẫu tích ngàm răng cưa, dài 

18 mm, loại chuẩn, thẳng, dài 180mm 
 1 Cái  BD050R 

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

22 

Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, dài 

25 mm, ngàm có khía (dạng răng cưa), 

dài 250mm 

 1 Cái  BD052R 

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

23 Nhíp phẫu thuật De Bakey, đầu 1.5mm,  1 Cái  FB412R B.Braun -
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thẳng, dài 200mm Aesculap - Trung 

Quốc 

24 

Nhíp phẫu thuật De Bakey không chấn 

thương, thẳng, ngàm rộng 2 mm, dài 

240mm 

 1 Cái  FB404R 

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

25 

Nhíp phẫu tích mô De Bakey, không 

gây chấn thương, thẳng, ngàm rộng 

2mm, dài 300mm 

 1 Cái  FB405R 

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

26 

Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter-

O'shaugnessy, gập góc khoảng 75 

độ/(right angle), cong, dài 190mm 

 1 Cái  BJ050R 
B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

27 
Kẹp ống và túi mật Desjardins, cong 

mạnh, dài 210mm 
 1 Cái  EB008R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

28 
Kẹp mô Allis, 5x6 răng, thẳng, dài 

155mm 
 1 Cái  EA016R 

B.Braun -

Aesculap – Trung 

Quốc 

29 
Kẹp mô và tổ chức ruột Allis-Thomas, 

loại yếu, 6x7 răng, thẳng, dài 200mm 
 1 Cái  EA020R 

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

30 
Kẹp Randall, cong, có khóa gài, dài 225 

mm 
 1 Cái  EF052R 

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

31 

Kẹp gắp sỏi thận Randall, cong rất 

nhiều, có khóa gài, khớp vít, dài 

225mm 

 1 Cái  EF053R 

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

32 

Kẹp mạch máu De Bakey Bulldog 

không chấn thương, gập góc 45 độ, lưỡi 

dài 53mm, dài 125mm 

 1 Cái  FB543R 

B.Braun -

Aesculap – 

Malaysia 

33 

Kẹp phẫu tích không chấn thương De 

Bakey - Satinsky, cong, chiều dài ngàm 

76mm, dài 235mm 

 2 Cái  FB507R 

B.Braun -

Aesculap – 

Malaysia 

34 

Banh tổ chức kiểu Us-Army, 2 đầu, bộ 

2 chiếc, 26x15/43x15 - 23x15/ 

40x15mm, dài 220mm 

 1 cái  BT041R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

35 

Đè bụng/ruột Ribbon, có thể uốn 

(malleable), dễ uốn, dài 330mm, lưỡi 

rộng 40mm 

 1 Cái  BT762R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

36 

Đè bụng/ruột Ribbon, có thể uốn được 

(malleable), dễ uốn, dài 330mm, lưỡi 

rộng 50mm 

 1 Cái  BT763R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 
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37 
Bộ banh bụng Balfour, kích cỡ 155 x 

200mm 
 1 Cái  BV605R 

B.Braun -

Aesculap - Ba Lan 

38 
Banh tổ chức Deaver số 4, lưỡi 50mm, 

dài 310mm 
 1 Cái  BT605R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

39 

Ống hút Pool, ống ngoài có thể vặn ra, 

đường kính số 30 (10 mm), dài 225mm, 

thẳng, dùng cho ống hút đường kính  

đường kính 8-10.5mm 

 1 Cái  GF862R 
B.Braun -

Aesculap - Đức 

40 

Ống hút Yankauer, dài 285mm, đường 

kính ngoài 10 mm, đường kính nòng 

hút 2mm, chuôi olive, dùng cho ống hút 

đường kính 7 - 9mm 

 1 Cái  GF944R 
B.Braun -

Aesculap - Đức 

41 

Kẹp mang kim Hegar-Mayo, thẳng, 

bước răng 0.5mm, dùng cho chỉ  đến 

3/0, dài 205mm 

 1 Cái  BM067R 

B.Braun -

Aesculap – Ba 

Lan 

42 

Kẹp mang kim Hegar-Mayo, lưỡi răng 

cưa khỏe, bước răng 0.5mm, dùng cho 

chỉ 3/0, dài 235mm 

 1 Cái  BM068R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

43 

Kẹp mang kim De bakey, thẳng, bước 

răng 0.4mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 

230mm 

 1 Cái  BM036R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

44 
Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, cỡ 1/1, màu vàng 
 1 Cái  JK488 

B.Braun -

Aesculap - Đức 

45 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại 

chuẩn, cỡ 1/1, kích thước 592 x 274 x 

120mm 

 1 Cái  JK441 
B.Braun -

Aesculap - Đức 

46 

Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, 

loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 

x 253 x 76 mm 

 1 Cái  JF223R 
B.Braun -

Aesculap - Đức 

47 Nhãn nhận biết có ghi tên  1 Cái  JG792B 
B.Braun -

Aesculap - Đức 

48 
Giấy lọc sử dụng nhiều lần, đường kính 

190mm 
 1 Cái  JK090 

B.Braun -

Aesculap - Anh  

49 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 83 x 54 x 41 

mm, dung tích 0.16 lít 
 1 Cái  JG522R 

B.Braun -

Aesculap - Đức 

50 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 111 x 72 x 56 

mm, dung tích 0.4 lít 
 1 Cái  JG523R 

B.Braun -

Aesculap - Đức 

51 Khay hạt đậu, dung tích 750ml, dài  4 Cái  JG508R B.Braun -
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275mm Aesculap - Đức 

52 

Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, 

thẳng, ngàm răng cưa, có khoá cài, dài 

245mm 

 2 Cái  BF122R 

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

32. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TIÊU HÓA 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa, bao 

gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 Kẹp săng Backhaus, dài 110mm  8 Cái   BF432R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

2 

Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, 

ngàm răng cưa, có khoá cài, thẳng, dài 

180mm 

 1 Cái   BF112R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

3 Cán dao mổ, số 4, dài 135mm  1 Cái   BB084R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

4 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm  1 Cái   BB073R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

5 
Khay đựng hình hạt đậu/quả thận, 

dung tích 500ml, dài 250mm 
 1 Cái   JG506R  

B.Braun -Aesculap 

- Đức 

6 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 83 x 54 x 

41 mm, dung tích 0.16 lít 
 1 Cái   JG522R  

B.Braun -Aesculap 

- Đức 

7 
Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, 1x2 

răng, thẳng, dài 200mm 
 1 Cái   BD561R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

8 
Nhíp/kẹp phẫu tích ngàm răng cưa, 

loại chuẩn, thẳng, dài 200mm 
 1 Cái   BD051R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 
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9 

Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, dài 

25 mm, ngàm có khía (dạng răng cưa), 

dài 250mm 

 1 Cái   BD052R  
B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

10 
Nhíp mô kiểu Nga Russ. Modell, dài 

150mm 
 1 Cái   BD755R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

11 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, 

mũi tù/tù, dài 170mm 
 1 Cái   BC557R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

12 
Kéo phẫu thuật Mayo-Harrington, 

cong, mũi tù/tù, dài 230mm 
 1 Cái   BC561R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

13 

Kéo cắt chỉ Durotip TC, cong, lưỡi 

gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 

180mm 

 1 Cái  
 

BC295W  

B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

14 
Kéo phẫu tích Nelson-Metzenbaum, 

cong, mũi tù/tù, dài 230mm 
 1 Cái   BC615R  

B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

15 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, 

dài 210mm 
 1 Cái   BC589R  

B.Braun -Aesculap 

– Malaysia 

16 

Kẹp mạch máu Kocher-Ochner, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 185mm, chiều 

dài ngàm hoạt động 50mm 

 2 Cái   BH644R  
B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

17 
Kẹp động mạch Rochester-Pean, 

thẳng, dài 185mm 
 2 Cái   BH444R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

18 
Kẹp mạch máu Rochester-Pean, cong, 

chiều dài ngàm 60mm, dài 200mm 
 2 Cái   BH447R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

19 
Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 

5x6, dài 190mm 
 2 Cái   EA017R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

20 

Kẹp mạch máu Bengolea, mảnh, cong, 

đầu tù, ngàm có răng (1x2), dài 

245mm 

 2 Cái   BH239R  
B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

21 
Kẹp mạch máu Pean, thẳng, đầu tù, 

dài 260mm 
 2 Cái   BH472R  

B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

22 
Kẹp mạch máu Heiss mảnh, cong, 

ngàm có răng (1x2), dài 200mm 
 1 Cái   BH217R  

B.Braun Aesculap - 

Malaysia 

23 

Kẹp nối mạch máu dùng trong phẫu 

thuật cắt ruột kết Parker-Kerr, cong, 

dài 250mm 

 1 Cái   EA365R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

24 
Kẹp ruột Payr, cong về bên, dài 

275mm 
 1 Cái   EA309R  

B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

25 Kẹp ống mật Lower, cong, dài 180mm  1 Cái   EB001R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

26 Kẹp ruột Kocher, thẳng, lưỡi mềm và  1 Cái   EA140R  B.Braun -Aesculap 
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đàn hồi, dài 210mm - Trung Quốc 

27 
Kẹp ruột Doyen, thẳng, lưỡi mềm và 

đàn hồi, dài 240mm 
 1 Cái   EA130R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

28 
Kẹp ruột Kocher, cong, lưỡi mềm và 

đàn hồi, dài 220mm 
 1 Cái   EA155R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

29 

Kẹp nối mạch máu không chấn 

thương Resano Atraumata, gập góc 

90°, lưỡi đàn hồi, ngàm có răng De 

Bakey, dài 265mm 

 1 Cái   EA360R  
B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

30 Cây luồn chỉ Syme, dài 170mm  1 Cái   BM855R  
B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

31 
Kẹp gắp sỏi mật Desjardins, cong, 

khớp vít, dài 225mm 
 1 Cái   EB232R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

32 

Que thăm túi mật Mayo, thẳng, dễ 

uốn, dài 330mm, đường kính đầu 

5mm 

 1 Cái   EO005R  
B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

33 

Thìa nạo sỏi mật Luer-Koerte, số 3, dễ 

uốn, dài 325mm, chiều rộng ngàm 

8mm 

 1 Cái   EB173R  
B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

34 

Kẹp gắp sỏi thận Randall, cong rất 

nhiều, có khóa gài, khớp vít, dài 

225mm 

 1 Cái   EF053R  
B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

35 
Kẹp gắp sỏi thận Randall, khớp vít, 

dài 225mm 
 1 Cái   EF054R  

B.Braun - Aesculap 

- Trung Quốc 

36 

Đè bụng/ruột Ribbon, có thể uốn 

(malleable), dễ uốn, dài 330mm, lưỡi 

rộng 40mm 

 1 Cái   BT762R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

37 
Banh tổ chức Morris, dài 250mm, 

kích thước ngàm 70 x 50mm 
 1 Cái   BT330R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

38 
Banh tổ chức Kocher-Langenbeck, dài 

215mm, kích thước ngàm 41 x 11mm 
 1 Cái   BT359R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

39 

Bộ banh bụng Balfour hoàn chỉnh, sâu 

200mm, rộng 250mm, độ banh rộng 

235mm, bao gồm lưỡi banh giữa 

BV609R 

 1 Cái   BV608R  
B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

40 
Banh tổ chức Deaver, số 1, dài 

300mm, kích thước lưỡi 25mm 
 1 Cái   BT602R  

B.Braun  -Aesculap 

- Malaysia 

41 
Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Wikstroem, 

gập góc phải, dài 205mm 
 1 Cái   BJ051R  

B.Braun -Aesculap 

- Ba Lan 

42 Kẹp mang kim Mayo-Hegar, thẳng,  1 Cái   BM241R  B.Braun -Aesculap 
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dài 160mm - Trung Quốc 

43 

Kẹp mang kim Hegar, loại khỏe, 

thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dài, dài 

205mm 

 1 Cái   BM255R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

44 

Ống hút dịch vùng họng Yankauer, 

dài 285mm, đường kính 10mm, đường 

kính nòng 4.8mm, dùng cho ống hút 

có đường kính 7 - 9mm 

 1 Cái  
 

OM671R  

B.Braun -Aesculap 

- Đức 

45 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại 

chuẩn, cỡ 1/1, kích thước 592 x 274 x 

120mm 

 1 Cái   JK441  
B.Braun -Aesculap 

- Đức 

46 

Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng 

cụ phẫu thuật, dòng cổ điển, loại 

chuẩn 1/1, màu đỏ 

 1 Cái   JK485  
B.Braun -Aesculap 

- Đức 

47 

Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích 

thước 540 x 253 x 76 mm 

 1 Cái   JF223R  
B.Braun -Aesculap 

- Đức 

48 
Giấy lọc sử dụng nhiều lần, đường 

kính 190mm 
 2 Cái   JK090  

B.Braun -Aesculap 

- Anh  

49 Nhãn nhận biết có ghi tên  4 Cái   JG792B  
B.Braun -Aesculap 

- Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

33. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TÚI MẬT 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 Bộ dụng cụ phẫu thuật túi mật, bao Số Mã số Hãng sản 
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gồm: lượng xuất/Xuất xứ 

