
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-KHTC Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2020 

V/v cung cấp dịch vụ thẩm định 

giá trang thiết bị y tế 
 

 

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật 

Đấu thầu;  

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội; Nghị 

định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013;  

Thực hiện Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh, 

trong đó có khoản ngân sách để mua sắm thiết bị hồi sức cấp cứu thiết yếu của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh. 

Sở Y tế mời các nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp báo giá 

thẩm định giá trang thiết bị để thực hiện xây dựng kế hoạch Mua sắm thiết bị hồi 

sức cấp cứu thiết yếu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  

(Danh mục hàng hóa dự kiến đầu tư kèm theo tại Phụ lục). 

Bản báo giá của các nhà thầu xin gửi về Sở Y tế Lạng Sơn, số 50 Đinh 

Tiên Hoàng Thành phố Lạng Sơn trước ngày 20/8/2020. 

Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ với Đ/c Trần Hoàng Lộc Trưởng 

phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế, điện thoại 0205.3815963 hoặc 0985506316, 

email thloc@langson.gov.vn hoặc tranhoangloc@gmail.com. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- PGĐ Tùng; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, KHTC (THL). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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Phụ lục I: Danh mục hàng hóa dự kiến thực hiện thẩm định giá. 

(Kèm theo Công văn số      SYT-KHTC ngày    tháng     năm 2020 của Sở Y tế) 

  

STT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

1  Máy thở cao tần  Máy 01 

2 
 Máy thở xâm nhập và không xâm 

nhập (kèm bộ khí dung)  
Máy 04 

3  Máy lọc máu liên tục   Máy 01 

4  Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số  Máy 05 
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Phụ lục II. Cấu hình và thông số kỹ thuật trang thiết bị Hồi sức cấp cứu 

thiết yếu cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

(Kèm theo Công văn số      SYT-KHTC ngày    tháng     năm 2020 của Sở Y tế) 

 

1. MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ≥ 5 THÔNG SỐ 

Thông tin chung: 

- Sản xuất năm 2019 trở đi, mới 100% 

- Có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương 

- Điện áp làm việc: 100-240V, 50/60Hz   

- Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ tối đa: từ -200C đến +550C 

+ Độ ẩm tối đa: từ 25% đến 93% 

Cấu hình 

- Máy chính màn hình màu chạm TFT LCD độ phân giải cao 12.1 inch, theo dõi 

tối thiểu các thông số nhịp thở, ECG, Huyết áp không xâm lấn, SpO2, nhiệt độ (2 

kênh), IBP: 01 máy 

- Máy ghi nhiệt: 01 chiếc 

- Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo:01 bộ 

 Đầu dò nhiệt độ qua da: 01 chiếc 

 Cảm biến SpO2 dành cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc 

 Bao đo huyết áp người lớn (25cm-35cm): 01 chiếc 

 Dây đo huyết áp (3m) với cổng kết nối: 01 chiếc 

 Bộ đo IBP: 01 bộ 

 Dây cáp ECG: 01 chiếc 

 Dây nguồn: 01 chiếc 

 Điện cực dùng cho người lớn dùng một lần, (30 chiếc / gói): 01 gói 

 Pin Li-ion sạc: 01 chiếc 

 Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ 

Đặc tính kỹ thuật 

- Màn hình màu TFT LCD độ phân giải cao 

- Màn hình cảm ứng, vận hành trực quan thông qua việc ấn vào các thông số 

hoặc dạng sóng. 

- Phát hiện máy tạo nhịp tim 

- Chức năng gọi điều dưỡng viên 

- Bảo vệ sự khử rung tim và đồng bộ hóa 

- Bảo vệ nhiễu điện 
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- Thông tin trend công bố đầy đủ mở rộng 

- Hệ thống báo động toàn diện 

- ECG (3/5 đạo trình) với dạng sóng và Nhịp tim  

- Phân tích loạn nhịp, Phân tích đoạn ST 

- Tốc độ hô hấp (RR) với dạng sóng 

- SpO2 và nhịp xung (PR) 

- SpO2 ghi biến thiên thể tích dạng sóng  

- SpO2 điều biến tông mạch 

- NIBP (Huyết áp không xâm lấn): SYS (tâm thu), DIA (tâm trương), MAP (áp 

lực trung bình đường thở) và nhịp xung. 

