
TT Tên tài sản Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương)
Model, hãng, nước sản

xuất (tham khảo) 
Đơn vị

tính
Số lượng

Phân nhóm
TTBYT theo
TT 14-BYT

1 Máy ly tâm túi máu I. THÔNG TIN CHUNG
9942 / KUBOTA –Nhật

Bản
Máy 2 Nhóm 3

Thiết bị mới 100%, năm 2021 trở về sau

Đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn Y tế ISO 9001, ISO 13485.

II. CẤU HÌNH KỸ THUẬT

-  Máy chính: 01 cái

-        Roto văng RS-8120: 01 cái

-        Giá đỡ túi máu cho 12 chỗ x 500ml: 01 bộ

-        Cáp nguồn cung cấp: 01 cái

-        Tài liệu HDSD Anh – Việt: 01 bộ

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

-        Tốc độ tối đa: 4,000rpm

-        RCF tối đa : 5,240xg

-        Dung tích tối đa: 12 túi máu

-        Sự gia tốc và giảm tốc: Có 10 mức lựa chọn

-        Cài đặt tốc độ: 100- 4000 rpm Hiển thị số, mỗi bước 10rpm

-        Chỉ thị tốc độ: 0-4300 rpm, mỗi bước 10 rpm

-        Cài đặt RCF: 10-5240xg, hiển thị số, mỗi bước 10xg

-       Cài đặt/ chỉ thị bộ tích hợp/Chỉ thị RCF: 0~6000xg, mỗi bước 10xg

-        Cài đặt thời gian/chỉ thị: Hiển thị số, Từ 1s-99h 59 phút 59s, mỗi bước 1 giây, 0
giây ~ 99 giờ 59 phút 59 giây, mỗi bước 1 giây

-        Cài đặt nhiệt độ/ chỉ thị: HIển thị số, từ –9˚C - 40˚C bước tăng 0.1˚C

-        Chất làm lạnh: R404A

-        Điện áp và dòng tiêu thụ: 200V, 24A; 220V, 18A/230V, 17A

-        Công suất tiêu thụ và lượng nhiệt tỏa ra: 3.7kW, 13MJ/h

-        Nguồn cấp: 50/60Hz, 200V, 40A / 1 pha 50/60Hz, 220V, 230V, 40A

     Chuẩn kiểm tra: IEC 61010-2-020, CE

2 Bàn ép huyết tương I. THÔNG TIN CHUNG
BIO15 Bioelettronica/

Italia
Cái 5 Nhóm 3

PHỤ BIỂU TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

-        Hệ thống điều khiển : Điều khiển bằng vi xử lý (Mô tơ không dùng chổi than). Tốc độ, RCF, thời gian, g·sec, nhiệt độ, gia tốc và giảm  tốc, các bộ nhớ 50 kênh

-        Hiện thị báo động: Mở nắp, sự không cân bằng, quá tốc độ, Nhiệt độ cao khác thường, Chức năng phát hiện một sự cố về điện khác  thường ở động cơ, Bộ đổi điện, khóa cửa và sensor tốc độ.

- Thiết lập tích hợp và chỉ thị: 1000 x 101 ~ 9999 x 109 g.sec, 1000 x 101 ~ 9999 x 109 rad2/sec



Thiết bị mới 100% năm 2020 trở về sau

Đạt các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn Y tế ISO 9001, CE.

II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Được thiết kế phân tách thành phần máu

sử dụng bằng tay phân tách hồng cầu RCC, Huyết tương PPP, tiểu cầu… 

Dung tích tối đa: 800ml

Kích thước: 160 x 270x305 mm

Trong lượng : 4kg 

3 Máy hàn dây túi máu I. THÔNG TIN CHUNG
T5460/Conroy Medical

AB/ Thụy Điển
Bộ 2 Nhóm 3

Thiết bị mới 100% năm 2020 trở về sau

II. CẤU HÌNH KỸ THUẬT

- Máy chính: 01 máy

- Pin, và sạc

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Điện năng: Sạc 110-240/50/60Hz

   Pin: 29.6 VDC, 1.5Ah, li-Ion Mangan

-       Chức năng: hệ thống tự động hàn ống PVC và EVA nối với túi máu bao
gồm trong bộ túi máu hoặc bộ kít Apheresi

-       Hàn được các ống dây có kích thước khác nhau có đường kính ngoài
lên tới 6.2 mm nhờ hệ thống cảm biến tinh vi, có thể tự động điều chỉnh thời
gian hàn.