1 
Nhíp phẫu tích Cushing, mảnh, thẳng, 

ngàm có khía, dài 180 mm 
1 cái F184-18 

Best Medical 

GmbH -Đức 

2 
Nhíp phẫu tích Brophy, mảnh, thẳng, 

ngàm có khía, dài 200 mm 
1 cái F160-20 

Best Medical 

GmbH -Đức 

3 
Kẹp mạch máu Moynihan, cong, dài 230 

mm 
2 cái G375-23 

Best Medical 

GmbH -Đức 

4 
Kẹp ống mật Lahey (Sweet) , cong, dài 

190 mm 
1 cái G330-19 

Best Medical 

GmbH -Đức 

5 
Kẹp ruột Moynihan, thẳng, lưỡi mềm và 

đàn hồi, ngàm khuyết, dài 240mm 
1 cái G375-24 

Best Medical 

GmbH -Đức 

6 
Kẹp gắp sỏi mật Desjardins, rất mảnh, 

cong, khớp vít, dài 230 mm 
1 cái S433-01 

Best Medical 

GmbH -Đức 

7 
Kẹp gắp sỏi mật Desjardins, cong, khớp 

vít, dài 230 mm 
1 cái S433-02 

Best Medical 

GmbH -Đức 

8 
Que thăm ống mật Moynihan, thẳng, dễ 

uốn, dài 390 mm 
1 cái S570-39 

Best Medical 

GmbH -Đức 

9 Bộ 9 que nong ống mật 1 cái S440-30 
Best Medical 

GmbH -Đức 

10 

Thìa nạo sỏi mật Luer-Koerte, số 2, dễ 

uốn, dài 320 mm, chiều rộng ngàm 6.7 

mm 

1 cái S444-06 
Best Medical 

GmbH -Đức 

11 Kẹp Randall, cong, khớp vít, dài 230 mm 1 cái S415-02 
Best Medical 

GmbH -Đức 

12 
Kẹp Randall, cong nhiều, khớp vít, dài 

230 mm 
1 cái S415-03 

Best Medical 

GmbH -Đức 

13 Kẹp Randall, khớp vít, dài 230 mm 1 cái S415-01 
Best Medical 

GmbH -Đức 

14 
Vén, đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn, dài 

330 mm, lưỡi rộng 40 mm 
1 cái D480-540 

Best Medical 

GmbH -Đức 

15 Cán dao mổ, số 3, dài 125 mm 1 cái B100-30 
Best Medical 

GmbH -Đức 

16 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, 

mũi tù/tù, cán vàng, dài 145 mm 
1 cái 

C151-

14T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

17 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, 

mũi tù/tù, cán vàng, dài 145 mm 
1 cái 

C151-

14T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

18 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, 

mũi tù/tù, cán vàng, dài 230 mm 
1 cái 

C151-

23T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

19 
Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi 

tù/tù, cán vàng, dài 230 mm 
1 cái 

C201-

23T 

Best Medical 

GmbH -Đức 
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20 
Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi 

tù/tù, cán vàng, dài 180 mm 
1 cái 

C201-

18T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

21 
Kẹp mạch máu Halsted, mảnh, cong, đầu 

tù, dài 180 mm 
3 cái G131-18 

Best Medical 

GmbH -Đức 

22 
Kẹp ruột Allis, thẳng, ngàm có răng 

(3x4), dài 150 mm 
1 cái S106-15 

Best Medical 

GmbH -Đức 

23 
Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 180 mm 
2 cái G104-18 

Best Medical 

GmbH -Đức 

24 

Kìm mang kim Hegar-Mayo, thẳng, bước 

răng 0.50 mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 

150 mm 

1 cái 
H152-

16T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

25 

Kìm mang kim Hegar-Mayo, thẳng, bước 

răng 0.50 mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 

180 mm 

1 cái 
H150-

18T 

Best Medical 

GmbH -Đức 

26 
Banh tổ chức Morris, dài 210 mm, kích 

thước ngàm 70 x 50 mm 
2 cái D355-02 

Best Medical 

GmbH -Đức 

27 
Banh tổ chức Kocher- Langenbeck, dài 

215mm, kích thước ngàm 40 x 11 mm 
1 cái D335-06 

Best Medical 

GmbH -Đức 

28 

Ống hút Pool, thẳng, dài 220mm, đường 

kính số 30, đường kính 10 mm, dùng cho 

ống hút đường kính đường kính 8 – 10.5 

mm 

1 cái B671-01 
Best Medical 

GmbH -Đức 

29 
Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 

140 mm 
1 cái W115-02 

Best Medical 

GmbH -Đức 

30 Ống hút, đường kính trong 7 mm, dài 1 m 1 cái B518-32 
Best Medical 

GmbH -Đức 

31 
Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật 
1 cái 

W401-

501 

Best Medical 

GmbH -Đức 

32 
Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật 
1 cái 

W401-

801 

Best Medical 

GmbH -Đức 

33 
Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, 

kích thước 405 x 255 x 50 mm 
1 cái 

W401-

905 

Best Medical 

GmbH -Đức 

34 Giấy lọc sử dụng nhiều lần 2 cái 
W420-

005 

Best Medical 

GmbH -Đức 

35 Nhãn nhận biết có ghi tên 4 cái 
W420-

153 

Best Medical 

GmbH -Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 
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Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

34. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ phẫu thuật tuyến giáp, 

bao gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 83 x 54 x 

41 mm, dung tích 0.16 lít 
 1 Cái   JG522R  

B.Braun -Aesculap 

-  

Đức 

2 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 111 x 72 x 

56 mm, dung tích 0.4 lít 
 1 Cái   JG523R  

B.Braun -Aesculap 

-  

Đức 

3 
Khay đựng hình hạt đậu/quả thận, 

dung tích 500ml, dài 250mm 
 1 Cái   JG506R  

B.Braun -Aesculap 

- 

Đức 

4 
Kẹp săng Backhaus, cong, mũi nhọn, 

dài 90mm 
 6 Cái   BF431R  

B.Braun  -

Aesculap - 

Malaysia 

5 

Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, 

ngàm răng cưa, có khoá cài, thẳng, dài 

180mm 

 1 Cái   BF112R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

6 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm  1 Cái   BB073R  

B.Braun  -

Aesculap - 

Malaysia 

7 Cán dao mổ, số 4, dài 135mm  1 Cái   BB084R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

8 

Kéo phẫu tích Toennis Adson, cong 

mảnh, mũi tù tù, dài 175mm, có dấu 

data matrix 

 1 Cái   BC273R  

B.Braun -Aesculap 

-  

Ba Lan 

9 

Kéo phẫu tích Lexer, lưỡi lượn sóng, 

cong, mảnh, mũi tù/tù, dài 165mm, có 

dấu data matrix 

 1 Cái   BC283W  

B.Braun -Aesculap 

-  

Ba Lan 
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10 

Kéo phẫu tích Reynolds, cong mảnh, 

mũi tù/tù, dài 145mm, có dấu data 

matrix 

 1 Cái   BC180R  

B.Braun -Aesculap 

-  

Ba Lan 

11 
Kẹp mạch máu Baby Mosquito mảnh, 

cong, dài 100mm 
 4 Cái   BH105R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