- 2 kênh nhiệt độ 

- Sự khác biệt nhiệt độ giữa hai kênh (TD) 

- 2 kênh IBP với dạng sóng 

- Giao tiếp HL7 thông qua XML Files 

- Khe thẻ SD cho phép mở rộng bộ nhớ. 

- Cổng USB và cổng nối tiếp, đầu ra VGA và tương tự analog, RJ-45. 

- Pin sạc tích hợp 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn IEC 60601-1 + A2 + A2 và IEC 60601-2 + A1 

Chế độ hiển thị đa dạng 

- Hiển thị đa dạng sóng 

- Phông chữ lớn 

- Bảng NIBP 

 Thông số kỹ thuật 

- Tiêu chuẩn an toàn: IEC 60601 -1+A1+A2; IEC 60601-2+A1 

1.Đặc điểm vật lý 

- Kích thước: 328mm (dài) x 158mm (rộng) x 285mm (cao) 

- Trọng lượng: 5.5 kg (không có pin) 

2.Hiển thị 

- Hiển thị: Màn hình màu chạm TFT LCD 12.1” 

- Độ phân giải: 800x600 dpi 

- Hiển thị các traces (đường dấu): Lên đến 8 

- Hiển thị các dạng sóng: Lên đến 11 

- Chế độ làm việc đa dạng: Hiển thị giám sát tiêu chuẩn 
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- Giao diện có thể lựa chọn: Màn hình hiển thị tiêu chuẩn, Hiển thị chăm sóc 

chuyên sâu với phông chữ lớn, Biểu đồ Trend/ Chế độ đồng hiển thị, Hiển thị 

giường tới giường (tùy chọn),  Hiển thị quan sát động OxyCRG, Giao diện tính 

toán liều thuốc  

- Tốc độ quét: 6.25mm/giây, 12.5mm/giây, 25mm/ giây, 50mm/giây 

3.Nguồn điện  

- Pin bên trong: Pin sạc Li-ion, 2100 mAh 14.8V DC 

- Thời gian làm việc với pin: Tối đa 5 giờ (với pin 4200mAh)/ Trong trường hợp 

nhất định: 2100mAh: 150 phút – 4200mAh: 300 phút 

- Thời gian sạc: <200 phút (2100mAh)/ <360 phút (4200mAh) 

4.Hô hấp 

- Kỹ thuật: Trở kháng Trans-thoracic 

- Chế độ hoạt động: Tự động/Bằng tay 

- Khoảng đo Rr: Người lớn: 0-120 nhịp/phút , Sơ sinh/Nhi khoa: 0-150 nhịp /phút 

- Độ phân giải: 1 nhịp/ phút 

- Ngưỡng báo động ngừng thở: 10 giây, 15 giây, 20 giây (mặc định), 25 giây, 30 

giây, 35 giây, 40 giây 

- Báo động: 3 mức báo động âm thanh và hình ảnh, các sự kiện báo động có thể 

gọi lại 

- Băng thông: 0.2-2.5Hz (-3dB) 

- Tốc độ quét: 6.25mm/giây, 12.5mm/giây, 25mm/giây, 50mm/giây 

5.ECG 

- Loại đạo trình: Có thể lựa chọn 5 đạo trình và 3 đạo trình 

- Cáp dây 3 điện cực: RA; LA; LL hoặc R; L; F 

- Cáp dây 5 điện cực: RA; LA; RL; LL; V hoặc R; L; N; F; C 

- Lựa chọn đạo trình: 3-lead:  I; II; III / 5-lead:  I; II; III; aVR; aVL; aVF; V 

