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Phụ lục 1. Danh mục trang thiết bị và cấu hình thông số kỹ thuật 

I. Danh mục trang thiết bị  

STT THIẾT BỊ  Đơn vị tính 

Phân 

nhóm Số 

lượng 

1 Máy thở cao tần Máy 3 1 

2 
Hệ thống xét nghiệm sinh học phân 

tử  

Hệ thống 
  2 

2.1 Máy Real-time PCR  4   

2.2 Máy tách chiết DNA/RNA 
 

4   

3 
Các thiết bị phụ trợ Hệ thống Real-

time PCR 

 
    

3.1 Tủ An toàn sinh học Cái 6 2 

3.2 Máy ly tâm Máy 3 2 

3.3 Tủ âm sâu -30 độ Cái 6 2 

3.4 Tủ lạnh bảo quản 2-14 độ Cái 6 4 

3.5 
Bộ pipet các loại thể tích 0,5-10, 2-

20, 20-200, 100-1000 
Bộ 6 3 

3.6 Bộ pipet đa kênh Bộ 6 1 

3.7 Máy ủ nhiệt khô 2 block Máy  6 2 

3.8 Tủ thao tác PCR Cái 6 1 
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II. Cấu hình và thông số kỹ thuật  

STT THIẾT BỊ 

I MÁY THỞ CAO TẦN 

A Thông tin chung: 

- Năm sản xuất: 2020 trở đi 

- Chất lượng mới 100% 

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

- 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 

B Cấu hình: 

 -  Máy chính: 01 máy 

 -  Phu ̣kiêṇ kèm theo bao gồm cả phu ̣kiêṇ 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: 20 bộ 

  Bộ trộn khí: 01 bộ  

  Bộ làm ấm/ẩm khí thở: 01 bộ 

  Máy nén khí: 2 chiếc  

C 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 khoảng 2,5 l/phút 

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

khoảng 0,1 cmH2O 

 - Giới hạn áp lực đường thở trung bình: từ 0 đến ≥ 55 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 khoảng 0,1 Hz 

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

 - 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 40 giây 

 Máy nén khí:  

 - Lưu lượng đầu ra (liên tục): ≥40 L/min tại 3 bar (43 psi) 

 - Lưu lượng đầu ra (đỉnh): ≥300 L/min 

 - Áp suất đầu ra: điều chỉnh từ 1 đến 4 bar (14 đến 57 psi) 

 - Độ ồn: ≤ 50 dBA at 1m 

 - Báo động:  

 có báo động áp lực khí thấp và cao 

 có báo động nhiệt độ cao 

II Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử bao gồm 

 2.1.Máy Real-time PCR:  

 2.2. Máy tách chiết DNA/RNA:  

A Thông tin chung: 

- Thiết bị mới 100% 

- Năm sản xuất: 2020 trở về sau 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, CE hoặc tương đương 

 - Nguồn điện sử dụng: 220VAC  / 50Hz 

 - Môi trường hoạt động: 

 Nhiệt độ tối đa: ≥30˚C 

 Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % (không ngưng tụ) 

B Cấu hình: 

 Hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử, bao gồm: 

 2.1.Máy real-time PCR 

 2.2.Máy tách chiết DNA/RNA  

 Trong đó:  

2.1 Máy real-time PCR: 01 bộ, bao gồm: 

 - Máy chính: 01 máy 
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 - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy, bao gồm: 

 + Bệ điều khiển luân nhiệt: 1 cái  

 + Mô đun phản ứng quang học: 1 cái  

 + Phần mềm phân tích dữ liệu: 1 bộ 

 + Máy vi tính để bàn: 1 bộ 

 + Bộ lưu điện 2kVA: 1 bộ 

 + Máy in màu: 1 bộ 

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

2.2 Máy tách chiết DNA/RNA: 01 bộ, bao gồm: 

 - Máy chính: 01 cái 

 - Phần mềm điều khiển: 01 bộ cài 

 - Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, trong đó đã bao gồm: 