12 

Kẹp mạch máu Leriche mảnh, cong, 

đầu tù, chiều dài ngàm 30mm, dài 

150mm 

 4 Cái   BH161R  
B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

13 
Kẹp mạch máu răng Pean Debakey, 

cong, lưỡi dài 50mm, dài 155mm 
 1 Cái   FB445R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

14 
Nhíp phẫu tích mô thẳng, 1x2 răng, cỡ 

trung, dài 160mm 
 1 Cái   BD539R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

15 

Nhíp phẫu tích mô Adson, cán có lỗ, 

1x2 răng sắc, mảnh, thẳng, dài 150 

mm 

 1 Cái   BD521R  

B.Braun -Aesculap 

- 

 Đức 

16 
Nhíp phẫu tích mạch máu De Bakey, 

thẳng, đầu 1mm, dài 150mm 
 1 Cái   FB394R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

17 

Nhíp phẫu thuật răng Debakey không 

chấn thương, ngàm rộng 2mm, dài 

150mm 

 1 Cái   FB400R  
B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

18 

Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Gemini, gập 

góc khoảng 75 độ/ (right angle), gập 

góc phải, dài 180mm 

 1 Cái   BJ102R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

19 
Kẹp mô Allis, 5x6 răng, thẳng, dài 

155mm 
 1 Cái   EA016R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

20 

Kẹp mang kim De Bakey, thẳng, bước 

răng 0.4mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, 

chiều dài ngàm hoạt động 17mm, dài 

150mm 

 1 Cái   BM032R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

21 

Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip 

TC, ngàm răng cưa, thẳng, ngàm rộng 

0.5mm, bước răng 0.5mm, dùng cho 

chỉ từ 3/0, chiều dài ngàm hoạt động 

15mm, dài 150mm 

 1 Cái   BM065R  

B.Braun -Aesculap 

- 

Ba Lan 

22 

Banh vết thương Farabeuf, loại nhỏ, 

hai đầu, dài 125mm, bộ 2 chiếc, kích 

thước 22 x 10mm, 25 x 10mm, 28 x 

12mm, 32 x 12mm 

 1 Cái  BT020R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

23 
Khung banh tuyến giáp Goiter, kiểu 

Frankfurt 
 1 Cái   BW080R  

B.Braun -Aesculap 

-  
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Đức 

24 
Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng, tù, 

dài 130mm 
 1 Cái   BV074R  

B.Braun -Aesculap 

-  

Ba Lan 

25 

Ống hút Fergusson, cong xuống 90 

độ, đường kính nòng 4mm, chuôi 

olive, dùng cho ống hút đường kính 6 

- 9mm, dài 180mm 

 1 Cái   GF933R  

B.Braun -Aesculap 

-  

Đức 

26 
Banh mạch máu vết thương Koenig, 

kích cỡ lưỡi 13x13mm, dài 180mm 
 1 Cái   BT182R  

B.Braun -Aesculap 

- 

Đức 

27 
Kéo cắt chỉ, thẳng, nhọn/ nhọn, dài 

145mm 
 1 Cái   BC344R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

28 
Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, cỡ 1/1, màu vàng 
 1 Cái   JK488  

B.Braun -Aesculap 

-  

Đức 

29 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại 

chuẩn, cỡ 1/1, kích thước 592 x 274 x 

90mm 

 1 Cái   JK440  

B.Braun -Aesculap 

- 

Đức 

30 
Khay lưới đựng dụng cụ và bảo quản 

dụng cụ phẫu thuật 1/1   
 1 Cái   JF222R  

B.Braun -Aesculap 

-  

Đức 

31 Nhãn nhận biết có ghi tên  4 Cái   JG792B  

B.Braun -Aesculap 

- 

Đức 

32 
Giấy lọc sử dụng nhiều lần, đường 

kính 190mm 
 2 Cái   JK090  

B.Braun- Aesculap 

- Anh  

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  
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35. BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT THẦN KINH CỘT SỐNG  

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ phẫu thuật thần kinh 

cột sông, bao gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 

Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, 

ngàm răng cưa, có khoá cài, thẳng, dài 

180mm 

 1 Cái   BF112R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

2 
Kẹp săng Backhaus, cong, mũi nhọn, 

dài 135mm 
 8 Cái   BF433R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

3 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 83 x 54 x 

41 mm, dung tích 0.16 lít 
 1 Cái   JG522R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

4 
Khay đựng hình hạt đậu/quả thận, 

dung tích 500ml, dài 250mm 
 1 Cái   JG506R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

5 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm  1 Cái   BB073R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

6 Cán dao mổ, số 4, dài 135mm  1 Cái   BB084R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

7 
Cán dao mổ số 3, thẳng, loại cực dài, 

dài 255mm 
 1 Cái   BB175R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

8 
Kẹp mạch máu Crile, mảnh, cong, tù, 

chiều dài ngàm 35mm, dài 160mm 
 4 Cái   BH167R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

9 
Kẹp phẫu tích gắp chỉ Gemini, gập 

góc phải, dài 200mm 
 1 Cái   BJ103R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

10 
Kéo phẫu tích Mayo, cong, mũi tù/tù, 

dài 165mm 
 1 Cái   BC587R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

11 
Kéo phẫu tích Mayo, cong, mũi tù/tù, 

dài 200mm 
 1 Cái   BC588R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

12 

Kéo phẫu tích màng não Schmieden-

Taylor, gập góc bên, một đầu thăm, 

dài 155mm 

 2 Cái   BC660R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 
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13 
Kéo phẫu tích Nelson-Metzenbaum, 

cong, mũi tù/tù, dài 230mm 
 1 Cái   BC615R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

14 
Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, 

mũi tù/tù, dài 180mm 
 1 Cái   BC606R  

B.Braun -

Aesculap – Ba 

Lan 

15 
Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, 

mũi tù/tù, dài 200mm 
 1 Cái   BC607R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

16 

Banh tổ chức kiểu Us-Army, 2 đầu, bộ 

2 chiếc, 26x15/43x15 - 23x15/ 

40x15mm, dài 220mm 

 1 Bộ   BT041R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

17 
Kẹp mang kim Mayo-Hegar, ngàm 

răng cưa, thẳng, dài 160mm 
 1 Cái   BM241R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