-       Công suất hàn: 1500 mối hàn/một lần sạc với ống PVC đường kính
ngoài lên tới 5mm ở 20°C

-       Khả năng hàn liên tục: 50

-       Cơ chế vận hành: Vận hành: 25%, Ngắt quãng: 75%

-       Thời gian hàn: 0.4 đến 3 giây tùy thuộc vào ống

-       Kích thước pin nhỏ gọn, có thể cầm tay

4 Kìm vuốt dây máu I. THÔNG TIN CHUNG
HS-002/ W-ESPR

Technology Co., Ltd./
Đài Loan

Chiếc 10
Không phân

nhóm

Thiết bị mới 100% năm 2020 trở về sau

II. CẤU HÌNH KỸ THUẬT

- Máy chính và phụ kiện đi kèm: 01 máy 

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Hợp kim nhôm chất lượng cao, không gỉ, cứng cáp và khối lượng nhẹ   

- Dễ dàng rửa và vệ sinh bằng việc lau hoặc ngâm trong IPA

- Thiết kế giúp tăng độ bám và vuốt tốt

- Lò xo bên trong giữ tay cầm luôn ở vị trí mở giúp giảm thiểu làm vướng dây máu

-   Chất liệu chính: Hợp kim nhôm &SUS



-    Con lăn: thép Composite đặc biệt, không rỉ 

-    Con lăn tự định tâm  

-    Khối lượng: 68 g 

5
Tủ lạnh âm sâu ≤ -86 độ
C, 560 lít

I. THÔNG TIN CHUNG
DF 590

Hãng: Nuve/Turkey
Chiếc 1 Nhóm 6

- Năm sản xuất: Năm 2020-2021

- Chất lượng máy: mới 100%, 

- Đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO13485, CE

II. CẤU HÌNH KỸ THUẬT

- Tủ chính: 01 Chiếc

- Hướng dẫn sử dung Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 Bộ.

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -55 ° C đến -86 ° C

- Hiệu suất tối đa ở nhiệt độ môi trường 18 ° C

- Thể tích: 560 lít

- Làm lạnh trực tiếp và nhanh chóng với các cuộn dây làm mát nằm hoàn toàn bên
trong buồng.

- Bốn ngăn độc lập với cửa cách nhiệt

- Hệ thống điều khiển N-SmartTM của bộ vi xử lý có Thể lập trình

- Hệ thống kiểm soát được bảo vệ bằng mật khẩu

- Màn hình LCD 4,3 '' đầy màu sắc hiển thị thông tin tối đa 5 tùy chọn ngôn ngữ (Thổ
Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga)
- Toàn bộ khả năng truy xuất nguồn gốc bằng cách lưu giữ các thông số hoạt động ở
dạng kỹ thuật số và đồ họa trong bộ nhớ.

