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InnoClip

https://www.twsc.com.tw/

* Automatic clip feeding, anti-back and tissue-stop mechanism 
to enhance in-jaw security, ergonomic design for one-finger ro-
tation and clip counter indicating remaining clips. 

* The unique reusable handle durable against sterilization cycles 
and compatible with multiple size of clip cartridge for the easi-
ness of stock management. 

* Automatic clip applier with 5mm shaft for smaller insertion 
port. 

* Available for both disposable and reusable models.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
DIAGNOSTIC EQUIPMENT

* Cơ chế đưa kẹp tự động, chống quay lại và dừng mô để tăng 
cường bảo mật trong hàm, thiết kế tiện dụng để xoay một ngón 
tay và bộ đếm clip chỉ ra các clip còn lại.

* Tay cầm có thể tái sử dụng độc đáo, bền với các chu kỳ khử 
trùng và tương thích với nhiều kích thước của hộp kẹp để dễ dàng 
quản lý kho.

* Kẹp tự động với trục 5mm cho cổng chèn nhỏ hơn.

* Có sẵn sản phẩm cho cả mô hình dùng một lần và tái sử dụng.
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Inno-Hook

https://www.twsc.com.tw/

* Inno-HookTM Polymer Ligation System - Single-fire Polymer 
clips are applicable to larger size of vessels as complement to 
titanium clips.

* Patented appliers with detachable forehead are changeable to 
clip remover tip and different jaw types for bariatric and lobec-
tomy surgeries. *compatible with Hem-o-lok.

* Hệ thống buộc bằng polyme Inno-HookTM - Các kẹp polyme 
đơn lửa có thể áp dụng cho các tàu có kích thước lớn hơn như 
phần bổ sung cho các kẹp titan.

* Các dụng cụ được cấp bằng sáng chế với phần đầu có thể tháo 
rời và có thể thay đổi để kẹp đầu loại bỏ và các loại hàm khác 
nhau cho các ca phẫu thuật cắt xương và cắt thùy. * Tương thích 
với Hem-o-lok.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
DIAGNOSTIC EQUIPMENT
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WINNOZ TECHNOLOGY, INC.

WINNOZ

eGGi Molecular Detection System

https://www.winnoz.com

Brand Name:

* A compact and robust instrument, which is based on isother-
mal DNA/RNA amplification method that can be used in air-
ports, sport venues, pharmacies and workplaces for its simple, 
fast and fast operation procedure. 

* The first application for the eGGi system is to detect the SARS-
CoV-2 virus.

* By using saliva or swab specimens as sampling and without 
RNA extraction, from sampling to the results takes less than 1 
hour with 8 samples per run time.

Hệ thống phát hiện phân tử eGGi
* Thiết bị nhỏ gọn và mạnh mẽ, dựa trên phương pháp khuếch 
đại DNA / RNA đẳng nhiệt có thể được sử dụng ở sân bay, khu 
thể thao, hiệu thuốc và nơi làm việc vì quy trình vận hành đơn 
giản và nhanh chóng. 

* Ứng dụng đầu tiên cho hệ thống eGGi là phát hiện vi rút SARS-
CoV-2.

* Sử dụng mẫu nước bọt hoặc tăm bông để lấy mẫu và không 
cần chiết xuất RNA, từ khi lấy mẫu đến khi có kết quả chỉ mất 
chưa đầy 1 giờ với 8 mẫu mỗi lần chạy.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
DIAGNOSTIC EQUIPMENT
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LESONO

Handheld Wireless Ultrasound

https://www.leltek.com/

Brand Name:

“LeSONO” Leltek Ultrasound Imaging System, features:

* Wireless and Light Weight. Easy to carry. 

* Compatible with both iOS or Android. 

* Complete imaging modes that support wide range of appli-
cations. 

* Easy integration with PACS system. 

* Superior battery life that allows the user to continuous scan 
for up to 4 hours.

Phần mềm chẩn đoán bệnh 
võng mạc tiểu đường (DR) 
được hỗ trợ bởi AI
Hệ thống hình ảnh siêu âm “LeSONO” Leltek, các tính năng:

* Không dây và trọng lượng nhẹ. Dễ dàng mang theo.

* Tương thích với cả iOS hoặc Android.

* Hoàn thành các chế độ chụp ảnh hỗ trợ nhiều loại ứng dụng.

* Tích hợp dễ dàng với hệ thống PACS.

* Thời lượng pin vượt trội cho phép người dùng quét liên tục trong 
tối đa 4 giờ

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
DIAGNOSTIC EQUIPMENT
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Medical AI Panel PC

https://www.wincomm.com.tw

Brand Name:

* AI-powered imaging applications require a suite of enabling 
technologies. First and foremost, processors equipped with HD 
graphics features and hardware-accelerated video encoding/
decoding are a must. 

* These capabilities are available on compute devices equipped 
with Intel Core™ processors, which are already being applied in a 
wide array of medical imaging applications such as ultrasounds, 
X-rays, MRIs, and CT scans. 

* Support require medical imaging detection in more efficient 
way, and thus these scalable processors can efficiently perform 
deep-learning inferencing and thanks to a hybrid CPU-plus-GPU 
architecture that supports complex, memory-intensive medical 
imaging workloads.

Bảng điều khiển y tế được hỗ trợ bởi 
AI
* Các ứng dụng hình ảnh nâng cao, được hỗ trợ bởi AI yêu cầu 
một bộ công nghệ cho phép. Đầu tiên và quan trọng nhất, bộ xử 
lý được trang bị các tính năng đồ họa HD và mã hóa / giải mã 
video được tăng tốc phần cứng là điều bắt buộc. 

* Những khả năng này khả dụng trên các thiết bị máy tính được 
trang bị bộ xử lý Intel Core ™, bộ xử lý này đã được áp dụng trong 
một loạt các ứng dụng hình ảnh y tế như siêu âm, chụp X-quang, 
MRI và quét CT. 

* Hỗ trợ yêu cầu phát hiện hình ảnh y tế theo cách hiệu quả hơn 
và do đó các bộ vi xử lý có thể mở rộng này có thể thực hiện hiệu 
quả hội nghị học sâu và nhờ vào kiến   trúc kết hợp CPU-cộng-GPU 
hỗ trợ y tế phức tạp, đòi hỏi nhiều bộ nhớ khối lượng công việc 
hình ảnh.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
DIAGNOSTIC EQUIPMENT
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Medical Grade Cart. All In One Touch 
Panel PC

https://www.wincomm.com.tw

Brand Name:

* The self-powered with fast booting and wireless feature is ide-
ally for mobile digital hospitals, clinics, and care homes.