- Chọn độ phóng đại: x0.125; x0.25; x0.5; x1; x2; tự động 

- Tốc độ quét: 6.25 mm/giây, 12.5 mm/giây, 50 mm/giây 

- Khoảng Ecg Hr : 

 Người lớn: 15-300 nhịp/phút 

 Trẻ nhỏ/Trẻ sơ sinh: 15-350 nhịp/phút 

- Độ phân giải & Độ chính xác: ±1 nhịp/phút hoặc ±1%, bất cứ giá trị nào lớn hơn 

- Bộ lọc 

 Chế độ chẩn đoán: 0.05~150Hz 

 Chế độ giám sát: 0.05~40Hz 

 Chế độ phẫu thuật: 1~20Hz 

- Phát hiện đoạn St 

 Khoảng đo: -2.0mV ~ 2.0mV  

 Đi kèm với phân loại, phân tích loạn nhịp tim đoạn ST 
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- Cảnh báo: 3 mức báo động bằng âm thanh và hình ảnh, các sự kiện báo động có 

thể được gọi lại 

- Phát hiện máy trợ tim: Có, và có thể phát hiện 5 loại trạng thái bất thường 

6.NIBP 

- Phương pháp: Đo dao động 

- Các chế độ hoạt động: Bằng tay/Tự động/Liên tục 

- Khoảng thời gian đo tự động: Điều chỉnh được 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 

120, 240, 480 phút 

- Loại đo : SYS, DIA, MAP, PR 

- Bảo vệ quá áp lực :  

 Bảo vệ an toàn kép 

 Đi kèm với kiểm tra rò rỉ, hiểu chỉnh áp suất tự động 

- Khoảng áp lực 

 Người lớn     

 Huyết áp tâm thu: 40-270mmHg 

 Huyết áp tâm trương: 10-215mmHg 

 Huyết áp trung bình: 20-235mmHg   

 Trẻ em 

 Huyết áp tâm thu: 40-200mmHg 

 Huyết áp tâm trương: 10-150mmHg 

 Huyết áp trung bình: 20-165mmHg 

 Trẻ sơ sinh 

 Huyết áp tâm thu: 40-135mmHg 

 Huyết áp tâm trương: 10-100mmHg 

 Huyết áp trung bình: 20-110mmHg 

- Độ phân giải: 1mmHg 

- Độ lệch chuẩn tối đa: ±8 mmHg 

- Cảnh báo: Tâm thu, tâm trương, trung bình 

- Pr từ NIBP: 40-240 nhịp/phút 

- Độ phân giải: 1 nhịp/phút 

- Độ chính xác: 3 nhịp/phút hoặc 3.5% (tùy giá trị nào lớn hơn) 

7. SPO2 

- Khoảng báo động đo: 0~100% 

- Độ phân giải: 1% 

- Độ chính xác  

 ±2% (70-100% Người lớn/Trẻ em) 

 ±3% (70-100% Trẻ sơ sinh) 

- Đo nhịp xung: 25-300 nhịp/phút 

- Độ phân giải: 1 nhịp/phút 

- Độ chính xác: ±2 nhịp/phút 

- Làm mới: 1 giây 

8. Nhiệt độ (2 kênh, 1 đầu dò mặc định) 
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- Khoảng báo động đo: 0-500C (32-1220F) 

- Độ phân giải: 0.10C 

- Độ chính xác: ±0.10C (không có đầu dò) 

- Kênh : 2 kênh, cho phép hiển thị T1; T2; ∆T 

- Nhiệt độ nhanh: khoảng đo: 250C~450C (chế độ giám sát)/ 35.50C~420C (chế độ 

chẩn đoán) 

- Độ phân giải : 0.10C 

- Độ chính xác (không có đầu dò) : ±0.10C (250C~450C) (chế độ giám sát) 