- Bộ nhớ trong cho dữ liệu 10 năm

- Màn hình thay đổi màu sắc trong trường Hợp có lỗi

- Được trang bị đơn vị giao tiếp NuveComTM

- Cổng USB để lưu các bản ghi nhiệt độ trên thẻ nhớ

- Truy cập trên toàn thế giới qua Cổng ethernet với NuveCloserTM

- Hỗ trợ nhanh chóng bằng cách gửi e-mail với thông tin chi tiết về lỗi

- Cổng RS 232 cho PC hoặc AlerTextTM

- Công tắc nguồn chính vận hành chính để bảo vệ các mẫu của bạn

- Tay nắm cửa tiện dụng với khóa chìa

- Độ kín khí hoàn hảo với miếng đệm mềm và bề mặt được gia nhiệt

- Lớp cách nhiệt polyurethane tiêm mật độ cao

- Báo động khi mất Điện nhiệt độ cao, hỏng cảm biến nhiệt độ và cửa mở

- Phạm vi cảnh báo nhiệt độ có thể lập trình: Điểm đặt + 5 ° C đến + 25 ° C

- Pin sạc lại cho Hệ thống hiển thị và Báo động

- Ổ cắm Báo động từ xa

- Ổ cắm tiêu chuẩn cho Hệ thống Báo động trung tâm

- Nguồn điện: 230 V - 50 Hz



6
Tủ âm sâu: <
-30 độ C, 560 lít

I. THÔNG TIN CHUNG  FR 590  /Nuve/Turkey Chiếc 2 Nhóm 6

- Năm sản xuất: Năm 2020-2021

- Chất lượng máy: mới 100%, 

- Đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO13485, CE

II. CẤU HÌNH KỸ THUẬT

- Tủ chính: 01 Chiếc

- Hướng dẫn sử dung Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 Bộ.

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -25 ° C đến -41 ° C

- Thể tích: 560 lít

- Làm lạnh trực tiếp và nhanh chóng với các cuộn dây làm mát nằm hoàn toàn bên
trong buồng.

- Bốn ngăn độc lập, có cửa cách nhiệt.

- Hệ thống điều khiển N-SmartTM vi xử lý có Thể lập trình được.

- Hệ thống kiểm soát được bảo vệ bằng mật khẩu.

- Màn hình LCD 4,3 '' đầy màu sắc hiển thị thông tin tối đa 5 tùy chọn ngôn ngữ (Thổ
Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga).
- Toàn bộ khả năng truy xuất nguồn gốc bằng cách lưu giữ các thông số hoạt động ở
dạng kỹ thuật số và đồ họa trong bộ nhớ.

- Bộ nhớ trong cho dữ liệu 10 năm

- Màn hình thay đổi màu sắc trong trường Hợp có lỗi

- Được trang bị đơn vị giao tiếp NuveComTM

- Cổng USB để lưu các bản ghi nhiệt độ trên thẻ nhớ

- Truy cập trên toàn thế giới qua Cổng ethernet với NuveCloserTM

- Hỗ trợ nhanh chóng bằng cách gửi e-mail với thông tin chi tiết về lỗi

- Cổng RS 232 cho PC hoặc AlerTextTM

- Công tắc nguồn chính vận hành chính để bảo vệ các mẫu của bạn

- Tay nắm cửa tiện dụng với khóa chìa

- Độ kín khí hoàn hảo với miếng đệm mềm và bề mặt được gia nhiệt

- Lớp cách nhiệt polyurethane tiêm mật độ cao

- Báo động khi mất Điện nhiệt độ cao, hỏng cảm biến nhiệt độ và cửa mở

- Phạm vi cảnh báo nhiệt độ có thể lập trình: Điểm đặt + 5 ° C đến + 25 ° C

- Pin sạc lại cho Hệ thống hiển thị và Báo động

- Ổ cắm Báo động từ xa

- Ổ cắm tiêu chuẩn cho Hệ thống Báo động trung tâm

- Nguồn điện: 230 V - 50 Hz

7
Tủ lạnh trữ máu
0ºC/10ºC

I. THÔNG TIN CHUNG
KN 294

/Nuve/Turkey
Chiếc 4 Nhóm 6

- Năm sản xuất: Năm 2020-2021

- Chất lượng máy: mới 100%, 



- Đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO13485, CE

II. CẤU HÌNH KỸ THUẬT

- Tủ chính: 01 Chiếc

- Hướng dẫn sử dung Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 Bộ.