* Provide listed options such as a RFID or smart card reader, 
which could be powered by COM Port at 5V1A, which is conve-
nient to medical cart. applications during ward inspection.

Xe đẩy Y tế với Máy tính bảng
* Thiết bị tự cung cấp năng lượng với tính năng khởi động nhanh 
và không dây lý tưởng cho các bệnh viện, phòng khám và các nơi 
chăm sóc kỹ thuật số di động.

* Cung cấp các tùy chọn được liệt kê như đầu đọc thẻ RFID hoặc 
thẻ thông minh, có thể được cấp nguồn bằng Cổng COM ở 5V1A, 
thuận tiện cho xe đẩy hàng y tế. đơn trong quá trình kiểm tra của 
phường.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
DIAGNOSTIC EQUIPMENT
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LEADTEK RESEARCH INC.

LEADTEK

amor H2 Plus Wearable ECG 
Recorder

https://www.leadtek.com/

Brand Name:

* Personalized wearable medical device.

* The main functions include ECG recording, irregular heartbeat, 
event recording, heart rate variability, fatigue index, circulation 
index, body pressure index, lifestyle tracking and AI notification 
feedback.

Thiết bị đo điện tâm đồ (đạng đeo)
* Thiết bị y tế đeo được cá nhân hóa.

* Các chức năng chính bao gồm ghi điện tâm đồ, nhịp tim không 
đều, ghi sự kiện, biến thiên nhịp tim, chỉ số mệt mỏi, chỉ số tuần 
hoàn, chỉ số áp lực cơ thể, theo dõi hoạt động sống và phản hồi 
thông báo AI.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
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LEADTEK

Leadtek Fingertip Pulse Oximeter

https://www.leadtek.com/

Brand Name:

* Leadtek Fingertip Pulse Oximeter provides an accurate mea-
surement of arterial oxygen saturation (SpO2) and heart rate 
(pulse) in seconds.

* Its versatile housing design can accommodate the widest size 
range of fingers between 0.8cm and 2.3cm (0.3 inch ~ 0.9 inch)

* Combined with the latest electronics technology, Leadtek Fin-
gertip Pulse Oximeter is presented with the most friendly inter-
face to users and environments.

Máy đo oxy xung đầu ngón tay
* Máy đo oxy đầu ngón tay Leadtek cung cấp phép đo chính xác 
độ bão hòa oxy động mạch (SpO2) và nhịp tim (mạch) trong 
vài giây.

* Thiết kế nhà ở linh hoạt của nó có thể đáp ứng phạm vi kích 
thước ngón tay rộng nhất từ 0,8cm đến 2,3cm (0,3 inch ~ 0,9 
inch)

* Được kết hợp với công nghệ điện tử mới nhất, Máy đo khí hư 
đầu ngón tay Leadtek được trình bày với giao diện thân thiện 
nhất với người dùng và môi trường.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
DIAGNOSTIC EQUIPMENT
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CÔNG TY TNHH TM DV TRẦN THỊNH

.

Chẩn đoán hình ảnh

www.tranthinh.com

.

* Hệ thống X – Quang

* Máy chụp X – Quang quy ước kỹ thuật số từ hãng JPI Healcare 
– Hàn Quốc

* Thiết bị số hóa X – Quang (CR và DR) với công nghệ tiên tiến 
đến từ Vieworks (Hàn Quốc) và JPI Healcare (Hàn Quốc)

* Hệ thống in film y tế sử dụng công nghệ in phun giúp tiết kiệm 
chi phí (MATTFILM)

* Hệ thống ghi đĩa dữ liệu hình ảnh y tế tự động lên CD/DVD đến 
từ Aycan (Đức), EPSON

* Chụp nhũ ảnh AB - CT CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
DIAGNOSTIC EQUIPMENT
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JIANGSU BIOPERFECTUS TECHNOLOGIES CO., LTD. 
(BIOPERFECTUS)

.

COVID-19 Coronavirus (ORF1ab/N/E) Real Time PCR Kit COVID-19 Coronavirus (ORF1ab/N/E) Real Time PCR Kit

www.bioperfectus.com
.

COVID-19 Coronavirus (ORF1ab/N/E) Real Time PCR Kit is an In Vitro Diagnostic (IVD) reagent 
replying on fluorescent PCR technology and aiming at qualitatively detection and differentiation of 
human RNA from SARS-CoV-2 from upper and lower respiratory tract samples. Primer and probe 
are selected from Open Reading Frame gene region (ORF1a/b), envelope protein (E) and nucleo-
capsid region (N) for SARS-CoV-2. The kit is a multiplex assay, run in a single well/vessel, designed 
for detection and differentiation of RNA from SARS-CoV-2. In addition, the kit also contains human 
house-keeping gene (RNase P) for clinical sample detection.
The product is intended for use on populations suspected to have SARS-CoV-2 infection, as an aid 
in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection by trained laboratory personnel on RT-PCR.

Advantages:
Multiplex real-time PCR detect 3 targets specific for SARS-CoV-2
Internal control ensures the whole process reliability
Better performance makes the result more accurate
More efficient: 96 tests in 72 minutes (on an instrument)
Suitable for more mainstream instrument

Bộ công cụ PCR thời gian thực COVID-19 Coronavirus (ORF1ab / N / E) là một chất phản ứng chẩn 
đoán trong ống nghiệm (IVD) tác dụng trên công nghệ PCR huỳnh quang và nhằm mục đích phát 
hiện định tính và phân biệt RNA của người với SARS-CoV-2 từ đường hô hấp trên và dưới mẫu 
đường. Mồi bám và mẫu dò được chọn từ vùng gen Khung đọc mở (ORF1a / b), protein vỏ (E) và 
vùng nucleocapsid (N) cho SARS-CoV-2. Bộ dụng cụ này là một xét nghiệm đa hợp, chạy trong một 
giếng / bình, được thiết kế để phát hiện và phân biệt RNA từ SARS-CoV-2. Ngoài ra, bộ dụng cụ này 
còn chứa gen còn lại của con người (RNase P) để phát hiện mẫu lâm sàng.
Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho những quần thể bị nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, để hỗ trợ 
chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 bởi nhân viên phòng thí nghiệm được đào tạo về RT-PCR.

Thuận lợi:
PCR thời gian thực đa kênh phát hiện 3 mục tiêu cụ thể cho SARS-CoV-2
Kiểm soát nội bộ đảm bảo độ tin cậy của toàn bộ quy trình
Hiệu suất tốt hơn giúp kết quả chính xác hơn
Hiệu quả hơn: 96 bài kiểm tra trong 72 phút (trên một thiết bị)
Thích hợp cho nhiều dụng cụ chính thống hơn

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
DIAGNOSTIC EQUIPMENT
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JIANGSU BIOPERFECTUS TECHNOLOGIES CO., LTD. (BIOPERFECTUS)

.