- Loại đầu dò : đầu dò ở miệng/nách, đầu dò trực tràng 

- Loại chẩn đoán : ít hơn 30 giây 

9. IBP (2 kênh) 

- Đo áp lực: ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP, P1, P2 

- Khoảng đo:  

ART: 0 đến 300 mmHg 

PA: 6 đến +120 mmHg 

CVP/RAP/LAP/ICP: -10 đến +40 mmHg 

P1/P2: -50 đến +300 mmHg 

- Độ phân giải: 1 mmHg 

- Độ chính xác: ±2% hoặc ±1 mmHg tùy giá trị nào lớn hơn (không có đầu dò) 

- Độ nhạy: 5µ V/V/mmHg 

- Khoảng trở kháng: 300-3000 Ω 

10. Đầu ghi nhiệt (lên đến 3 kênh in và tùy chọn 1,2,3 kênh) 

- Tốc độ in: 25mm/s, 50mm/s 

- Chiều rộng giấy in: 50mm 

10. Giao diện I/O 

Cổng USB, khe thẻ SD, cổng nối tiếp RS 232, đầu ra VGA, đầu gọi y tá và 

tương tự Analog, khử rung và đầu ra đồng bộ hóa. 

2. MÁY THỞ CAO TẦN 

Thông tin chung: 

- Sản xuất năm 2019 trở đi, mới 100% 

- Có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương 

- Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam: 100-240V/ 50Hz 

- Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới 30°C 

+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới 95%, không ngưng tụ 
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Cấu hình 

- Máy chính: 01 máy 

- Phụ kiện tiêu chuẩn gồm:  

+ Bộ dây dẫn khí nén và Oxy cao áp; 01 bộ 

+ Bộ nắp van và màng van (ra + vào): 02 bộ 

+ Bộ dây dẫn khí điều khiển van: 06 bộ 

+ Bộ bẫy nước: 06 bộ 

+ Bộ dây thở dùng một lần: 06 bộ 

+ Bộ trộn khí: 01 bộ  

+ Bộ làm ấm/ẩm khí thở: 01 bộ 

Đặc tính kỹ thuật: 

Phương thức thở: 

- Thông khí dao động tần số cao HFOV với thể tích thông khí tương đương hoặc 

nhỏ hơn thể tích khoảng chết 

- Sử dụng công nghệ tạo kỳ thở ra chủ động 

Phạm vi sử dụng: 

- Dùng cho bệnh nhân có trọng lượng ≥ 35kg 

Thông số về khí: 

- Áp lực khí đầu vào máy (O2/ không khí): Từ 40 đến 60 psig 

- Lưu lượng đầu vào tối đa: 60 l/phút 

- Áp lực khí vào buồng làm mát: Từ 40 đến 60 psig. Lưu lượng tối đa  28 l/phút 

Các thông số cài đặt và điều khiển 

- Dòng nền (Bias flow): từ  0 đến 60 l/phút, bước điều chỉnh 2,5 l/phút 

- Áp lực đường thở trung bình (mPaw): từ 3 đến  55 cmH2O, bước điều chỉnh 

0,1 cmH2O 

- Giới hạn áp lực đường thở trung bình: từ 0 đến  59 cmH2O 

- Với 100% công suất, biên độ dao động của áp lực tại vị trí đầu chữ Y của dây 

thở (∆P): >90 cmH2O 

- Tần số: Từ 3 đến 15Hz, bước điều chỉnh 0,1 Hz 

- % thời gian thở vào: Từ 30 đến 50%, bước điều chỉnh 1% 

- Có thể khởi động và dừng bộ tạo dao động bằng một nút ấn 

- Có thể khởi tạo áp lực trong mạch thở 

Các thông số hiển thị: máy hiển thị các thông số sau: 

- Áp lực đường thở trung bình (Paw): Hiển thị số trong dải ± 130 cmH2O 

- Biên độ dao động áp lực (∆P): Hiển thị số 

- % thời gian thở vào: Hiển thị số 

- Tần số: Hiển thị số 
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- Dòng nền (Bias Flow): Biểu thị cột lưu lượng 0 - 60 lít 