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

THÂN TỦ CHẮC CHẮN

Dễ dàng vệ sinh buồng inox

Lớp vỏ ngoài bằng thép không gỉ phủ epoxy-polyester chống ẩm và dung môi

Cửa sổ ba cửa kính lớn để cách nhiệt hoàn hảo và dễ dàng quan sát túi máu

Chống kính bên trong để tránh ngưng tụ và các khối kính bên ngoài chống tia cực tím

Ngăn chặn rò rỉ không khí từ buồng và sự xâm nhập không khí xung quanh bằng miếng
đệm từ tính

Rung hoạt động miễn phí

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ HOÀN HẢO

Độ đồng đều và ổn định nhiệt độ tuyệt vời ở tất cả các cấp ngăn kéo với hệ thống lưu
thông không khí mạnh mẽ

Phục hồi nhanh sau khi mở cửa bằng luồng không khí định hướng

Hệ thống rã đông hoàn toàn tự động để duy trì hiệu quả làm lạnh

Đo nhiệt độ từ chai chứa chất lỏng có thông số nhiệt tương tự như máu để kiểm soát và
theo dõi nhiệt độ thực của máu được lưu trữ

Cách nhiệt hiệu quả bằng polyurethane mật độ cao được bơm

CHỨC NĂNG TỐI ƯU

Ngăn kéo bằng thép không gỉ có đáy đục lỗ để lưu thông không khí thích hợp

Ngăn kéo dễ dàng

Kính nhựa dẻo che phía trước các ngăn kéo để ngăn không khí ấm vào và dễ dàng
kiểm soát túi máu

Tấm cách nhựa dẻo giữ túi máu ở vị trí góc cạnh để dễ đọc nhãn

Chiếu sáng buồng với điều khiển công tắc

Cổng hiệu chuẩn nhiệt độ theo tiêu chuẩn

TRUY XUẤT ĐẦY ĐỦ VÀ ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP

Thông số vận hành được theo dõi kỹ thuật số hoặc đồ họa theo thời gian

Lưu trữ dữ liệu lớn với bộ nhớ trong lưu trữ các bản ghi lên đến mười năm với các
khoảng thời gian một giờ, bằng kỹ thuật số và đồ họa
Tần suất ghi có thể lựa chọn để lưu trữ dữ liệu nhiệt độ trên thẻ nhớ: 10 hoặc 30
giây, 1, 5, 30 hoặc 60 phút

Kết nối PC qua cổng USB

Cổng Ethernet để truy cập từ xa qua internet bằng phần mềm NuveCloser ™ tùy chọn

NuveCloser ™ cho phép truy cập các thông số vận hành, bộ nhớ, lịch sử lỗi và các
thông số kỹ thuật khác
Máy ghi biểu đồ hàng tuần hoạt động bằng pin với khóa chính cung cấp bản ghi vĩnh
viễn các điều kiện lưu trữ với độ phân giải cao

HỆ ĐIỀU HÀNH ĐÁNG TIN CẬY: N-Smart ™



Thông tin tối đa với màn hình màu LCD 4.3’’

Bốn phím chức năng ngữ cảnh chính xác để sử dụng linh hoạt và dễ dàng

Menu được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo mật các thông số và dữ liệu chạy

Với 5 tùy chọn ngôn ngữ: Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha

Biểu tượng giúp thao tác dễ hiểu hơn

AN TOÀN TRÊN TIÊU CHUẨN

Mật khẩu bảo vệ hệ điều hành

Cửa có khóa

Công tắc nguồn chính hoạt động để bảo vệ các mẫu

Hệ thống báo động hình ảnh và âm thanh cho:

Điều kiện nhiệt độ cao và thấp 

Mất điện

Lỗi cảm biến nhiệt độ

Mở cửa

Màu của màn hình thay đổi thành màu đỏ trong trường hợp có bất kỳ tình trạng báo
động nào