SSNP-9600A

SSNP-9600A

www.bioperfectus.com

.

SSNP-9600A Nucleic Acid Extraction System produced by Bioperfectus is a laboratory medical 
device, which integrates new technologies such as machine, electricity and computer software to 
enable automatic nucleic acid extraction of 96 samples maximumly in one time.

Match with virus nucleic acid extraction kit. High quality viral nucleic acids (DNA and RNA) are 
extracted and purified from serum, plasma, urine, virus culture medium, nasal (pharyngeal) swab 
or vaginal swab samples through magnetic beads and buffer system. The purified nucleic acid can 
be used in routine scientific research, genomics, disease control, food safety, forensic medicine, 
molecular biology experiments, etc.

Advantages:
High throughput: 96 samples at the same time
High efficiency: 15-45 minutes
Better interactive experience: 10.1’’ touch screen, user-friendly software
Easy to use: fully automatic operation
Avoid biological contamination: UV light, HEPA filter, independent air filter
Quality Commitment: 18 months’ warranty period

Hệ thống chiết xuất axit nucleic SSNP-9600A do Bioperfectus sản xuất là một thiết bị y tế trong 
phòng thí nghiệm, tích hợp các công nghệ mới như máy, điện và phần mềm máy tính cho phép chiết 
xuất axit nucleic tự động tối đa 96 mẫu trong một lần.

Phù hợp với bộ tách chiết axit nucleic của virus. Axit nucleic vi rút (DNA và RNA) chất lượng cao 
được chiết xuất và tinh chế từ huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, môi trường nuôi cấy vi rút, mẫu 
tăm bông mũi (hầu họng) hoặc âm đạo thông qua hạt từ tính và hệ thống đệm. Axit nucleic tinh 
khiết có thể được sử dụng trong nghiên cứu khoa học thông thường, bộ gen, kiểm soát dịch bệnh, 
an toàn thực phẩm, pháp y, thí nghiệm sinh học phân tử, v.v.

Tính năng:
Thông lượng cao: 96 mẫu cùng một lúc
Hiệu quả cao: 15-45 phút
Trải nghiệm tương tác tốt hơn: Màn hình cảm ứng 10.1 ’’, phần mềm thân thiện với người dùng
Dễ sử dụng: hoạt động hoàn toàn tự động
Tránh ô nhiễm sinh học: đèn UV, bộ lọc HEPA, bộ lọc khí độc lập
Cam kết chất lượng: thời gian bảo hành 18 tháng

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
DIAGNOSTIC EQUIPMENT
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JIANGSU BIOPERFECTUS TECHNOLOGIES CO., LTD. (BIOPERFECTUS)

.

SSNP-3000A

SSNP-3000A

www.bioperfectus.com

.

SSNP-3000A Nucleic Acid Extraction System produced by Bioperfectus is a laboratory medical 
device, which integrates new technologies such as machine, electricity and computer software to 
enable automatic nucleic acid extraction of 64 samples maximumly in one time.

Match with virus nucleic acid extraction kit. High quality viral nucleic acids (DNA and RNA) are 
extracted and purified from serum, plasma, urine, virus culture medium, nasal (pharyngeal) swab 
or vaginal swab samples through magnetic beads and buffer system. The purified nucleic acid can 
be used in routine scientific research, genomics, disease control, food safety, forensic medicine, 
molecular biology experiments, etc.

Advantages:
High throughput: 64 samples at the same time
High efficiency: 15-45 minutes
Better interactive experience: 10.1’’ touch screen, user-friendly software
Easy to use: fully automatic operation
Avoid biological contamination: UV light, HEPA filter, independent air filter
Quality commitment: 18 months warranty

Hệ thống chiết xuất axit nucleic SSNP-3000A do Bioperfectus sản xuất là một thiết bị y tế trong 
phòng thí nghiệm, tích hợp các công nghệ mới như máy, điện và phần mềm máy tính cho phép chiết 
xuất axit nucleic tự động tối đa 64 mẫu trong một lần.

Phù hợp với bộ tách chiết axit nucleic của virus. Axit nucleic vi rút (DNA và RNA) chất lượng cao 
được chiết xuất và tinh chế từ huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, môi trường nuôi cấy vi rút, mẫu 
tăm bông mũi (hầu họng) hoặc âm đạo thông qua hạt từ tính và hệ thống đệm. Axit nucleic tinh 
khiết có thể được sử dụng trong nghiên cứu khoa học thông thường, bộ gen, kiểm soát dịch bệnh, 
an toàn thực phẩm, pháp y, thí nghiệm sinh học phân tử, v.v.

Tính năng:
Thông lượng cao: 64 mẫu cùng một lúc
Hiệu quả cao: 15-45 phút
Trải nghiệm tương tác tốt hơn: Màn hình cảm ứng 10.1 ’’, phần mềm thân thiện với người dùng
Dễ sử dụng: hoạt động hoàn toàn tự động
Tránh ô nhiễm sinh học: đèn UV, bộ lọc HEPA, bộ lọc khí độc lập
Cam kết chất lượng: Bảo hành 18 tháng

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN
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SSNP-2000B

SSNP-2000B

www.bioperfectus.com

.

SSNP-2000B Nucleic Acid Extraction System produced by Bioperfectus is a laboratory medical 
device, which integrates new technologies such as machine, electricity and computer software to 
enable automatic nucleic acid extraction of 32 samples maximumly in one time.

Match with virus nucleic acid extraction kit. High quality viral nucleic acids (DNA and RNA) are 
extracted and purified from serum, plasma, urine, virus culture medium, nasal (pharyngeal) swab 
or vaginal swab samples through magnetic beads and buffer system. The purified nucleic acid can 
be used in routine scientific research, genomics, disease control, food safety, forensic medicine, 
molecular biology experiments, etc.

Advantages:
High throughput: 32 samples at the same time
High efficiency: 15-45 minutes
Better interactive experience: 10.1’’ touch screen, user-friendly software
Easy to use: fully automatic operation
Avoid biological contamination: UV light, HEPA filter, independent air filter

Hệ thống chiết xuất axit nucleic SSNP-2000B do Bioperfectus sản xuất là một thiết bị y tế trong 
phòng thí nghiệm, tích hợp các công nghệ mới như máy móc, điện và phần mềm máy tính cho phép 
chiết xuất axit nucleic tự động tối đa 32 mẫu trong một lần.

