
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP SA ĐÉC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 107/TB-TTYT 
 

Sa Đéc, ngày 15 tháng 3 năm 2023 

 
                                                                                

                                                         THÔNG BÁO 

Về việc yêu cầu báo giá trang thiết bị y tế 

                 

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc có kế hoạch mua trang thiết bị y tế nhằm 

đáp ứng nhu cầu khám bệnh, điều trị bệnh nhân ngày một tốt hơn tại đơn vị (có 

danh mục kèm theo). 

Đề nghị Quý Công ty có năng lực theo yêu cầu, vui lòng gửi báo giá về 

Khoa Dược – Trang thiết bị -Vật tư y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc; 

Địa chỉ: Đường Trần Thị Nhượng, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp. 

Bảng báo giá phải có chữ ký và đóng mộc của Công ty báo giá. 

Trân trọng./.                

 

GIÁM ĐỐC                                            
Nơi nhận: 
- Các Công ty cung ứng; 

- Website của đơn vị:                                                                 

- Lưu: VT, DTTBVTYT.  

             

              Nguyễn Văn Hai   
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DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ 

 (Kèm Thông báo số:107/TB-TTYT ngày 15 tháng  3 năm 2023 của TTYT TP Sa Đéc) 

 

TT 

Phân 

nhóm 

theo 

TT 

14/2020 

Tên thiết bị 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

  Gói thầu:Mua sắm thiết bị y tế cho Khoa khám bệnh   

1 6 

ĐIỆN NÃO ĐỒ 

máy 1   

Mới 100%, Hàng sản xuất năm 2022 trở về sau 

Cấu hình và phụ kiện: 

- Bộ khuếch đại: 01 bộ 

- Đèn kích thích quang kèm adaptor : 01 cái 

- Cáp điện não: 01 bộ 

- Cáp điện tim: 01 bộ 

- Dây usb: 01 cái 

- Điện cực điện tim: 01 bộ 

- Điện cực điện não: 01 bộ 

- Mũ điện não: 01 cái 

- Phần mềm: 01 bộ 

- Chân đế: 01 bộ 

Thông số kỹ thuật: 

- Số kênh: 16 kênh EEG (2 kênh ECG chọn thêm) 

- Tốc độ lấy mẫu: 100 Hz/ kênh 

- Độ chính xác: 12 bit 

- Trở kháng vào: ≥ 10 Mῼ 

- Dòng rò bệnh nhân: < 10µA 

- Độ ồn: ≤ 5µV Vp-p 

- Tỉ lệ loại bỏ chế độ chung: ≥90dB 

- Phóng đại nhiều lần: 10.000 

- Bộ lọc không đổi: Kỹ thuật số tự thiết lập 

- Tốc độ hiển thị: 5,10, 15, 30, 60, 120mm/s 

- Biên độ hiển thị: 1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 12, 15, 20, 

30, 

50mm/50µV 

- Tốc độ phát lại: 1, 2, 3, 10, 20, 40, 60 lần 

- Tỷ lệ loại nhiễu 50Hz: ≥30dB 

Loại an toàn: Dạng II, loại BF 
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2 6 

GHẾ NHA     

  

- Mới 100%,Hàng sản xuất năm 2022 trở về sau Cái 1 

Cấu hình bao gồm:     

- Bồn nhổ bằng sứ đẹp, sang trọng, có thể xoay linh 

động 
    

- Tự động xả nước & cấp nước     

- Hệ thống điều khiển với 3 bộ nhớ     

- Ghế bệnh nhân     

- Đèn chiếu cảm biến, bóng Led     

- Đầu phun nước bọt có lực hút cao/thấp     

- Mâm dụng cụ có phanh khí     

- Đầu nối tay khoan chậm tốc     

- Đầu nối tay khoan nhanh siêu tốc     

- Bình chứa nước 1L     

- Bộ điều khiển chân đầy đủ chức năng     

Thông số kỹ thuật:     

- Điện áp: AC230V, 50/60Hz     

- Kích thước ghế nha ( D*R*C): 

1880*1020*1920mm 
    

- Tải trọng tối đa: 137kg     

- Áp suất không khí: 0,55Mpa - 0,6Mpa     

- Áp lực nước: 0,2Mpa-0,4Mpa     

- Tay khoan tốc độ cao ≥ 300000r/min(4 lỗ)     