 + Bộ thanh tips từ 96 giếng dùng cho deep-well plate 96 vị trí: 01 bộ 

 + Khối gia nhiệt (heating block) cho hệ thống deep-well 96 vị trí: 01 bộ 

 + Dây nguồn: 01 bộ 

 + Dây USB kết nối với máy tính: 01 cái 

 + Bộ lưu điện 2kVA: 1 bộ 

 + Kèm theo: test thử máy 

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

C Đặc tính kỹ thuật 

2.1 Máy real-time PCR: 

 - Định lượng PCR với đường chuẩn 

 - Phân tích đường cong nóng chảy của sản phẩm PCR 

 - Phân tích biểu hiện gen dựa trên kết quả của nhiều file khác nhau 

 - Phát hiện khác biệt alen 

 - Cung cấp chức năng gradient nhiệt 

 - Có khả năng chạy độc lập hoặc chạy kết nối với máy tính (tối đa 4 thiết bị/1 máy 

tính). 

 - Đạt chứng nhận thiết bị dùng cho real-time PCR 

 - Đạt chứng nhận thiết bị dùng cho chẩn đoán in vitro 

 - Đạt chuẩn CE-IVD của liên minh châu Âu 

 - Phát hiện đồng thời 5 mục tiêu trong một thể tích phản ứng nhỏ 10 µl 

 Hệ thống 

 - Hệ thống 

 + Đạt chứng nhận cho Real-time PCR 

 + Có Chứng nhận chẩn đoán in vitro 

 + Đạt chuẩn CE-IVD 

 + Công suất mẫu: ≥96 giếng 

 + Thể tích phản ứng: từ 1 đến 50 μl  

 + Cổng kết nối: USB 2.0 

 + Tiêu chuẩn về điện: IEC, CE 

 - Bệ luân nhiệt 

 + Công suất tối đa ≥ 850W 

 + Khoảng nhiệt độ hoạt động: từ 0°C đến 100°C 

 + Tốc độ gia giảm nhiệt tối đa: 5°C/giây 

 + Tốc độ gia giảm nhiệt trung bình khoảng 3°C/giây 

 + Phương pháp gia giảm nhiệt: Peltier 
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 + Nắp nhiệt: gia nhiệt đến 105°C 

 + Độ chính xác nhiệt độ: ±0,2°C tại nhiệt độ mục tiêu 90°C 

 + Độ đồng nhất nhiệt độ: ±0,4°C giữa các giếng, trong vòng 10 giây khi đạt 90°C 

 - Chức năng gradient nhiệt độ: Có 

 + Khoảng hoạt động: từ 30°C đến 100°C 

 + Khoảng cho phép lập trình: từ 1°C đến 24°C 

 - Bộ quang học 

 + Đèn kích thích:  6 đèn LED có kèm kính lọc 

 + Đầu đọc: 6 photodiode có kèm kính lọc 

 + Khoảng bước sóng kích thích/phát quang: khoảng từ 450 nm đến 730 nm 

 + Độ nhạy: Phát hiện được ít nhất 1 phân tử trình tự mục tiêu trong bộ gen người 

 + Khoảng động học: ≥10 lần bậc độ lớn 

 Thời gian quét tín hiệu: 

 + Tất cả kênh màu ≥12 giây 

 + Quét nhanh đơn kênh:≥ 3 giây 

 + Số kênh màu: 5 kênh màu huỳnh quang và 1 kênh màu FRET 

 + Số lượng màu huỳnh quang hiệu chuẩn sẵn: 14 

 Danh sách các chất phát quang hiệu chuẩn sẵn: 

(C1) FAM, SYBR® Green I; 

(C2) VIC, HEX, CAL Fluor Gold 540, CAL Fluor Orange 560; 

(C3) ROX, Texas Red, CAL Fluor Rex 610, TEX 615; 

(C4) CY5, Quasar 670; 