Phù hợp với bộ tách chiết axit nucleic của virus. Axit nucleic vi rút (DNA và RNA) chất lượng cao 
được chiết xuất và tinh chế từ huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, môi trường nuôi cấy vi rút, mẫu 
tăm bông mũi (hầu họng) hoặc âm đạo thông qua hạt từ tính và hệ thống đệm. Axit nucleic tinh 
khiết có thể được sử dụng trong nghiên cứu khoa học thông thường, bộ gen, kiểm soát dịch bệnh, 
an toàn thực phẩm, pháp y, thí nghiệm sinh học phân tử, v.v.

Tính năng:
Thông lượng cao: 32 mẫu cùng một lúc
Hiệu quả cao: 15-45 phút
Trải nghiệm tương tác tốt hơn: Màn hình cảm ứng 10.1 ’’, phần mềm thân thiện với người dùng
Dễ sử dụng: hoạt động hoàn toàn tự động
Tránh ô nhiễm sinh học: đèn UV, bộ lọc HEPA, bộ lọc khí độc lập
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Bioperfectus Nucleic Acid Extraction Rapid Kit
(Magnetic Bead Method)

Bioperfectus Nucleic Acid Extraction Rapid Kit
(Magnetic Bead Method)

www.bioperfectus.com

.

This kit uses magnetic beads and buffer system with unique separation function and is used in 
conjunction with nucleic acid extractor to separate and purify high-quality viral nucleic acids from 
samples. The specially coated magnetic beads have a strong affinity for the nucleic acid in the 
sample under certain conditions. When the conditions change, the magnetic beads release the 
adsorbed nucleic acid, so that the nucleic acid in the purified sample can be quickly extracted.

This kit is used for the extraction and purification of viral nucleic acids (DNA and RNA) from samples 
such as serum, plasma, virus culture fluid, cerebrospinal fluid, urine, swab wash, fecal supernatant, 
etc. The purified nucleic acid can be used in downstream molecular biology experiment.

Advantages:
High purity and concentration
Easy-to-use: all reagents are prepacked
More efficient: 96 samples in 15 minutes
Safe and harmless: without the use of toxic reagents, e.g., benzene, chloroform…
Full-automatic: Free your hands

Bộ dụng cụ này sử dụng các hạt từ tính và hệ thống đệm với chức năng phân tách độc đáo và được 
sử dụng cùng với bộ chiết axit nucleic để tách và tinh chế các axit nucleic của virus chất lượng cao 
từ các mẫu. Các hạt từ tính được phủ đặc biệt có ái lực mạnh với axit nucleic trong mẫu ở những 
điều kiện nhất định. Khi các điều kiện thay đổi, các hạt từ tính giải phóng axit nucleic được hấp phụ, 
do đó axit nucleic trong mẫu tinh khiết có thể được chiết xuất nhanh chóng.

Bộ dụng cụ này được sử dụng để chiết xuất và tinh chế axit nucleic của vi rút (DNA và RNA) từ 
các mẫu như huyết thanh, huyết tương, dịch nuôi cấy vi rút, dịch não tủy, nước tiểu, dịch rửa gạc, 
dịch nổi trên phân, v.v. Có thể sử dụng axit nucleic tinh khiết trong thí nghiệm sinh học phân tử 
xuôi dòng.

Tính năng:
Độ tinh khiết và nồng độ cao
Dễ sử dụng: tất cả các thuốc thử đều được đóng gói sẵn
Hiệu quả hơn: 96 mẫu trong 15 phút
An toàn và vô hại: không sử dụng thuốc thử độc hại, ví dụ: benzen, cloroform…
Hoàn toàn tự động: Giải phóng đôi tay của bạn
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CHARDER ELECTRONIC CO., LTD.

CHARDER MEDICAL

Body Composition Analyzer

https://www.chardermedical.com/

Brand Name:

* Receive clinically validated body composition analysis of body 
water, fat, muscle, and more in less than a minute!

* Utilize phase angle as an evaluation of overall cellular health.

* Health professionals can utilize the easily interpreted Bioelec-
trical Impedance Vector Analysis (BIVA) to reliably conduct pre-
liminary screening, even for individuals with abnormal hydration, 
by comparing their results with the general population.

* Body Fat Percentiles, Visceral Fat Area, Subcutaneous Fat 
Area, and Segmental Fat Analysis provide a variety of different 
tools for obesity evaluation

Máy phân tích thành phần cơ thể
* Nhận phân tích thành phần cơ thể đã được xác định lâm sàng 
về nước, chất béo, cơ và nhiều hơn thế nữa trong vòng chưa đầy 
một phút!

* Sử dụng góc pha để đánh giá sức khỏe tổng thể của tế bào.

* Các chuyên gia y tế có thể sử dụng Phân tích vectơ trở kháng 
điện sinh học (BIVA) để tiến hành sàng lọc sơ bộ một cách đáng 
tin cậy, ngay cả đối với những cá nhân bị hydrat hóa bất thường, 
bằng cách so sánh kết quả của họ với dân số chung.

* Phần trăm mỡ cơ thể, vùng mỡ nội tạng, vùng mỡ dưới da và 
phân tích mỡ phân đoạn cung cấp nhiều công cụ khác nhau để 
đánh giá tình trạng béo phì.

CHUYÊN NGÀNH: MÁY PHÂN TÍCH, MÁY SIÊU ÂM
ANALYZERS, ULTRASOUND MACHINES
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HORUS SCOPE

Micro Camera Module Modun máy ảnh siêu nhỏ

http://www.miis.com.tw/

Brand Name:

* The smallest form factor

*  Automated production line

* High Quality & Stability

* Low Cost

* Flexible design

* Rapid prototyping process

* Yếu tố hình thức nhỏ nhất

* Dây chuyền sản xuất tự động

* Chất lượng cao & độ ổn định

* Chi phí thấp

* Thiết kế linh hoạt

* Quy trình tạo mẫu nhanh

CHUYÊN NGÀNH: MÁY PHÂN TÍCH, MÁY SIÊU ÂM
ANALYZERS, ULTRASOUND MACHINES
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HORUS SCOPE

Endoscope Nội soi

http://www.miis.com.tw/

Brand Name:

* Precision diagnosis

* Single-use efficiency

* Connectivity options

* Rapid prototyping process

* Low Cost

* Flexible design

* Chẩn đoán bao quy đầu

* Hiệu quả sử dụng duy nhất

* Tùy chọn kết nối

* Quy trình tạo mẫu nhanh

* Chi phí thấp

* Thiết kế linh hoạt

CHUYÊN NGÀNH: MÁY PHÂN TÍCH, MÁY SIÊU ÂM
ANALYZERS, ULTRASOUND MACHINES
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HORUS SCOPE