Tự động sạc lại pin cho hệ thống báo động

Hiển thị nhiệt độ thực tế ngay cả khi mất điện

Bộ nhớ trong 50 lần lỗi gần đây để phục vụ dễ dàng

Chẩn đoán lỗi từ xa bằng phần mềm NuveCloser ™

Gửi e-mail tối đa năm địa chỉ e-mail với các chi tiết lỗi

Cổng báo động từ xa và trung tâm tiêu chuẩn

Hệ thống báo động SMS AlerText ™ tùy chọn để bảo mật tối đa

Hệ thống báo động từ xa NuveWarn ™ tùy chọn

Thông số kỹ thuật

Dung lượng lưu trữ - túi máu: 294 túi

Dung tích buồng, lít: 630

Hiển thị: 4,3’’ Màn hình màu LCD

Hệ thống điều khiển: N-Smart™

Khoảng nhiệt độ: 0°C / 10°C

Đặt nhiệt độ và hiển thị độ nhạy: 0,1°C

Cảm biến nhiệt: Pt 100

Đồng đều nhiệt độ @+4ºC”: ±1°C

Báo động nhiệt độ: Nhiệt độ cài ±2°C / Hình ảnh và âm thanh

Báo động mất điện: Hình ảnh và âm thanh

Báo động cửa: Hình ảnh và âm thanh

Liên lạc báo động từ xa: Đối với tất cả các điều kiện báo động

Báo động dự phòng: Pin sạc tự động trong 12 giờ

Cửa: Khung thép cách nhiệt với cửa sổ kính ba lớp và ổ khóa

Số ngăn: 6



Vật liệu cách nhiệt: Polyurethane mật độ cao được bơm

Vật liệu bên trong: Thép không gỉ

Vật liệu bên ngoài: Bột Epoxy-Polyester tráng thép không gỉ

Công xuất tiêu thụ: 800 W

Nguồn điện: 230 V, 50/60 Hz

8
Tủ bảo quản kèm máy
lắc tiểu cầu

I. THÔNG TIN CHUNG
PN150, PS54/Nuve/

Turkey
Chiếc 1 Nhóm 6

- Năm sản xuất: Năm 2020-2021

- Chất lượng máy: mới 100%, 

- Đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO13485, CE

II. CẤU HÌNH KỸ THUẬT

- Tủ chính: 01 Chiếc 

- Máy lắc: 01 Chiếc

- Hướng dẫn sử dung Tiếng Anh, Tiếng Việt: 01 Bộ.

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Tủ ủ ấm tiểu cầu PN 150 đã được thiết kế đặc biệt để đảm bảo rằng tiểu cầu được duy
trì ở mức chất lượng cao nhất và cung cấp khả năng truy xuất cho phép lưu trữ. Tủ ủ
ấm tiểu cầu PN 150  được phát triển đặc biệt với máy lắc tiểu cầu PS 54

THÂN TỦ THIẾT KẾ CẨN THẬN

Dễ dàng vệ sinh buồng inox

Lớp vỏ ngoài bằng thép không gỉ phủ epoxy-polyester chống ẩm và dung môi

Cửa sổ ba cửa kính lớn để cách nhiệt hoàn hảo và dễ dàng quan sát túi máu

Chống kính bên trong để tránh ngưng tụ và các khối kính bên ngoài chống tia cực tím

Ngăn chặn rò rỉ không khí từ buồng và xâm nhập không khí xung quanh bằng miếng
đệm từ tính

Chiếu sáng buồng với điều khiển công tắc

Cổng hiệu chuẩn nhiệt độ theo tiêu chuẩn

HỆ ĐIỀU HÀNH ĐÁNG TIN CẬY: N-Smart ™

Thông tin tối đa với màn hình màu LCD 4.3

Bốn phím chức năng ngữ cảnh chính xác để sử dụng linh hoạt và dễ dàng

Menu được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo mật các thông số và dữ liệu chạy

5 tùy chọn ngôn ngữ: Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha

Biểu tượng giúp thao tác dễ hiểu hơn

KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ HOÀN HẢO

Độ đồng đều và ổn định nhiệt độ tuyệt vời với hệ thống lưu thông không khí mạnh mẽ

Phục hồi nhanh sau khi mở cửa bằng luồng không khí định hướng

Cách nhiệt hiệu quả bằng polyurethane mật độ cao được bơm

TRUY XUẤT ĐẦY ĐỦ VÀ TRUY CẬP TỪ XA

Thông số vận hành được theo dõi kỹ thuật số hoặc đồ họa theo thời gian

Lưu trữ dữ liệu lớn với bộ nhớ trong lưu trữ các bản ghi lên đến mười năm với các
khoảng thời gian một giờ, bằng kỹ thuật số và đồ họa