(C5) Quasar 705, Cy5.5; 

 + Chức năng hiệu chuẩn màu huỳnh quang mới 

 - Phần mềm 

 + Phân tích đa mục tiêu: 5 mục tiêu trong 1 giếng 

 + Tính năng phân tích dữ liệu:   

 ▪ PCR định lượng dựa vào đường chuẩn 

 ▪ Phân tích đường cong nóng chảy 

 ▪ Phân tích biểu hiện gen bằng giá trị tương đối (∆Cq) hoặc giá trị biểu hiện đã 

chuẩn hoá (∆∆Cq) dùng gen tham chiếu và hiệu suất của từng phản ứng 

 ▪ Kết quả phân tích thể hiện dưới dạng biểu đồ cột, clustergram, đồ thị phân tán, 

biểu đồ núi lửa và biểu đồ heat map 

 ▪ Phân tích biểu hiện gen từ nhiều tập tin cùng lúc để so sánh một số lượng giá trị Ct 

không giới hạn, dùng cho các thí nghiệm trên nhiều đĩa 

 ▪  Xác định kiểu gen (a-len) 

 ▪ Phân tích điểm cuối PCR 

 + Xuất dữ liệu phân tích: 

 ▪ Lưu, sao chép và in tất cả các hình đồ họa và bảng biểu trong menu  

 ▪ Sao chép và dán vào Microsoft Excel, Word, hoặc file PowerPoint 

 ▪ Các báo cáo về cách thiết lập quy trình chạy, biểu đồ dữ liệu, bảng tính số liệu có 

thể được in trực tiếp hoặc lưu dưới dạng PDF 

 Bộ máy vi tính để bàn và màn hình 

 Màn hình LCD ≥19.5"  

 Bộ xử lý: Intel Core i5-9400, ≥2.90 Ghz 

 RAM: ≥8GB  

 Ổ cứng: ≥1TB 
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 Hệ điều hành: Windows bản quyền 

 Bộ lưu điện 2kVA 

 Công nghệ Online 

 Hệ số công suất: 0.9 

 Tần số nguồn điện: ≥2kVA/1.8kW 

 Có màn hình LCD hiển thị 

 Điện áp đầu vào/ra: 200 - 240 Vac ± 1% 

 Tần số đầu vào/ra: 50 Hz 

 Máy in màu 

 In đen trắng và in màu 

 Độ phân giải:≥ 600 x 600 dpi 

 Tốc độ in trắng đen:≥ 18 trang / phút 

 Tốc độ in màu: ≥18 trang / phút 

 Kết nối: USB 

2.2 Máy tách chiết DNA/RNA 

 Nguyên lý hoạt động 

 - ADN, ARN hoặc protein bằng công nghệ từ tính, và với mẫu có thể tích lớn. 

 - Hoạt động của hệ thống dựa trên công nghệ từ tính với việc sử dụng các thanh từ 

và các hạt bead trong quá trình tách chiết tinh sạch ADN, ARN. 

 - Hệ thống có thể tích hợp với hệ thống tự đông hoàn toàn. 

 - Xử lý được các loại mẫu: huyết thanh, máu, mô tế bào, vi khuẩn, môi trường nuôi 

cấy tế bào, mẫu swab, dịch sinh học.... 

 - Điều khiển hoạt động thông qua máy tính hoặc có thể hoạt động độc lập với các 

chương trình được cài sẵn trong máy. 

 Thông số kỹ thuật: 

 - Công suất hoạt động tối đa: 96 mâũ đồng thời 

 - Số lượng thanh từ tính tối đa: 96 

 - Thể tích mẫu: 96 mâũ: 50 - 1000 μl 

 - Hiệu suất tách chiết: >95%, với các hạt có từ tính có kích thước >1 μm. 