Smart Wound Carer Thiết bị chăm sóc vết thương thông minh

http://www.miis.com.tw/

Brand Name:

* Advanced Wound Imaging

* Telemedicine

* Friendly User Interface

* AI-assisted Analysis

* Home Care

* Data Analysis

* Hình ảnh vết thương chuyên sâu

* Telemedicine

* Giao diện người dùng thân thiện

* Phân tích được hỗ trợ bởi AI

* Chăm sóc tại nhà

* Phân tích dữ liệu

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ THEO DÕI BỆNH NHÂN
MONITORING SYSTEM
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AFC

Surgical Hole Towel 

https://www.asiatic.com.tw/

Brand Name:

* Comply with EN 13795 European Guideline and AAMI PB-70 
US Guideline

* Processed with high water repellency, effectively reducing the 
risk of HAI

* Bottom fabric brings highly rugged, non-linting and fluid im-
permeability

* Upper fabric presents high absorption, effectively picking up 
operative fluid

* Strengthened adhesion, abrasion, puncture resistance, an-
ti-static property

* Durable to high temperature laundry and sterilization proce-
dure, e.g. auto-clave

Khăn lô phẫu thuật
* Tuân thủ Hướng dẫn Châu Âu EN 13795 và Hướng dẫn AAMI 
PB-70 Hoa Kỳ

* Được xử lý với khả năng chống thấm nước cao, giảm nguy cơ 
HAI một cách hiệu quả

* Vải đáy mang lại độ chắc chắn cao, không xơ và không thấm 
chất lỏng

* Vải lót có khả năng hấp thụ cao, lấy chất lỏng hoạt động hiệu 
quả

* Tăng cường độ bám dính, mài mòn, chống thủng, tài sản chống 
tĩnh điện

* Bền với quy trình giặt và khử trùng ở nhiệt độ cao, ví dụ: au-
to-clave

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ & DỤNG CỤ PHẪU THUẬT
 SURGICAL EQUIPMENT
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Isolation Gown

https://www.asiatic.com.tw/

Brand Name:

* FDA Class 1 and CE approval

* The fabric complies with EN13795 and AAMI PB-70 Level 2 & 
Level 3 regulations

* Excellent water repellency & high hydrostatic pressure resis-
tance

* Comfortable and lint-free

* Chemical resistance

* Anti-static, discharging static electricity in the human body 
and reducing the adhesion of bacteria

* Washable and dryable with high temperature and sterilization 
with autoclave

Áo choàng cách li
* FDA loại 1 và được phê duyệt bởi CE

* Vải tuân thủ các quy định EN13795 và AAMI PB-70 Cấp 2 & 
Cấp 3

* Chống thấm nước tuyệt vời & khả năng chịu áp suất thủy tĩnh 
cao

* Thoải mái và không có xơ

* Kháng hóa chất

* Chống tĩnh điện, xả tĩnh điện trong cơ thể con người và giảm 
sự bám dính của vi khuẩn

* Có thể giặt và sấy khô với nhiệt độ cao và khử trùng bằng nồi 
hấp

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ & DỤNG CỤ PHẪU THUẬT
 SURGICAL EQUIPMENT
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ASIATIC FIBER CORPORATION

AFC

Medical Fabric

https://www.asiatic.com.tw/

Brand Name:

* Comply with EN 13795 Standard Performance and AAMI PB-70 
Level 2

* Pomposed with micro-fiber, it is lint free

* Processed with High water repellency, excellent hydrostatic and 
liquid penetration

* Chemical, microbial and stain resistance

* Embedded with conductive yarn, to create anti-static property and 
less particle adherence

* Non-slip surface

* Acceptable for medical laundry and sterilization, such as Autoclave

* Reusable and durable for several times of laundry and sterilization

* Good tensile and bursting strength

Vải y tế
* Tuân theo Hiệu suất Tiêu chuẩn EN 13795 và AAMI PB-70 Cấp 
độ 2

* Thành phần với vi sợi, không có xơ

* Được xử lý với khả năng chống thấm nước cao, khả năng thẩm 
thấu thủy tĩnh và chất lỏng tuyệt vời

* Kháng hóa chất, vi khuẩn và vết bẩn

* Được phủ bằng sợi dẫn điện, để tạo ra đặc tính chống tĩnh điện 
và ít bám dính hạt

* Bề mặt không trượt

* Được chấp nhận cho giặt là y tế và khử trùng, chẳng hạn như 
Autoclave

* Có thể tái sử dụng và bền trong nhiều lần giặt và khử trùng

* Độ bền kéo và nổ tốt

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ & DỤNG CỤ PHẪU THUẬT
 SURGICAL EQUIPMENT
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EPED INC.

EPED

RETINA

https://www.epedmed.com

Brand Name:

Is a stereotactic surgery navigation system for Neurosurgery, 
Craniofacial, E.N.T., Plastic Surgery, Oral and Maxillofacial Surgery 
and other types of minimally invasive surgical applications.

Là một hệ thống định hướng phẫu thuật lập thể cho Phẫu thuật 
thần kinh, sọ não, E.N.T., Phẫu thuật tạo hình, Phẫu thuật răng hàm 
mặt và các loại ứng dụng phẫu thuật vú xâm lấn tối thiểu khác.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ & DỤNG CỤ PHẪU THUẬT
 SURGICAL EQUIPMENT
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.

Hóa chất sử dụng với máy PCR để xét nghiệm 
ung thư dạ dày - nProfiler® 1 Stomach Cancer 
Assay

kmdvina.com

.

Là một bộ chẩn đoán phân tử có thể dự đoán khả năng phục hồi thông qua phần 
mềm (nDx 1, hệ thống chẩn đoán Novomics I) với thuật toán tích hợp đã được 
phát triển bằng cách định lượng biểu hiện của 9 gen với các mẫu FFPE có nguồn 
gốc từ các đối tượng là Bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn II hoặc giai đoạn III 
đã trải qua phẫu thuật.
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Thiết bị lấy máu bằng tia Laser

kmdvina.com

.

HandyRay là thiết bị dùng để lấy máu mao mạch an toàn và dễ dàng, không gây đau , không có nguy cơ nhiễm trùng 
chéo và tái tạo da nhanh chóng. Thiết bị sử dụng công nghệ Er: YAG LASER trong lĩnh vực y tế và hơn nữa bằng cách sử 
dụng chùm tia laser có bước sóng 2940nm, có lực hấp thụ mạnh đối với nước và không gây hại cho cơ thể con người.