18 

Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu 

mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa 

có rãnh ở giữa, dài 185mm 

 1 Cái   BM236R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

19 

Kẹp mang kim Durogrip De Bakey, 

ngàm tungsteng carbide, thẳng, bước 

răng 0.4mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 

180mm 

 1 Cái   BM035R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

20 
Cây nâng xương Cobb, rộng 13mm, 

cong nhẹ, nhọn, dài 280mm 
 1 Cái   FK147R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

21 
Cây nâng xương Cobb, rộng 19mm, 

cong nhẹ, nhọn, dài 280mm 
 1 Cái   FK148R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

22 
Nạy xương Semb, đầu tù, lưỡi rộng 

15mm, thẳng, dài 230mm 
 1 Cái   FK387R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

23 
Nạy xương Landolt, lưỡi rộng 4.7mm, 

nhọn, cong, dài 175mm 
 1 Cái   FK314R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

24 

Dụng cụ nạo xương Caspar, thẳng, 

mũi vuông, răng cưa, rộng 4mm, dài 

250mm 

 1 Cái   FK854R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

25 
Dụng cụ nạo róc Freer-Yasargil, cong, 

hai đầu, nhọn/nhọn, dài 185mm 
 1 Cái   OL166R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 
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26 

Vén mạch máu và rễ thần kinh 

Caspar, đầu tròn, ngắn, gập góc 

45°/45°, dài 245mm 

 1 Cái   BT091R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

27 

Khung banh cột sống thắt lưng 

Caspar, kích thước 125mm, 145mm, 

dài 165mm 

 1 Cái   BV449R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

28 
Lưỡi banh Caspar 3 răng, kích cỡ 

57x37 mm 
 2 Cái   BV456R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

29 
Lưỡi banh Caspar 3 răng, kích cỡ 

47x37 mm 
 2 Cái   BV454R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

30 
 Móc bản sống Caspar, đầu tù, dài 

38mm 
 2 Cái   BV435R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

31 
Lưỡi banh Caspar 3 răng, kích cỡ 

32x37mm 
 2 Cái   BV451R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

32 Khoá hình lục giác  1 Cái   TE749R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

33 

Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, tháo 

rời được, mũi 2mm, ngửa lên 130 độ, 

dài 230mm  

 1 Cái   FK919R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

34 

Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, tháo 

rời được, mũi 3mm, ngửa lên 130 độ, 

dài 230mm 

 1 Cái   FK920R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

35 

Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, tháo 

rời được, mũi 3mm, ngửa xuống 130 

độ, dài 230mm 

 1 Cái   FK944R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

36 

Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, tháo 

rời được, mũi 3mm, ngửa xuống 130 

độ, dài 230mm 

 1 Cái   FK944R  

B.Braun -

Aesculap – Trung 

Quốc 

37 

Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, tháo 

rời được, mũi 3mm, ngửa lên 130 độ, 

dài 230mm 

 1 Cái   FK926R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

38 

Dụng cụ gặm cột sống Kerrison, tháo 

rời được, mũi 5mm, ngửa lên 130 độ, 

dài 230mm 

 1 Cái   FK922R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

39 

Dụng cụ gặm đĩa đệm Caspar, thẳng, 

ngàm răng cưa, kích thước ngàm 

3x12mm, dài 185mm 

 1 Cái   FF563R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

40 
Gu gặm đĩa đệm Caspar, ngàm thẳng, 

ngàm rộng 3mm, dài 155mm 
 1 Cái   FF833R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 
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41 
Gu gặm đĩa đệm Caspar, ngàm thẳng, 

ngàm rộng 4mm, dài 155mm 
 1 Cái   FF834R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

42 

Dụng cụ gặm đĩa đệm Cushing, ngàm 

ngửa lên 150 độ, đầu rộng 3mm, chiều 

dài ngàm 130mm 

 1 Cái   FF774R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

43 

Dụng cụ gặm đĩa đệm Cushing, ngàm 

ngửa xuống 150 độ, đầu rộng 3mm, 

chiều dài ngàm 130mm 

 1 Cái   FF777R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

44 
Kìm gặm xương cộng lực Stille, gập 

góc, dài 230mm 
 1 Cái   FO530R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

45 

Kìm gặm xương cộng lực Stille-

Ruskin, cong, hoạt động đôi, dài 

240mm 

 1 Cái   FO534R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

46 
Dụng cụ nạo xương Caspar, số 000, 

thẳng, rộng 3.6mm, dài 220mm 
 1 Cái   FK773R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

47 
Cây nạo xương số 000, sắc, thẳng, 

rộng 3.6mm, dài 250mm 
 1 Cái   FK702R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

48 

Nhíp phẫu tích mô Adson, cán có lỗ, 

1x2 răng sắc, mảnh, thẳng, dài 150 

mm 

 1 Cái   BD521R  
B.Braun -

Aesculap – Đức 

49 

Vén mạch máu và rễ thần kinh 

Cushing, gập góc 90 độ, đường kính 

đầu 6mm, dài 190mm 

 1 Cái   BT083R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

50 
Banh vén rễ thần kinh Hess, gập góc 

90 độ, tù, rộng 3mm, dài 175mm 
 1 Cái   FF707R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

51 

Nhíp mạch máu trong phẫu thuật tim 

mạch Debakey, thẳng, đầu rộng 1mm, 

dài 195mm 

 1 Cái   FB395R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

52 
Nhíp phẫu tích, ngàm răng cưa, loại 

chuẩn, thẳng, dài 160mm 
 1 Cái   BD049R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

53 
Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 160mm 
 1 Cái   BD559R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

54 

Kẹp phẫu tích vi phẫu Gruenwald, 

dạng lưỡi lê, lưỡi răng cưa, thẳng, dài 

200mm 

 1 Cái   BD883R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 
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55 

Dụng cụ phẫu tích thần kinh Toennis, 

2 đầu, rộng 3.5/5mm, tù/tù, cong dài 

240mm 

 1 Cái   FF301R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

56 
Vén tim mạch, 2 đầu, rộng 5/6 mm, 

cong nhẹ, tù/tù, dài 240mm 
 1 Cái   FF302R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

57 
Kẹp mạch máu Kocher-Ochsner, 

thẳng, 1x2 răng, dài 160mm 
 1 Cái   BH642R  

B.Braun -

Aesculap - Trung 

Quốc 

58 

Ống hút Fergusson, cong xuống 90 

độ, đường kính nòng 4mm, chuôi 

olive, dùng cho ống hút đường kính 6 

- 9mm, dài 180mm 

 1 Cái   GF933R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

59 
Ống hút Frazier, đường kính số 9Fr - 

3mm, chiều dài hoạt động 100mm 
 1 Cái   GF923R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