Tần suất ghi có thể lựa chọn để lưu trữ dữ liệu nhiệt độ trên thẻ nhớ: 10 hoặc 30 giây,
1, 5, 30 hoặc 60 phút

Kết nối PC qua cổng USB

Cổng Ethernet để truy cập từ xa qua internet bằng phần mềm NuveCloser ™ tùy chọn

NuveCloser ™ cho phép truy cập các thông số vận hành, bộ nhớ, lịch sử lỗi và các
thông số kỹ thuật khác
Máy ghi biểu đồ hàng tuần hoạt động bằng pin với khóa chính cung cấp bản ghi vĩnh
viễn các điều kiện lưu trữ với độ phân giải cao

AN TOÀN TRÊN TIÊU CHUẨN

Mật khẩu bảo vệ hệ điều hành

Cửa có khóa

Công tắc nguồn chính hoạt động để bảo vệ các mẫu

Hệ thống báo động hình ảnh và âm thanh cho:

Điều kiện nhiệt độ cao và thấp

Mất điện

Lỗi cảm biến nhiệt độ

Mở cửa

Màu của màn hình thay đổi thành màu đỏ trong trường hợp có bất kỳ tình trạng báo
động nào

Tự động sạc lại pin cho hệ thống báo động

Hiển thị nhiệt độ thực tế ngay cả khi mất điện

Bộ nhớ trong 50 lần lỗi gần đây để phục vụ dễ dàng

Chẩn đoán lỗi từ xa bằng phần mềm NuveCloser ™

Gửi e-mail tối đa năm địa chỉ e-mail với các chi tiết lỗi

Cổng báo động từ xa và trung tâm tiêu chuẩn

Hệ thống báo động SMS AlerText ™ tùy chọn để bảo mật tối đa

Hệ thống báo động từ xa NuveWarn ™ tùy chọn

MÁY KHUẤY TIỂU CẦU PS54

Được thiết kế để tối ưu hóa việc sử dụng máy ủ ấm tiểu cầu PN Series, PS 54 cũng có
thể được sử dụng trong các máy ủ ấm tương tự của các thương hiệu khác.

Thiết kế đặc biệt cho túi tiểu cầu

Hoạt động ít tiếng ồn

Kệ làm bằng thép không gỉ

Đồng nhất nhiệt độ tối đa với các loại kệ lưới để lưu thông không khí

Dễ dàng tiếp cận túi tiểu cầu trên kệ kéo ra

Thiết kế kệ làm việc

Báo động âm thanh nếu không phát hiện chuyển động

Thông số kỹ thuật

Khoảng nhiệt độ: 20°C to 35°C

Hiển thị: Màn hình màu LCD 4,3’’

hệ thống điều khiển: N-Smart™



Đặt nhiệt độ và hiển thị độ nhạy: 0.1°C

Đồng đều nhiệt độ @ 22°C: ±1°C

Cảnh báo nhiệt độ: Cài nhiệt độ ±2°C / Hình ảnh và âm thanh

Cảnh báo mất điện: Hình ảnh và âm thanh

Cảnh báo cửa: Hình ảnh và âm thanh

Liên lạc cảnh bảo từ xa và trung tâm: Đối với tất cả các điều kiện báo động

Cảnh báo dự phòng: Pin sạc tự động trong 12 giờ

Cửa: Khung thép cách nhiệt với cửa sổ kính ba lớp và ổ khóa

Vật liệu cách nhiệt: Polyurethane mật độ cao 

Vật liệu bên trong: Thép không gỉ

Vật liệu bên ngoài: Bột Epoxy-Polyester tráng thép không gỉ

Thể tích buồng, Lít: 150

Số lượng túi tiểu cầu: 54 túi (với 1 x PS 54)