Ứng dụng: được sử dụng cho những bệnh nhân cần mẫu máu để phân tích máy theo dõi Glucose, Hemoglobin Glycated 
(HbA1c), kiểm tra y tế từ bác sĩ, phòng thí nghiệm máu, xét nghiệm điểm chăm sóc (POCT), xét nghiệm máu khác.
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ACER HEALTHCARE INC.

VERISEE

VeriSee DR

https://www.acer-healthcare.com/

Brand Name:

We use AI and deep learning techniques to make a software 
that achieves a level of diagnostic confidence similar to that of 
an ophthalmologist. Through Acer’s design experience in the PC 
industry, this software and hardware are then integrated into an 
edge computing device, allowing it to compute locally without 
having to go through a network. We believe that this device will 
be of tremendous assistance for physicians in diagnosing DR.

CHUYÊN NGÀNH: GIẢI PHÁP CHUẨN ĐOÁN / PHẦN MỀM Y TẾ
  HEALTHCARE SOLUTIONS

Phần mềm chẩn đoán bệnh 
võng mạc tiểu đường (DR) 
được hỗ trợ bởi AI
Chúng tôi sử dụng AI và các kỹ thuật học sâu để tạo ra một phần 
mềm đạt được mức độ tin cậy trong chẩn đoán tương tự như 
phần mềm của bác sĩ nhãn khoa. Thông qua kinh nghiệm thiết kế 
của Acer trong ngành PC, phần mềm và phần cứng này sau đó 
được tích hợp vào một thiết bị điện toán biên, cho phép nó tính 
toán cục bộ mà không cần phải thông qua mạng. Chúng tôi tin 
rằng thiết bị này sẽ hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ trong việc chẩn 
đoán DR.
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CÔNG TY TNHH TM DV TRẦN THỊNH

.

GIẢI PHÁP CHẨN ĐOÁN TỪ XA DÙNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

www.tranthinh.com

.

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin hiện đại, việc tích hợp các ứng dụng, quy trình công 
nghệ vào xử lý công việc là một xu hướng phát triển trong tương lại. Nhận thấy tầm quan trọng của xu 
hướng ấy công ty Trần Thịnh đã và đang đẩy mạnh việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp, ứng dụng công 
nghệ vào lĩnh vực y tế. Hiện tại, công ty Trần Thịnh đã và đang triển khai một vài các giải pháp hỗ trợ lưu trữ, 
truyền tải hình ảnh, hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh từ xa với chi phí ưu đãi và uy tín như sau:

• Hệ thống lưu trữ hình ảnh y tế Aycan Store từ hãng Aycan (Đức)

• Hệ thống máy trạm chẩn đoán hình ảnh Aycan WorkStation từ hãng Aycan (Đức)

• Hệ thống máy trạm chẩn đoán hình ảnh Ziostation từ hãng Ziosoft (USA)

• Nền tảng tích hợp chẩn đoán từ xa hỗ trợ cho bác sĩ và bệnh nhân (Digital Platform)

CHUYÊN NGÀNH: GIẢI PHÁP CHUẨN ĐOÁN / PHẦN MỀM Y TẾ
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CÔNG TY TNHH TM DV TRẦN THỊNH

.

GIẢI PHÁP HẠ TẦNG TRONG Y TẾ

www.tranthinh.com

.

Trong lĩnh vực lắp đặt các cở sở hạ tầng hỗ trợ trong y tế Trần 
Thịnh đang cung cấp các dòng sản phẩm báo gọi y tế của hãng 
Codaco (Cộng Hòa Sec), hệ thống truyền mẫu bệnh phẩm Air 
– Log (Đức).

Hệ thống báo gọi y tế CODACO với nhiều tính năng hiện đại hỗ 
trợ đàm thoại, cuộc gọi dịch vụ, cuộc gọi cấp cứu, tự động chẩn 
đoán khi có sự cố, lưu lại lịch sử cuộc gọi lên đến 4 triệu sự kiện, 
khả năng tùy biến cao.

Hệ thống truyền mẫu bệnh phẩm Air – Log đến từ Đức

CHUYÊN NGÀNH: GIẢI PHÁP CHUẨN ĐOÁN / PHẦN MỀM Y TẾ
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MAELSTROM

Maelstrom 4810

https://www.tanbead.com

Brand Name:

* Can process 48 samples per run

* Patented magnetic beads mixing technology to improve mix-
ing efficiency

* Reduce the risk of cross-contamination caused by aerosol gen-
eration

* Extraction for coronavirus only need around 30 minutes

* High efficiency, simple use and flexible control.

* Có thể xử lý 48 mẫu mỗi lần chạy

* Công nghệ trộn hạt từ tính được cấp bằng sáng chế để cải 
thiện hiệu quả trộn

* Giảm nguy cơ lây nhiễm chéo do tạo khí dung

* Việc chiết xuất coronavirus chỉ cần khoảng 30 phút

* Hiệu quả cao, sử dụng đơn giản và điều khiển linh hoạt.

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG & THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN LẤY MẪU
  SAMPLING DIAGNOSTIC SYSTEM & EQUIPMENT
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TAIWAN ADVANCED NANOTECH INC.

MAELSTROM

Maelstrom 9610

https://www.tanbead.com

Brand Name:

* Can process 96 samples per run to reduce manpower needed

* Patented magnetic beads mixing technology to improve mix-
ing efficiency

* Reduce the risk of cross-contamination caused by aerosol gen-
eration

* Extraction for coronavirus only need around 30 minutes

* Independent temperature control which saves time waiting for 
temperature rise

* Có thể xử lý 96 mẫu mỗi lần chạy để giảm nhân lực cần thiết

* Công nghệ trộn hạt từ tính được cấp bằng sáng chế để cải 
thiện hiệu quả trộn

* Giảm nguy cơ lây nhiễm chéo do tạo khí dung

* Việc chiết xuất coronavirus chỉ cần khoảng 30 phút

* Kiểm soát nhiệt độ độc lập giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi 
nhiệt độ tăng

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG & THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN LẤY MẪU
  SAMPLING DIAGNOSTIC SYSTEM & EQUIPMENT
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MAELSTROM

Maelstrom 8 Autostage

https://www.tanbead.com

Brand Name:

* An open system for a broad range of magnetic bead-based 
reagent kits

* Intuitive user interface and easy menu navigation

* Data exchange via USB connected with laptop

* A portable device that can be used from lab to field

* Hệ thống mở cho một loạt các bộ thuốc thử dựa trên hạt từ 
tính

* Giao diện người dùng trực quan và điều hướng menu dễ dàng

* Trao đổi dữ liệu qua USB kết nối với máy tính xách tay 

* Một thiết bị di động có thể được sử dụng từ phòng thí nghiệm 
đến hiện trường

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG & THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN LẤY MẪU
  SAMPLING DIAGNOSTIC SYSTEM & EQUIPMENT
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WINNOZ TECHNOLOGY, INC.