 - Sử dụng loại đĩa khác nhau: 24 deep well plate (200 – 5000 µl), 96 deep well plate 

(50 - 1000µl), 96 plate (20 – 200 µl), PCR plate (20 – 100 µl) 

 - Bộ phận gia nhiệt: từ nhiêṭ đô ̣môi trường +5 độ C tới ≥110 độ C 

 - Độ chính xác nhiệt độ của block gia nhiệt: ± 1oC, tại nhiệt độ lên tới +80oC, ± 2oC, 

tại nhiệt độ lên tới +115oC, thiết bị ở nhiệt độ phòng 

 -  Kết nối máy tính: thông qua USB hoăc̣ cổng RS-232C 

 -  Màn hình điều khiển LCD 

 - Chức năng an toàn, cảnh báo an toàn của thiết bị: Có cảnh báo lỗi trên màn hình 

với âm thanh cảnh báo 

III Các thiết bị phụ trợ Hệ thống Real-time PCR, bao gồm: 
3.1. Tủ An toàn sinh học: 02 chiếc 

3.2. Máy ly tâm: 02 chiếc 

3.3. Tủ âm sâu -30 độ: 02 chiếc 

3.4. Tủ lạnh bảo quản 2-14 độ: 04 chiếc 

3.5. Bộ pipet các loại thể tích: 03 bộ 

3.6. Bộ pipet đa kênh: 01 bộ 

3.7. Máy ủ nhiệt khô 2 block: 02 chiếc 

3.8. Tủ thao tác PCR: 01 chiếc 

3.1 Tủ An toàn sinh học 
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A Thông tin chung: 

- Năm sản xuất: 2020 trở đi 

- Chất lượng mới 100% 

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

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

 - Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam: 220V/ 50Hz 

 - Môi trường hoạt động: 

 Nhiệt độ hoạt động tối đa tới ≥20°C 

 Độ ẩm hoạt động tối đa tới ≥70%, không ngưng tụ 

B Cấu hình: 

 - Tủ chính: 01 chiếc 

 - Đèn huỳnh quang gắn sẵn: 01 chiếc 

 - Đèn tiệt trùng UV 30A: 01 chiếc 

 - Chân tủ: 01 chiếc 

 - Ổ điện: 02 chiếc 

 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

C  Đặc tính kỹ thuật 

 Chất lượng không khí: ISO146441.1  Class3 

 Màng lọc: EN-1822 (H14), Europe 

IEST-RP-CC001.3, USA… 

 An toàn điện: IEC 61010-1, Worldwide; EN 61010-1, Europe; UL 61010-1, USA 

 Diện tích vùng làm việc: ≥ 0.56 m2 

 Công suất trung bình ≤160W 

 Lưu lượng dòng khí trung bình: 

 Tốc độ dòng vào: ≥ 0.45m/s 

 Tốc độ dòng khí đi xuống: ≥0.30m/s 

 Thể tích khí: 

 Lưu lượng khí vào:  ≥345m³/h. 

 Lưu lượng khí khí đi xuống: ≥730m³/h 

 Lưu lượng khí xả: ≥345m³/h 

 02 màng lọc chính ULPA hiệu quả lọc > 99.999% đối với đối với các hạt có kích 

thước 0.1 - 0.3µm 

 Lọc các hạt có kích thước 0.1 - 0.3µm. 

 Độ ồn: khoảng 58 dBA theo tiêu chuẩn NSF49 

 Đèn huỳnh quang với độ sáng ≥1404 Lux. 

 Thân tủ được chế tạo bằng thép không rỉ  và mạ tĩnh điện. 

 Buồng thao tác bằng thép không rỉ SUS 304 hoặc tương đương 

 Vách tủ: bằng kính cường lực hấp thụ tia UV 

 Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý. Loại màn hình LCD hiển thị đồng thời: thời gian, 

tốc độ dòng khí, chế độ cảnh báo khi tốc độ gió thấp… 

 Hệ thống điều khiển với chức năng kiểm tra cho phép cài đặt và kiểm tra thông số 

hoạt động của tủ. 