Công suất: 500 W

Nguồn điện: 230 V, 50 Hz

Trọng lượng tịnh / đóng gói kg: 115/128

Thông số phụ kiện máy lắc tiểu cầu PS54

Sức chứa: 54 túi tiểu cầu

Số lượng kệ: 9 kệ cung cấp theo tiêu chuẩn

Tốc độ lắc: 60 lắc / phút

Hệ thống báo động: Âm thanh

Sự tiêu thụ năng lượng: 55 W

Nguồn cấp: 230 V 50/60 Hz

Trọng lượng tịnh / đóng gói kg: 25 / 30

9
Máy phân tách thành
phần máu tự động 

I. THÔNG TIN CHUNG
Trima Accel/ Terumo

BCT Inc/ Mỹ
Máy 1 Nhóm 1

- Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau

- Chất lượng máy: mới 100%, 

- Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO
13485  hoặc tương đương 
-          Nguồn điện: 220v, 50Hz
-          Môi trường hoạt động : - Nhiệt độ ≥ 250C; - Độ ẩm đến ≥ 60%

II. CẤU HÌNH KỸ THUẬT

- Máy chính: 01 máy

- Dây nguồn: 01 cái 

- Giá treo dịch: 01 cái 

- Mâm ly tâm: 01 cái

- Bộ lưu điện offline 2KVA, mua tại Việt Nam: 01 cái 

- Bộ vật tư chạy thử máy ban đầu:

- Kít thu nhận tiểu cầu túi đôi: 01 bộ

- Túi chống đông ACDA: 01 túi



- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

-          Khả năng thực hiện: Tách và thu thành phần máu hoàn toàn tự động, có nhiều
lựa chọn thành phẩm máu kết hợp để thu gom: tiểu cầu túi đơn, túi đôi, túi ba/ hồng
cầu túi đơn, túi đôi/ huyết tương túi đơn, túi đôi, túi ba.

-          Hộp giới hạn an toàn có thể cài đặt: Thể tích cho máu, số lượng tiểu cầu sau khi
cho, hemtocrit tối thiểu sau cho, thời gian cho tối đa, lượng chống đông về người cho

-          Lựa chọn cài đặt tiểu cầu: ≥ 9

-          Ưu tiên qui trình thu tiểu cầu tự động: ≥ 19

-          Có khả năng bổ sung dung dịch PAS tự động

-          Có khả năng bổ sung dịch bảo quản hồng cầu tự động

-          Có khả năng nạp được mã kít

-          Có thể cài đặt được hệ thống nhắc nhở khi máu được hút vào và cài được lựa
chọn đuổi khí tự động từ túi sản phẩm

-          Có khả năng hỗ trợ trả máu dùng nước muối hoặc trả máu thông thường

-          Báo cáo được lượng hồng cầu/huyết tương tồn dư (cuối qui trình)

-          Có thể sàng lọc người cho theo giới tính

-          Có lựa chọn nhập HGB hoặc HCT

-          Có thể cài đặt giới hạn tổng lượng máu để thu hồng cầu đôi

-          Có thể xác nhận thông tin người cho khi được lựa chọn

-          Bộ kít

+         Tích hợp sẵn: Kín, vô trùng, có vị trí lấy mẫu cho ống nghiệm chân không

+         Phin lọc vi khuẩn: Trên đường dây chống đông

+         Phin lọc trả máu về: 200 micron hoặc tương đương

+         Thể tích ngoài cơ thể: ≤ 200 ml, (≤ 95 ml hồng cầu)
+         Th  tích túi huy t t  ng: ≥ 590 ml

+         Th  tích túi h ng c u: ≥ 590 ml

+         Th  tích túi ti u c u: 105   n ≥ 390 ml

+         Thể tích buồng bẫy khí: Khoảng 54 ± 9 mL

-          Màn hình: Cảm ứng tinh thể lỏng, kích thước ≥ 25 cm, độ phân giải ≥ 580 x
420 dpi