WINNOZ

Haiim vacuum-assisted blood 
collection system

https://www.winnoz.com

Brand Name:

* The world’s first fingertip vacuum-assisted blood collection 
system.

* Portable, Fast & Easy-to-Use

* Best solution for the point-of-care testing blood sampling

* Collect approximately 150-500 micro-liters of high-quality, 
testing-ready blood.

* Improve efficiency for healthcare practitioners.

* Increase market value for point-of-care devices. 

* Reduce discomfort + needle stick injuries for patients.

* CE marking certified & TFDA certified (have applied for US 
FDA certification).

Hệ thống lấy máu hỗ trợ
hút chân không Haiim

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG & THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN LẤY MẪU
  SAMPLING DIAGNOSTIC SYSTEM & EQUIPMENT

* Hệ thống lấy máu hỗ trợ hút chân không bằng đầu ngón tay đầu 
tiên trên thế giới.

* Di động, nhanh chóng và dễ sử dụng

* Giải pháp tốt nhất cho việc lấy mẫu máu xét nghiệm ngay tại 
điểm chăm sóc

* Thu thập khoảng 150-500 micro lít máu chất lượng cao, sẵn 
sàng xét nghiệm.

* Nâng cao hiệu quả cho những nhân viên chăm sóc sức khỏe.

* Tăng giá trị thị trường cho các thiết bị chăm sóc tại điểm chăm 
sóc.

* Giảm cảm giác khó chịu + chấn thương do kim đâm cho bệnh 
nhân.

* Chứng nhận CE và chứng nhận TFDA (chứng nhận FDA Hoa Kỳ).
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ACRO BIOMEDICAL CO., LTD.

ABCCOLLA®

ABCcolla® Bone Graft

http://www.acrobiomedical.com/index.php?lang=en 

Brand Name:

ABCcolla® Bone Graft is intended for filling and augmentation 
of bone voids or gaps during orthopedic surgeries. It facilitates 
cell attachment and improves bone regeneration and neovascu-
larization. During the healing process, ABCcolla® Bone Graft is 
gradually resorbed and is replenished by new bone. It comes is 
granules, strip, wedge, cone, and cube form.

ABCcolla® Bone Graft

CHUYÊN NGÀNH: VẬT TƯ TIÊU HAO Y TẾ
  MEDICAL CONSUMABLE

ABCcolla® Bone Graft là sản phẩm có mục đích lấp đầy và tăng 
cường các khoảng trống hoặc khoảng trống xương trong quá 
trình phẫu thuật chỉnh hình. Nó tạo điều kiện thuận lợi cho sự gắn 
kết tế bào và cải thiện quá trình tái tạo xương và tân mạch hóa. 
Trong quá trình chữa bệnh, ABCcolla® Bone Graft dần dần được 
phục hồi và được bổ sung bằng xương mới. Nó có dạng hạt, dải, 
hình nêm, hình nón và hình khối.

SHOW
CATALOGE



VIRTUAL EDITION - 2O21 15.9 - 15.10 Organisers:

TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM

HUNG CHUN BIO-S CO., LTD.

.

101 Dental Implant System

Hệ thống cấy ghép nha khoa 101

www.tione-dental.com

.

High Bone Density
TIONE 101 is made of the medical grade-Grade 4 pure titanium from Germany in collar expansion and wide diameter 
design by utilizing the automated precision CNC machining system from Japan and with exclusively patented surface 
treatment SLAffinity supported by numerous of clinical cases bring optimal results; moreover by passing the absolutely 
accurate test and quality system in strictly mechanical test and fatigue test of 5 million times/ 300N-cm and passing 
through ultrasonic cleaning process with ultrapure water to enable ultimate sterilized products and no residues left on 
products. All sanitarily packed products are at the Class 1000 clean room to ensure the best quality delivered to patients.

Multiple Choice of Diameter Ø3.5 ~ Ø7.0
Two Pieces Design
SLAffinity Surface Treatment 
Grade 4 Titanium
Internal Hexagon, Morse Taper 11 Degree Design
Platform Switching
Smooth Tapper, Collar Expansion
Medical Device No. 004488

Mật độ xương cao 
TIONE 101 được làm bằng titan nguyên chất cấp 4 y tế từ Đức với thiết kế mở rộng vòng đệm và đường 
kính rộng bằng cách sử dụng hệ thống gia công CNC chính xác tự động từ Nhật Bản và xử lý bề mặt được 
cấp bằng sáng chế độc quyền SLAffinity được hỗ trợ bởi nhiều trường hợp lâm sàng mang lại kết quả tối 
ưu; Hơn nữa bằng cách vượt qua hệ thống kiểm tra và chất lượng chính xác tuyệt đối trong thử nghiệm cơ 
học nghiêm ngặt và thử nghiệm mỏi 5 triệu lần / 300N-cm và trải qua quá trình làm sạch siêu âm với nước 
siêu tinh khiết để cho phép sản phẩm được tiệt trùng tối ưu và không để lại dư lượng trên sản phẩm. Tất 
cả các sản phẩm vệ sinh được đóng gói tại phòng sạch Class 1000 để đảm bảo chất lượng tốt nhất được 
cung cấp cho bệnh nhân. 

Nhiều lựa chọn về đường kính Ø3.5 ~ Ø7.0 
Thiết kế hai mảnh 
Xử lý bề mặt SLAffinity 
Titan lớp 4 
Hình lục giác bên trong, Thiết kế 11 độ Morse Taper 
Chuyển đổi nền tảng 
Tapper mịn, mở rộng cổ áo 
Thiết bị y tế số 004488

CHUYÊN NGÀNH: VẬT TƯ TIÊU HAO Y TẾ
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TING SIN CO., LTD.

.

Absorbable compression cannulated magnesium alloy screws

Vít nén hợp kim magiê cách nhiệt có thể hấp thụ

.

.