 Có cổng để kiểm tra rò rỉ màng lọc 

3.2 Máy ly tâm 

A Thông tin chung: 

- Năm sản xuất: 2020 trở đi 

- Chất lượng mới 100% 
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- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

- 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: 220V/ 50Hz 

 - Môi trường hoạt động: 

 Nhiệt độ hoạt động tối đa tới ≥20°C 

 Độ ẩm hoạt động tối đa tới ≥70%, không ngưng tụ 

B Cấu hình: 

 Máy chính: 01 chiếc 

 Rotor góc cho 24 x 1.5 ml (2.0 ml): 01 chiếc 

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

C Đặc tính kỹ thuật 

 - Khả năng ly tâm đến 44 x 1,5/2,0ml cho mỗi lần chạy mẫu 

 - Hệ thống có khả năng làm lạnh  cao, nhiệt độ lưu giữ mẫu nghiên cứu trong lúc 

chạy tại lực ly tâm 20.000xg là 4 độ C 

 - Động cơ vĩnh viễn không cần bảo trì 

 - Điều khiển bằng vi xử lý màn hình hiển thị LCD lớn 

 - Khóa nắp bằng điện 

 - Cảm ứng mất cân bằng và tự tắt động cơ 

 - Làm lạnh bằng standstill (khép kín) 

 - Hệ thống làm lạnh không chứa CFC 

 - Khả năng tăng tốc và giảm tốc nhanh 

 - Độ ồn thấp: < 60 dBA tại khi tốc độ ly tâm đạt 21.379 xg 

 - Quan sát mẫu nhanh với một snap trên nắp 

 - Chế độ ly tâm ngắn/ nhanh bằng nút Quick-key 

 - Khoảng nhiệt độ hoạt động:  từ -20 °C đến + 40 °C 

 - Thời gian làm mát từ nhiệt độ phòng đến +4 độ C < 10 phút 

 - Thời gian ly tâm: 10 giây đến 99 giờ 59 phút hoặc liên tục  

 - Tốc độ ly tâm tối đa: 15000 vòng/phút 

 - Lực ly tâm tối đa: 21379 xg 

 - Thể tích ly tâm tối đa: 44 x 1,5 / 2,0 ml 

3.3 Tủ âm sâu -30 độ 

A Thông tin chung: 

- Năm sản xuất: 2020 trở đi 

- Chất lượng mới 100% 

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

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

 - Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam: 220V/ 50Hz 

 - Môi trường hoạt động: 

 Nhiệt độ hoạt động tối đa tới ≥20°C 

 Độ ẩm hoạt động tối đa tới ≥70%, không ngưng tụ 

B Cấu hình: 

 Máy chính: 01 chiếc 

 Giá đựng: 06 chiếc 

 Khóa tủ: 01 chiếc 

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

C Đặc tính kỹ thuật 

 Dung tích: ≥360 lít 
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 Khả năng làm lạnh: - 30 độ C tại nhiệt độ môi trường không tải 35 độ C 

 Dải nhiệt độ: -20 đến -30 độ C 

 Điều khiển nhiệt độ: Vi xử lý 

 Hiển thị nhiệt độ: LED 

 Phương pháp làm lạnh: Trực tiếp 

 Công suất: ≤250W 

 Cấu tạo ngoài: Thép sơn mạ tĩnh điện 

 Cấu tạo trong: Thép sơn mạ tĩnh điện 

 Cửa ngoài: 01 

 Giá đỡ mẫu vật: 06 

 Độ ồn: 45dB 

3.4 Tủ lạnh bảo quản 2-14 độ 

A Thông tin chung: 

- Năm sản xuất: 2020 trở đi 

- Chất lượng mới 100% 

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

 - Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam: 220V/ 50Hz 

 - Môi trường hoạt động: 

 Nhiệt độ hoạt động tối đa tới ≥20°C 

 Độ ẩm hoạt động tối đa tới ≥70%, không ngưng tụ 

B Cấu hình: 