- Giá trị cài đặt báo động áp suất đường thở: cao, thấp 

- Tổng số giờ thiết bị hoạt động 

Báo động và an toàn 

- Có báo động bằng âm thanh và đèn báo 

- Có van xả an toàn 

- Có báo động trong các trường hợp sau: 

+ Áp lực đường thở trung bình Paw > 60 cmH2O 

+ Áp lực đường thở trung bình Paw < 5 cmH2O 

+ Áp lực đường thở trung bình cao 

+ Áp lực đường thở trung bình thấp 

+ Máy tạo dao động quá nhiệt 

+ Pin yếu 

+ Nguồn khí vào thấp 

+ Mất điện nguồn 

+ Bộ dao động ngừng hoạt động 

- Có thể tắt báo động tạm thời khoảng 45 giây 

3. MÁY THỞ XÂM NHẬP VÀ KHÔNG XÂM NHẬP KÈM BỘ KHÍ DUNG 

Thông tin chung: 

- Sản xuất năm 2019 trở đi, mới 100% 

- Có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương 

- Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam: 100-240V/ 50-60Hz 

- Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ hoạt động 0°C tới 40°C 

+ Độ ẩm hoạt động 15 -95%, không ngưng tụ 

Cấu hình: 

Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ bao gồm 

- Máy chính màn hình cảm ứng 8.4”: 01 cái 

- Pin sạc tích hợp trong máy: 01 cái 

- Bộ khí dung (tích hợp trong máy): 01 bộ 

- Bộ lọc 01 bộ bao gồm: 

+ Lọc vải: 01 chiếc 

+ Lọc thô: 01 chiếc 
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- Ống nối O2 chiều dài 3m: 01 ống 

- Bộ dây thở người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ 

- Mặt nạ thở cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 bộ 

- Bộ dây thở cho Nhi sử dụng 1 lần: 06 bộ 

- Mặt nạ thở cho Nhi sử dụng nhiều lần: 01 bộ 

- Van thở ra dùng một lần: 06 chiếc 

- Cảm biến lưu lượng: 01 chiếc 

- Phổi giả cho người lớn chất liệu cao su khoảng 500ml: 01 cái 

- Xe đẩy: 01 cái (mua tại Việt Nam ) 

- Sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ 

Đặc tính kỹ thuật: 

- Nhóm bệnh nhân: Người lớn, nhi 

- Pin: dùng 3h 

- Nguồn khí 

+ Không khí: Turbin tích hợp. Dòng chảy tối đa:  230 l/phút 

+ O2: 2.7 - 6 bar + 0.5 bar 

- Các phương thức hoạt động: Máy thở xâm lấn và không xâm lấn 

- Các phương thức thông khí: PC-CMV, PC-SIMV, PC-ACV, spont. CPAP, 

CPAP backup, DUOPAP, O2 Therapy, nCPAP, nPC-CMV, nPC-SIMV, VC-

CMV, VC-SIMV 

+ Chức năng khí dung 

+ Hỗ trợ, được điều khiển: PSV, PRVC, ETT bù 

- Phím điều khiển theo dõi nhanh: Người lớn, Nhi 

- Các thông số cài đặt 

+ LOOPS: V (P), V'(V), V'(P) 

+ Các hướng: 28 hướng có thể điều chỉnh được 

+ Các thông số đo: Pplat, Ppeak, Pmean, PEEP, VTe, VTespon, Vtleak; MVe, 

MVespon, ftotal, fspon, Tinsp, Texsp, V'max, V'min, I:E, Resistance (R), 

Compliance (C). 

- Các thông số 

+ Pinsp: 6…  55 mbar 

+ PEEP: 0…  25 mbar 

+ Psupp:  1… 55 mbar 

+ Thời gian thở vào: 0,2 … 30 giây. 