60 

Ống hút kiểu Fukushima, cỡ lớn 7Fr, 

đầu hình giọt nước, thon, dài 205mm, 

chiều dài hoạt động 140mm 

 1 Cái   GF415R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

61 

Ống hút kiểu Fukushima, cỡ lớn 9Fr, 

đầu hình giọt nước, thon, dài 205mm, 

chiều dài hoạt động 140mm 

 1 Cái   GF417R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

62 

Ống hút kiểu Fukushima, cỡ lớn 12Fr, 

đầu hình giọt nước, thon, dài 205mm, 

chiều dài hoạt động 140mm 

 1 Cái   GF419R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

63 
Banh tổ chức Lagenbeck, cán khuyết, 

kích cỡ 33 x 14 mm, dài 210 mm 
 1 Cái   BT322R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

64 
Kẹp phẫu tích xương sàng ST Barts, 

thẳng, rộng 3mm, dài 114mm 
 1 Cái   OK536R  

B.Braun  -

Aesculap - Ba 

Lan 

65 

Gu Weil - Blakesley, cong lên 140 độ, 

đường kính đầu mũi 3.6mm, dài 

115mm, chiều dài hoạt động 110mm. 

 1 Cái   OK520R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

66 

Gu Takahashi, ngàm có lỗ đường kính 

3mm hướng lên trên 130 độ, dài 

120mm 

 1 Cái   OK526R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

67 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại 

chuẩn, cỡ 1/1, kích thước 592 x 274 x 

120mm 

 1 Cái   JK441  
B.Braun -

Aesculap - Đức 
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68 
Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, cỡ 1/1, màu vàng 
 1 Cái   JK488  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

69 

Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật, loại chuẩn  1/1, có chân, kích 

thước 540 x 253 x 106 mm 

 1 Cái   JF224R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

70 Giấy lọc sử dụng nhiều lần  2 Cái   JK090  
B.Braun- 

Aesculap - Anh 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

36. BỘ DỤNG CỤ TIỂU PHẪU 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, bao gồm: 
Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 83 x 54 x 

41 mm, dung tích 0.16 lít 
 1 Cái   JG522R  

B.Braun -Aesculap 

- Đức 

2 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm  1 Cái   BB073R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

3 

Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, 

ngàm răng cưa, có khoá cài, thẳng, dài 

180mm 

 1 Cái   BF112R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

4 
Kéo phẫu thuật Mayo, thẳng, lưỡi vát, 

mũi tù/tù, dài 170mm 
 1 Cái   BC547R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

5 

Kẹp mạch máu Leriche mảnh, cong, 

đầu tù, chiều dài ngàm 30mm, dài 

150mm 

 1 Cái   BH161R  
B.Braun -Aesculap 

– Trung Quốc 

6 
Nhíp phẫu tích, ngàm răng cưa, loại 

chuẩn, thẳng, dài 160mm 
 1 Cái   BD049R  

B.Braun -Aesculap 

- Trung Quốc 

7 
Banh vết thương Farabeuf, loại lớn, 

hai đầu, dài 150mm, bộ 2 chiếc, kích 
 1 Bộ   BT021R  

B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 
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thước 20 x 16, 23 x 16, 24 x 16mm, 

28 x 16 mm 

8 

Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu 

mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa 

có rãnh dọc, dài 150mm 

 1 Cái   BM235R  
B.Braun -Aesculap 

- Malaysia 

9 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, cỡ nhỏ, không có lỗ thoát 

khí, kích thước 310 x 132 x 57mm 

 1 Cái   JK188  
B.Braun -Aesculap 

- Đức 

10 
Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng 

cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, màu vàng 
 1 Cái   JK173  

B.Braun -Aesculap 

- Đức 

11 
Màng lọc dùng nhiều lần, kích thước 

95 x 215mm 
 1 Cái   JK091  

B.Braun -Aesculap 

- Anh  

12 Nhãn nhận biết có ghi tên  2 Cái   JG792B  
B.Braun -Aesculap 

- Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

37. BỘ DỤNG CỤ VI PHẪU MẠCH MÁU 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu, bao 

gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Kéo vi phẫu, thẳng, mũi nhọn/nhọn, 

cán bấm, dài 160mm 
1 cái C830-16 

Best Medical 

GmbH – Đức 

2 
Kéo vi phẫu, cong, mũi nhọn/nhọn, 

cán bấm, dài 160mm 
1 cái C831-16 

Best Medical 

GmbH – Đức 

3 

Kéo vi phẫu mạch máu Diethrich-

Potts, gập góc 45°, lưỡi mảnh, mũi 

nhọn/nhọn, dài 180mm 

1 cái 
C850-

17/45 

Best Medical 

GmbH – Đức 

4 Kéo vi phẫu mạch máu Diethrich- 1 cái C850- Best Medical 
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Potts, gập góc 125°, lưỡi mảnh, mũi 

nhọn/nhọn, dài 180mm 

17/99 GmbH – Đức 

5 

Nhíp vi phẫu De Bakey, thẳng, ngàm 

có răng De Bakey, cán tròn, dài 

180mm, ngàm rộng 1mm 

1 cái F750-18 
Best Medical 

GmbH – Đức 

6 

Nhíp  vi  phẫu Gerald Diadust, thẳng, 

mũi tròn, ngàm   phủ bụi  kim cương, 

cán dẹt, dài 180mm, ngàm rộng 1mm 

1 cái F168-68D 
Best Medical 

GmbH – Đức 

7 
Nhíp vi phẫu, thẳng, cán tròn, dài 

180mm, ngàm rộng 1mm 
1 cái F622-18 

Best Medical 

GmbH – Đức 

8 

Kẹp mạch máu đôi Biemer-Mueller, 

thẳng, ngàm có khía chéo, ngàm mở 

5mm, ngàm dài 6mm, lực kẹp 0,25 - 

0,29 N 

1 cái G755-05 
Best Medical 

GmbH – Đức 

9 
Kẹp Bulldog, loại nhỏ, cong, dài 

35mm, ngàm dài 14mm 
1 cái G670-03 

Best Medical 

GmbH – Đức 

10 
Banh mạch máu Biemer, dài 160mm, 

rộng 3mm 
1 cái G755-21 

Best Medical 

GmbH – Đức 

11 
Vén rễ thần kinh Krayenbuehl, gập 

góc 90°, mũi tù, cán tròn, dài 185mm 
1 cái M524-01 

Best Medical 

GmbH – Đức 

12 

Kẹp mang kim vi phẫu Durogrip TC, 

thẳng, cán tròn, màu vàng, có khóa 

cài, bước răng 0,2mm, dài 180mm, 

dùng cho chỉ từ 6/0 - 10/0 

1 cái H420-18T 
Best Medical 

GmbH – Đức 

13 
Que nong mạch máu Garrett, dài 

140mm, đường kính 2mm 
1 cái B444-20 

Best Medical 

GmbH – Đức 

14 
Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật,  
1 cái W407-511 

Best Medical 

GmbH – Đức 

15 
Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng 

cụ phẫu thuật 
1 cái W407-804 

Best Medical 

GmbH – Đức 

16 Màng lọc dùng nhiều lần 1 cái W420-015 
Best Medical 

GmbH – Đức 

17 Miếng lót silicon chống va đập 1 cái W200-921 
Best Medical 

GmbH – Đức 

18 Nhãn nhận biết có ghi tên 2 cái W420-154 
Best Medical 

GmbH – Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 
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Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