 Thân máy chính : 01 máy 

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

 Bảng chỉ dẫn nhanh sử dụng bằng Tiếng Việt: 01 bộ 

C Đặc tính kỹ thuật 

 Cấu tạo bên ngoài làm bằng thép mạ sơn tĩnh điện 

 Cấu tạo bên trong làm bằng thép không rỉ 

 Cách nhiệt làm bằng bọt xốp tổng hợp  

 Cửa: Kính kép dạng trượt, với phiến phản xạ nhiệt 

 Giá đựng mẫu vật : làm bằng thép mạ  

 Dung tích ≥340 lít 

 Ánh sáng: Đèn LED 

 Công suất tiêu thụ tối đa 160W 

 Khử tuyết : Hệ thống phát hiện , chu kỳ khử tuyết và nhiệt độ ngưng 

 Nhiệt năng cho khử tuyết : khoảng 100W 

 Tác nhân làm lạnh (HFC) 

 Điều khiển nhiệt độ : Từ 2º đến 14ºC 

 Hiển thị nhiệt độ : Tự động từ 1ºC 

 Hệ thống báo động nhiệt độ cao: ±2ºđên ±14ºC ( So với giá trị nhiệt độ đặt) 

 Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý  

 Báo động cửa hở 

3.5 Bộ pipet các loại thể tích: 0,5-10; 2-20; 20-200 và 100-1000 µl 

3.6 Bộ pipet đa kênh: 1 bộ có dải từ 30-300µl và 1 bộ có dải từ 50-1000 µl 

3.7 Máy ủ nhiệt khô 2 block 

A Thông tin chung: 

- Năm sản xuất: 2020 trở đi 

- Chất lượng mới 100% 
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- Có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001hoặc tương đương 

 - Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam: 220V/ 50Hz 

 - Môi trường hoạt động: 

 Nhiệt độ hoạt động tối đa tới ≥20°C 

 Độ ẩm hoạt động tối đa tới ≥70%, không ngưng tụ 

B Cấu hình: 

 Máy chính : 01 máy 

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

 Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ 

C Đặc tính kỹ thuật 

 - Có 2 khay lật nhanh (BSWCMB) cho ống 0.2 đến 2.0ml, thanh PCR và tấm PCR 

 - Dải nhiệt độ: Môi trường xung quanh +5 đến 100°C 

 - Độ chính xác/Độ đồng nhất nhiệt độ: ±0.3°C/+0.1°C 

 - Bước tăng nhiệt: 0.1°C 

 - Timer (hẹn giờ): 1 phút đến 99 giờ 59 phút 

3.8 Tủ thao tác PCR 

A Thông tin chung: 

- Năm sản xuất: 2020 trở đi 

- Chất lượng mới 100% 

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

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

 - Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam: 220V/ 50Hz 

 - Môi trường hoạt động: 

 Nhiệt độ hoạt động tối đa tới ≥20°C 

Độ ẩm hoạt động tối đa tới ≥70%, không ngưng tụ 

B Cấu hình: 

 Tủ chính: 01 tủ 

 Đèn UV: 01 cái 

 Đèn huỳnh quang: 01 cái 

 Chân đỡ tủ: 01 cái 

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

C Đặc tính kỹ thuật 

 Là loại tủ chuyên dụng để dùng cho quá trình thao tác và phân tích DNA và RNA 

 Tủ được kiểm tra theo tiêu chuẩn: IEST-RP-CC002.2 của thế giới 

 Độ an toàn về điện theo tiêu chuẩn: IEC 61010-1 của thế giới  

 Kích thước tủ: khoảng 120cm 

 Bề mặt làm việc bằng Inox 304 dày khoảng 1.2mm 

 Phim lọc chính: Lọc Hepa loại 0.3 µm 

 Cấu trúc tủ: Sắt sơn tĩnh điện loại dày khoảng 1.2mm 
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Địa chỉ: Xóm Trại, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Hà Phương 
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Hà Nội 
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