-          Bơm

+         Số bơm: Tối thiểu 5 bơm bao gồm bơm chống đông, bơm rút máu vào

+         Độ chính xác thể tích bơm chống đông: ± ≤ 6.5% giá trị hiển thị

+         Độ chính xác bơm rút máu ra, vào ly tâm: ± ≤ 6.5% giá trị hiển thị

+         Độ chính xác bơm huyết tương: ± ≤ 6.5% giá trị hiển thị

+         Độ chính xác bơm tiểu cầu: ± ≤ 6.5% giá trị hiển thị

+         Độ chính xác thể tích hồng cầu: ± ≤ 10.5% giá trị hiển thị

+         Độ chính xác bơm trả máu về: ± ≤ 6.5% giá trị hiển thị



-          Ly tâm
+         L c ly tâm t i  a: ≥ 1.100 g

+         Ly tâm gi m: Khi b m d ng ≥ 1 phút

+         Ly tâm d ng: Khi b m d ng ≥ 10 phút

+         Áp l c ly tâm: ≤ 405   n ≥ 1.590 mmHg

+         Cảm biến phát hiện rò máu: Trong buồng ly tâm

-          Dải áp lực vận hành: ≤ -295 đến ≥ +495 mmHg

-          Cảnh báo: Tiếng (có thể tắt), đèn đỏ nhấp nháy, đèn đỏ dừng, gợi ý trên màn
hình

-          Thời gian báo động chống đông: ≤3 giây khi không thấy dịch chống đông

-          Mức phát hiện nhiễm hồng cầu: ≥1.5% hematocrit

-          Độ nhiễm bạch cầu: ≤ 1.106 bạch cầu/ chế phẩm tiểu cầu, huyết tương

-          Mất nguồn: Có thể khôi phục lại qui trình đang chạy

-          Di chuyển: bằng ≥ 4 bánh xe, có khóa bánh

10 Máy nối dây vô trùng I. THÔNG TIN CHUNG
CompoDock/

SANMINA-SCI
AB/Thụy Điển

Cái 1 Nhóm 3

- Năm sản xuất: Năm 2020 trở về sau

- Chất lượng máy: mới 100%, 

- Đạt các tiêu chuẩn chất lượng  ISO 13485 hoặc ISO 9001 
II. CẤU HÌNH KỸ THUẬT

- Máy chính: 01 

- Dây nguồn: 01 

- Giá để túi máu: 02 

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu sửa chữa bảo trì Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

1.      Có thể kết nối nhiều máy nối dây cùng một lúc.

2.      Màn hình hiển thị  : LCD

3.      Chất liệu dây nối  : PVC

4.      Độ dày thành dây có thể sử dụng trên máy hàn: trong khoảng 0.5 đến 0.9mm

5.      Đường kính dây:

Đường kính ngoài : trong khoảng 3.9 đến 4.6mm

Đường kính trong  : trong khoảng 2.8 đến 3.1mm

6.      Thời gian nối dây : ≤ 25 giây

7.      Bộ đếm mối nối                     : ≥ 500 lần nối

8.      Yêu cầu độ dài ống dây khi nối: độ dài ông dây tối thiểu là 8cm

9.       Sử dụng công nghệ hàn nhiệt không tiếp xúc và không sử dụng vật liệu đệm
(wafers)

10.   Có 2 khay đựng túi máu để dễ dàng thao tác.

11.   Có khả năng kết nối với hệ thống ngân hàng máu thông qua phần mềm
DockMaster (tùy chọn thêm).



12.  Kích thước máy:

-          Ngang (W) : ³ 200 mm đến £ 250 mm

-          Dài (L) : ³ 320 mm đến £ 350 mm

-          Cao (H) : ³ 400 mm đến £ 460 mm

13.  Khối lượng : ≤ 23 kg

Nguồn điện: 100 – 230VAC, hoặc 230V, 50/60Hz (±5%)



-        Hệ thống điều khiển : Điều khiển bằng vi xử lý (Mô tơ không dùng chổi than). Tốc độ, RCF, thời gian, g·sec, nhiệt độ, gia tốc và giảm  tốc, các bộ nhớ 50 kênh

-        Hiện thị báo động: Mở nắp, sự không cân bằng, quá tốc độ, Nhiệt độ cao khác thường, Chức năng phát hiện một sự cố về điện khác  thường ở động cơ, Bộ đổi điện, khóa cửa và sensor tốc độ.
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