+ Thời gian thở ra:  0,2 … 30 giây. 

+ Tần suất thở:  1 …  150 bpm. 
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+ I:E: 1:150 … 150:1 

+ Kích hoạt dòng: 0,2 …  15 l/m 

+ Dòng O2: 2 – 20 L/phút 

+ - Hoạt động thở đạt:   5…  70% 

+ Thời gian biến đổi dòng điện: 0.06 … 30 s 

+ Thời gian ngưng thở: 1… 60 s 

+ Tần số chuyển đổi (PRVC):  2…  2000 ml 

+ Vt (VCV): 100 …  2000 ml 

+ Ống thở:  2 - 12 mm 

+ Ống thở thêm: 0- 100% 

+ Các báo động:  PAW cao/thấp, loại trừ, MV cao/thấp, Apnea, f high, PEEP 

cao/thấp, dò Dòng, VT cao/thấp, giới hạn áp lực, cảnh báo kĩ thuật, cảnh 

báo khí gas. 

- Màn hình 

+ Màn hình chạm - TFT: Màn hình màu  8.4" 

+ Độ phân giải:  1024 x 786 

- Các dữ liệu đầu ra: Ethernet, RS232, SD. 

- Bộ cảm biến: 

+ Cảm biến dòng (Lưu lượng kế) cho người lớn: 0 tới 80 L/phút; chiều dài 

khoảng 200cm 

4. MÁY LỌC MÁU LIÊN TỤC 

Thông tin chung: 

- Sản xuất năm 2019 trở đi, mới 100% 

- Có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương 

- Điện áp làm việc: 100-240 VAC, 50-60Hz   

- Môi trường hoạt động: 

+ Nhiệt độ hoạt động: 130C đến  35°C 

+ Độ ẩm hoạt động: 10% đến 70% 

Cấu hình: 

- Máy chính: 01 chiếc 

- Bộ chống đông: 01 bộ 

- Bộ dây máu và quả lọc: 01 bộ 

- Bộ lưu điện thích hợp: 01 bộ 

- Bộ làm ấm dịch tích hợp: 01 bộ 

- Phần mềm chống đông Citrate: 01 bộ 
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- Phần mềm tách huyết tương: 01 bộ 

- Cây treo dịch truyền: 01 cái 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật 

1. Các phương thức lọc máu liên tục  

- Siêu lọc liên tục chậm  

- Siêu lọc tĩnh mạch - tĩnh mạch liên tục  

- Thẩm tách máu tĩnh mạch- tĩnh mạch liên tục  

- Thẩm tách- siêu lọc tĩnh mạch- tĩnh mạch liên tục 

2. Các chế độ bù dịch 

- Các chế độ bù dịch: bù trước màng, bù sau màng, bù trước & sau màng, bù sau 

& sau màng 

3. Các phương pháp chống đông  

- Không cần chống đông  

- Chống đông bằng heparin 

- Tùy chọn chống đông citrate và canxi 

- Phương pháp tách huyết tương TPE 

4. Hệ thống an toàn  

- Hệ thống an toàn kênh đôi  

- Đọc mã vạch (barcode scanner)  

- Pin dự phòng hoạt động 30 phút  

- Ghi dữ liệu và quản lý dữ liệu bệnh nhân  

- Lưu dữ liệu điều trị cho 10 bệnh nhân  

- Bộ làm ấm bằng sứ, giúp kiểm soát chính xác nhiệt độ dịch 30oC trong trường 

hợp ngưng tim, đến 40oC khi chạy siêu lọc tốc độ cao. Quy trình làm ấm tích 

hợp. 