Tay khoan tốc độ thấp ≥ 20000r/min(4 lỗ)     

3 3 

MÁY SIÊU ÂM TRỊ LIỆU 

Máy 1   

Mới 100%, Hàng sản xuất năm 2022 trở về sau 

Cấu hình cung cấp: 

- Máy chính: 01 Cái 

- Màn hình TFT ≥ 6inch: 01 Cái 

- Đầu phát siêu âm ≥4cm2: 01 Cái 

- Đầu phát siêu âm ≥ 1cm2: 01 Cái 

- Biến áp cách ly tránh rò điện: 01 Cái tích hợp sẵn 

- Dây nguồn: 01 Cái 

- Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 Bộ 

Thông số kỹ thuật: 

- Màn hình màu TFT ≥ 6 inch 

- Hướng dẫn lâm sàng tích hợp trình bày ≥61 giao 

thức cài 

đặt sẵn và ≥10 chương trình cho người sử dụng lập 

trình. 
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- Có danh sách các mục yêu thích được chọn trong 

nhiều 

chương trình cài đặt sẵn. 

- Có đầu dò chịu nước để điều trị dưới nước. 

- Có chức năng kiểm soát tiếp xúc để tăng cường an 

toàn. 

- Số kênh cắm đầu dò siêu âm ≥ 2 

- Có thiết kế theo công thái học với một nút xoay, 

nhấn 

hoặc tương đương 

- Kích thước ≥ 43 cm x 24 cm x 10 cm 

- Trọng lượng ≤ 1,7Kg 

- Dòng điện định mức: ≤ 0.18A 

- Chu kỳ: 10 - 50 %, 5% mỗi bước trên 10% 

4 6  

ĐIỆN XUNG 

Máy 1   

Mới 100%, Hàng sản xuất năm 2022 trở về sau 

Cấu hình tiêu chuẩn: 

- Máy chính: 01 cái 

- Dây điện cực: 03 cái 

- Điện cực: 03 cái 

- Đai cố định điện cực: 01 bộ 

- HDSD Anh + Việt: 01 bộ 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

- Nguồn điện: AC 220V 60Hz 

- Công suất tiêu thụ: 35VA 

- Tần số điều trị: Điều khiển bằng tay: 1-1000Hz 

Điều khiển tự động: Chế độ 1-4 

- Dòng điều trị: ≤ 28mA 

- Thời gian cài đặt: lên đến 15 phút 

- Hiệu ứng nhiệt: lên đến 400C 

- Kích thước: 430 x 310 x 170 mm 

- Trọng lượng : 6 kg 

ĐẶC ĐIỂM: 

- SLG-3N có 4 chương trình trị liệu tự động theo 

mục tiêu, do đó dẫn đến cảm giác dễ chịu cho thần 

kinh và cơ khi kích thích 

- Trong trường hợp đau vai và thắt lưng do nghiêng 

trái hay phải, có thể sử dụng 3 điện cực để điều trị. 

- Dễ dàng sử dụng chức năng trị liệu toàn phần 

- Hiệu quả trị liệu gia tăng do điện cực nóng 
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- Thiết bị trị liệu bằng liệu pháp lăn (sử dụng cho trị 

liệu vùng cột sống) 

- Có 4 chương trình trị liệu toàn phần và 16 loại 

dòng kích thích 

5 6 

GIƯỜNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG 

Cái 1   

CẤU HÌNH CHUẨN 

Mới 100%, Hàng sản xuất năm 2022 trở về sau 

- Hệ thống chính : 01 hệ thống 

- Dây nguồn : 01 cái 

- Đai kéo cổ : 01 Bộ 

- Đai kéo lưng : 01 Bộ 

- Công tắc bệnh nhân điều khiển : 01 Cái 

- Hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ 

THỒNG SỐ KỸ THUẬT 

- Nguồn cung cấp : 220V/50Hz 

- Công suất : 300W 

- Tốc độ kéo : 10mm/s 

- Lực kéo lưng : 0 ~ 999N 

- Lực kéo cổ : 0 ~ 200N 

- Thời gian kéo : 0 ~ 60 phút 

- Thời gian kéo liên tục từ : 0 ~ 9 phút 

- Thời gian ngưng kéo từ : 0 ~ 5 phút 

- Bước thời gian : 5 giây 

- Kích thước máy : 250 x 60 x 70 cm 

- Trọng lượng khoảng : 118 Kg 
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