38. BỘ DỤNG CỤ VI PHẪU THẦN KINH 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh, bao 

gồm: 

Số 

lượng 
Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 

Kéo vi phẫu Sensation, lưỡi cong lên, 

tay cầm hình lưỡi lê, mũi tù/tù, cán có 

lỗ, dài 215mm, chiều dài sử dụng 

90mm 

 1 Cái   FM143R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

2 

Kẹp khối u Yasargil, ngàm tròn, hình 

thìa, cán hình lưỡi lê, cán có lỗ, dài 

220mm, đường kính ngàm 3mm 

 8 Cái   FD210R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

3 

Dao cắt khối u Samii, loại nhỏ, mũi 

gập góc, nhọn, cán tròn, dài 230mm, 

mũi rộng 1.5mm 

 1 Cái   FD861R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

4 

Vén rễ thần kinh Krayenbuehl, gập 

góc 90°, đầu thăm, cán tròn, dài 

185mm 

 1 Cái   FD396R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

5 

Kẹp mang kim vi phẫu Sensation, 

ngàm cong, tay cầm hình lưỡi lê, cán 

nhựa tròn, màu xanh lá cây, dài 

215mm, chiều dài sử dụng 90mm, 

chiều rộng ngàm 0.5mm 

 1 Cái   FM173R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

6 

Kéo vi phẫu Yasargil, lưỡi cong lên, 

cán hình lưỡi lê, mũi nhọn/nhọn, cán 

có lỗ, dài 245mm, chiều dài hoạt động 

120mm 

 1 Cái   FD061R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

7 

Kẹp khối u Heifetz, ngàm hình thìa, 

có răng, cán hình lưỡi lê, cán có lỗ, 

dài 220mm, đường kính ngàm 3mm 

 1 Cái   FD215R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

8 Dụng cụ vi phẫu, cán tròn, mũi tù, dài  4 Cái   FD332R  B.Braun -
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230mm, rộng 1.2mm Aesculap - Ba 

Lan 

9 

Kẹp mang kim vi phẫu ,thẳng, ngàm 

trơn, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu 

nhíp, dài 185mm, dùng cho chỉ 9/0-

11/0 

 1 Cái   FD246R  

B.Braun- 

Aesculap - Ba 

Lan 

10 

Kẹp mang kim vi phẫu Durogrip TC, 

thẳng, cán tròn, màu vàng, có khóa 

cài, cán kiểu nhíp, bước răng 0.2mm, 

dài 200mm, dùng cho chỉ từ 6/0 - 10/0 

 1 Cái   FM390R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

11 
Vén não, hai đầu, dẹt, dễ uốn, dài 

180mm, chiều rộng 2 đầu 7mm, 9mm 
 1 Cái   FF211R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

12 
Banh mũi phẩu thuật qua xương bướm 

PaPavero, kích thước 80x11mm 
 2 Cái   FF589R  

B.Braun -

Aesculap - Đức 

13 

Dụng cụ nạo tuyến yên Landolt, dễ 

uốn, đầu giùi, tù, cán tròn, hình lưỡi 

lê, dài 260mm, chiều dài hoạt động 

155mm, chiều rộng đầu 8mm 

 1 Cái   FF627R  

B.Braun -

Aesculap - Ba 

Lan 

14 

Dụng cụ nạo tuyến yên Hardy, dáng 

lưỡi lê, cán tròn, mũi gập sang trái 

90°, mũi dài, hơi nhọn, đường kính 

4mm, dài 280mm, chiều dài hoạt động 

130mm 

 1 Cái   FA045R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

15 

Dụng cụ phẫu tích tuyến yên Landolt-

Reulen, dáng lưỡi lê, cán tròn, mũi tù, 

rộng 2mm, dài 280mm, chiều dài hoạt 

động 130mm 

 1 Cái   FA068R  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

16 
Cán dao mổ Landolt, dáng lưỡi lê, cán 

vuông, dài 210mm 
 1 Cái   BB053R  

B.Braun -

Aesculap - 

Malaysia 

17 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại 

chuẩn, cỡ 3/4, kích thước 470 x 274 x 

120mm 

 1 Cái   JK741  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

18 

Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng 

cụ phẫu thuật, loại cổ điển, cỡ 3/4, 

màu vàng 

 1 Cái   JK788  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

19 

Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích 

thước 406 x 253 x 56 mm 

 1 Cái   JF252R  
B.Braun- 

Aesculap - Đức 

20 Miếng lót silicon chống va đập  1 Cái   JF940  B.Braun -
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Aesculap - Đức 

21 
Giấy lọc sử dụng nhiều lần, đường 

kính 190mm 
 2 Cái   JK090  

B.Braun -

Aesculap - Anh  

22 Nhãn nhận biết có ghi tên  4 Cái   JG792B  
B.Braun -

Aesculap - Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 

Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

 
Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  

 

39. BỘ DỤNG CỤ TRUNG PHẪU (BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CÁC CHUYÊN 

KHOA) 

TT Chi tiết đặc tính và thông số kỹ thuật 

I Cấu hình: 

 
Bộ dụng cụ trung phẫu (BDC phẫu 

thuật các chuyên khoa), bao gồm: 
Số lượng Mã số 

Hãng sản 

xuất/Xuất xứ 

1 
Cốc đo dung tích, kích cỡ 151 x 100 x 

73mm, dung tích 1 lít 
 1 Cái   JG524R  

B.Braun Aesculap 

- Đức 

2 
Khay đựng hình hạt đậu/quả thận, 

dung tích 500ml, dài 250mm 
 1 Cái   JG506R  

B.Braun Aesculap 

- Đức 

3 

Kẹp bông băng Foerster-Ballenger, 

thẳng, ngàm răng cưa, có khoá cài, dài 

245mm 

 1 Cái  
 

BF122R  

B.Braun Aesculap 

- Malaysia 

4 
Kẹp săng Backhaus, cong, mũi nhọn, 

dài 135mm 
 6 Cái  

 