5. Điều chỉnh lưu lượng máu tự động  

- Phần mềm tự động tính toán và điều chỉnh lưu lượng máu trong suốt quá trình 

điều trị  

6. Bơm dịch và máu  

- Bơm máu- Blood Pump  

- Bơm dịch thẩm tách- Dialysis Pump 

- Bơm dịch thay thế -Substitute Pump  

- Bơm dịch thải - Filtrate Pump  

- Có một bơm tiêm cho heparin và calcium  

7. Bơm máu  

- Dải lưu lượng : ≤10 - ≥500 ml/min khi sử dụng bơm heparin (hoặc không); 10-

250 ml/min khi sử dụng citrate  

- Độ sai lệch: -5 đến +10% 

- Điều chỉnh lưu lượng máu tự động bằng phần mềm HomeoSAFE, tự động tính 

toán và điều chỉnh lưu lượng máu trong suốt quá trình điều trị  

8. Bơm dịch thay thế  

- Dải lưu lượng : 50-8000ml/ giờ  
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- Độ chính xác: ≤±0.3% hoặc ±10ml thể tích được cung cấp mỗi ngày (tùy vào 

giá trị nào cao hơn) 

9. Bơm thẩm phân 

- Dải lưu lượng: 50 – 8000ml 

- Độ chính xác: ≤ ± 0.3% hoặc ± 10ml thể tích được cung cấp mỗi ngày (tùy vào 

giá trị nào cao hơn) 

10.  Lưu lượng dịch thải 

- 0 - 2000ml/ giờ 

- Độ chính xác : 

 ±30ml mỗi giờ  

 ±70 ml mỗi 3 giờ  

 ±300ml mỗi ngày 

- Giới hạn báo động: 90-180g, tăng thêm 10g mỗi lần đặt lại báo động. Giới hạn 

báo động của hệ thống bảo vệ đối với lỗi cấp dịch: 100g, tăng lên 200g khi đặt 

lại báo động.  

- Tốc độ thay thế huyết tương: Khoảng cung cấp 0-1000ml/ giờ 

11. Bơm Heparin  

- Lưu lượng bơm Heparin : 0.5 đến 20 ml/ giờ 

- Độ sai lệch: ± 5% hoặc ± 0.2 ml/ giờ tùy vào giá trị nào cao hơn  

- Lưu lượng Bolus: 600ml/giờ 

12. Áp lực động mạch  

- Áp lực động mạch (AP):- 450 đến +750 mmHg 

- Độ sai lệch: ±10mmHg  

13. Áp lực tĩnh mạch  

- Áp lực động mạch (VP):- 450 đến +750 mmHg 

- Độ sai lệch: ±10mmHg  

14. Áp lực trước màng  

- Áp lực trước màng (FP):- 450 đến +750 mmHg  

- Độ sai lệch: ±10mmHg  

15.  Bộ phát hiện khí trong máu  

- Bộ phát hiện khí an toàn (SAD): B ộ dò siêu âm 

- Độ chính xác: đường kính 3,3mm với tốc độ 500ml/phút 

- Giới hạn báo động của hệ thống bảo vệ: Bọt khí do tiêm >0,2ml; Bọt khí tích 

tụ >0,8ml 

16.  Phát hiện vỡ màng  

- Đầu dò quang kế, đánh giá kênh đôi  

- Giới hạn báo động: <0,35 ml/ phút ở mức 32% HTC và lưu lượng dịch thải tối 

đa 

17. Các thông số hiển thị tối thiểu  

- Áp lực động mạch - Áp lực tĩnh mạch - Dịch thải bỏ thực- Dịch thẩm tách- 

Tổng thể tích kháng đông máu hiện tại được sử dụng- Tỷ lệ lọc- Sơ đồ dòng 

chảy- Nhiệt độ  

- Thể tích duy trì chất kháng đông 
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Địa chỉ các công ty thẩm định giá nhận văn bản: 

- Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim. P15-N11C ngõ 141 Hồ Đắc Di, 

Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

- Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Thương mại quốc tế Giai Minh. Số 

9/550, đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

- Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn Hà Nội Số 11 phố Lê Văn Hưu, Cụm 

8, Phường Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
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