BF433R  

B.Braun Aesculap 

- Malaysia 

5 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm  1 Cái  
 

BB073R  

B.Braun Aesculap 

- Malaysia 

6 Cán dao mổ, số 4, dài 135mm  1 Cái  
 

BB084R  

B.Braun Aesculap 

- Malaysia 

7 
Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip 

TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 
 1 Cái  

 

BC263R  

B.Braun Aesculap 

- Ba Lan 
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180mm 

8 

Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip 

TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 

230mm 

 1 Cái  
 

BC267R  

B.Braun Aesculap 

- Ba Lan 

9 
Kéo phẫu tích Mayo - Stille cong, mũi 

tù/tù, dài 170mm, có dấu data matrix 
 1 Cái  

 

BC575R  
B.Braun - Ba Lan 

10 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, mũi tù/tù, 

dài 215mm 
 1 Cái  

 

BC565R  

B.Braun Aesculap 

- Malaysia 

11 
Kéo phẫu tích Lexer, bản hẹp, thẳng, 

mũi tù/tù, dài 165mm 
 1 Cái  

 

BC590R  

B.Braun Aesculap 

- Malaysia 

12 
Kẹp mạch máu Crile, mảnh, cong, tù, 

chiều dài ngàm 35mm, dài 160mm 
 6 Cái  

BH167

R 

B.Braun 

Aesculap- Ba Lan 

13 
Kẹp mạch máu Halsted, mảnh, cong, 

đầu tù, dài 185mm 
 3 Cái  

 

BH203

R  

B.Braun Aesculap 

- Ba Lan 

14 

Kẹp mạch máu Kocher-Ochner, thẳng, 

ngàm có răng 1x2, dài 185mm, chiều 

dài ngàm hoạt động 50mm 

 1 Cái  

 

BH644

R  

B.Braun Aesculap 

- Trung Quốc 

15 
Nhíp phẫu tích, gập góc 90°, dài 

180mm 
 1 Cái  

 

MD570

R  

B.Braun Aesculap 

- Malaysia 

16 

Nhíp/kẹp phẫu tích ngàm răng cưa, 

dài 18 mm, loại chuẩn, thẳng, dài 

180mm 

 1 Cái  

 

BD050

R  

B.Braun Aesculap 

- Trung Quốc 

17 
Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 

180mm 
 1 Cái  

 

BD560

R  

B.Braun Aesculap 

- Trung Quốc 

18 
Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 

4x5, dài 155mm 
 1 Cái  

 

EA015R  

B.Braun Aesculap 

– Malaysia 

19 
Kẹp mô và tổ chức ruột Allis-Thomas, 

loại yếu, 6x7 răng, thẳng, dài 200mm 
 1 Cái  

 

EA020R  

B.Braun Aesculap 

- Ba Lan 

20 
Kẹp phẫu tích mô Babcock, dài 

175mm 
 1 Cái  

 

EA031R  

B.Braun Aesculap 

- Trung Quốc 

21 

Kìm mang kim Hegar-Mayo Durogrip 

TC, thẳng, bước răng 0.5mm, dùng 

cho chỉ tới 3/0, chiều dài ngàm họat 

động 15mm, dài 185mm 

 1 Cái  

 

BM066

R  

B.Braun Aesculap 

- Malaysia 

22 

Ống hút Pool, ống ngoài có thể vặn ra, 

đường kính số 30 (10 mm), dài 

225mm, thẳng, dùng cho ống hút 

 1 Cái  
 

GF862R  

B.Braun Aesculap 

- Đức 
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đường kính  đường kính 8-10.5mm 

23 

Banh mạch máu vết thương Cushing, 

dài 205mm, kích thước lưỡi 10 x 

13mm 

 1 Cái  
 

BT184R  

B.Braun Aesculap 

- Đức 

24 

Banh tổ chức kiểu Us-Army, 2 đầu, bộ 

2 chiếc, 26x15/43x15 - 23x15/ 

40x15mm, dài 220mm 

 1 Bộ  
 

BT041R  

B.Braun Aesculap 

– Malaysia 

25 

Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman, 

bộ 2 chiếc, 38x37mm/22x21mm - 

29x30mm/64x43mm 

 1 Cái  
 

BT470R  

B.Braun Aesculap 

- Đức 

26 

Đè bụng/ruột Ribbon, có thể uốn 

(malleable), dễ uốn, dài 330mm, lưỡi 

rộng 40mm 

 1 Cái  
 

BT762R  

B.Braun Aesculap 

- Malaysia 

27 

Đè bụng/ruột Ribbon, có thể uốn được 

(malleable), dễ uốn, dài 330mm, lưỡi 

rộng 50mm 

 1 Cái  
 

BT763R  

B.Braun Aesculap 

- Malaysia 

28 
Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, 

dài 140mm 
 1 Cái  

 

BF493R  

B.Braun Aesculap 

- Ba Lan 

29 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ 

phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại 

chuẩn, cỡ 3/4, kích thước 470 x 274 x 

120mm 

 3 Cái   JK741  
B.Braun Aesculap 

- Đức 

30 

Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng 

cụ phẫu thuật, loại cổ điển, cỡ 3/4, 

màu vàng 

 1 Cái   JK788  
B.Braun Aesculap 

- Đức 

31 

Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích 

thước 406 x 253 x 56 mm 

 1 Cái   JF252R  
B.Braun Aesculap 

- Đức 

32 
Giấy lọc sử dụng nhiều lần, đường 

kính 190mm 
 2 Cái   JK090  

B.Braun Aesculap 

- Anh  

33 Nhãn nhận biết có ghi tên  4 Cái   JG792B  
B.Braun Aesculap 

- Đức 

II Tính năng kỹ thuật 

 

Cam kết sai số kích thước dụng cụ ≤ 5% 

Các dụng cụ được làm bằng thép không gỉ, trên dụng cụ có in mã số, logo hãng 

sản xuất 

Nguyên liệu và quy trình sản xuất dụng cụ tối thiểu phải tuân theo các tiêu chuẩn 

sau: 

Vật liệu thép không gỉ dùng sản xuất dụng cụ theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-

3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7 hoặc tương đương 
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Dụng cụ sản xuất đạt mức chịu đựng vật liệu khi hấp, ăn mòn và phơi nhiệt theo 

tiêu chuẩn Din EN ISO 13402 hoặc tương đương 

Xử lý bề mặt cho các bộ phận bằng thép không gỉ tuân theo tiêu chuẩn A967-05e1 

hoặc tương đương.  
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