The compression headless cannulated magnesium alloy bone screw is made of a new patented magnesium 
alloy material, and the hollow design can make the wound smaller. Magnesium alloy medical material are 
non-magnetic, non-toxic, can be tracked by X-ray detection, avoid stress shielding, can be absorbed and 
degraded by the human body, and avoid secondary operations. This Ting Sin magnesium alloy screw has 
good biocompatibility and mechanical properties similar to bone quality, which can make the new bone not 
easy to shrink, and will not cause discomfort to the patient’s long-term life. This magnesium alloy composi-
tion decrease degradation rate and maintain enough mechanical support for small bone to healing. The tips 
of screw is designed to self-tapping capability. The indications are hand and ankle fractures and valgus feet 
and other small bone reduction. The hand is a commonly used precision movement part, and the degradable 
bone material can avoid the risk of reoperation and affect the flexibility. Besides, the magnesium stimulates 
would healing and has osteoinduction function. The cannulated compression hollow screw makes patients 
better life and save cost.

Vít xương nén không đầu hợp kim magiê được làm bằng vật liệu hợp kim magiê mới được cấp bằng sáng chế 
và thiết kế rỗng có thể giúp vết thương nhỏ hơn. Vật liệu y tế hợp kim magiê không từ tính, không độc hại, 
có thể được theo dõi bằng cách phát hiện tia X, tránh che chắn căng thẳng, có thể bị hấp thụ và phân hủy 
bởi cơ thể con người, và tránh các hoạt động thứ cấp. Loại vít hợp kim magie Ting Sin này có tính tương hợp 
sinh học tốt và tính chất cơ học tương đồng với chất lượng xương, có thể làm cho xương mới không dễ bị co 
rút, không gây khó chịu ảnh hưởng đến sinh hoạt lâu dài của bệnh nhân. Thành phần hợp kim magiê này làm 
giảm tốc độ thoái hóa và duy trì đủ hỗ trợ cơ học để xương nhỏ lành lại. Các đầu của vít được thiết kế để có 
khả năng tự khai thác. Các chỉ định là gãy xương bàn tay và mắt cá chân và bàn chân và giảm xương nhỏ khác. 
Bàn tay là bộ phận chuyển động chính xác thường được sử dụng và chất liệu xương có thể phân hủy có thể 
tránh được nguy cơ tái hoạt động và ảnh hưởng đến tính linh hoạt. Bên cạnh đó, magiê kích thích chữa lành và 
có chức năng hủy xương. Vít rỗng nén cannulated giúp bệnh nhân có cuộc sống tốt hơn và tiết kiệm chi phí.
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TAICEND TECHNOLOGY CO., LTD.

.

Miếng lót giảm áp lực TAICEND để giảm áp lực trên khuôn mặt NIPPV

https://www.taicend.com/

.

Miếng đệm giảm áp lực TAICEND được cho là cho các mục đích y tế, tập trung vào tính chất của áp lực da tại vị trí nhô ra của xương để giảm khả năng bị loét tì đè ở 
bệnh nhân. Lớp trên của tấm đệm được làm bằng bọt polyurethane để giảm áp suất, giúp giảm áp suất hiệu quả có thể phân tán áp lực để giảm chấn thương do áp lực. 
Lớp dưới là màng polyurethane thân thiện với da: chất liệu mỏng và thoải mái khi tiếp xúc với da mà không làm mất tính thẩm thấu của da. 

Thành phần bọt PU, màng PU 
Chỉ định: Miếng đệm giảm áp lực là một thiết bị được sử dụng cho mục đích y tế để giảm áp lực của da lên các phần lồi của xương nhằm giảm khả năng bệnh nhân bị loét 
dưới da (bedsores) hoặc vết loét do tì đè. Sản phẩm này cũng giúp giảm đau và bảo vệ cho những người có làn da mỏng manh bị che phủ bởi da bị nén bởi thiết bị y tế, 
chẳng hạn như mặt nạ oxy, áp lực đường thở dương không xâm lấn, ống thông mũi, ống mở khí quản, ống dẫn lưu ổ bụng hoặc giường nằm lâu dài. những người nghỉ ngơi. 

Đặc trưng 
Phân phối lại áp lực 
Tấm đệm phân bổ lại áp lực để áp lực không tập trung vào phần xương nhô ra, giảm nguy cơ bị loét do tì đè. 
Giảm ma sát 
Giảm ma sát, bảo vệ da và hấp thụ 95% áp lực. 
Duy trì khả năng thấm 
Đó là chất liệu của miếng đệm, duy trì khả năng thở của da, để dù sử dụng trong thời gian dài, da vẫn có khả năng thở thích hợp, tránh bị dị ứng, lở loét và nhiễm trùng 
liên quan đến đau nhức. 
Có thể tái sử dụng 
Nó có thể được rửa sạch bằng nước, và sử dụng lại sau khi phơi khô ở nơi thoáng mát.
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KMD VINA CO., LTD.
(CENTER FOR SUPPORTING KOREAN MEDICAL DEVICES)

.

Máy giảm đau bằng dòng năng 
lượng cao tần 4.4 MHZ – Hiper-500

kmdvina.com

.

HIPER-500 là thiết bị điều trị tăng thân nhiệt cao tần mới và hiện 
đại, đưa dòng năng lượng cao tần 4.4MHz vào cơ thế để tạo ra 
nhiệt sâu trên phần bị viêm và đau nhức ở các bộ phận cơ xương 
khớp thông qua sự vận động của các phân tử trong tế bào, từ đó 
làm dịu cảm giác đau nhức và viêm.
Kỹ thuật mới của HIPER-500
HIPER-500 là sự kết hợp phương thức CET và RET, vì thế phạm 
vi hiệu năng của thiết bị này là:
- Xử lý lớp mỡ dưới da hoặc tầng hạ bì trong cấu trúc da.
- Điều trị phần mỡ nội tạng hoặc phần cục bộ đặc trưng.
Điều này tạo nên tác động kép, giảm được cường độ từng loại 
phương pháp, tối giản tác dụng phụ và tăng hiệu quả điều trị.
Ưu điểm: 
- Hiệu quả dẫn nhiệt sâu vào cơ thể tăng gấp đôi
- Hiệu quả và an toàn với gốm cách nhiệt phủ hai lớp đặc trưng
- Không có tia lửa và không gây bỏng

.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH & VẬT LÝ TRỊ LIỆU, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  
ORTHOPEDICS, PHYSIOTHERAPY & REHABILITATION EQUIPMENT & DEVICES

.
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AIR FILTECH JOINT STOCK COMPANY

HEPA filter for cleanroom

www.airfiltech.vn 

HEPA filter for cleanroom: Reduces microorganism level in air, 
protects workers, products, reduces risks and energy costs

Bộ lọc HEPA cho phòng sạch

Bộ lọc HEPA cho phòng sạch: Làm giảm mức độ vi sinh vật trong 
không khí, bảo vệ người lao động, sản phẩm, giảm thiểu rủi ro 
và chi phí năng lượng

Clean Air Solutions

CHUYÊN NGÀNH : THIẾT BỊ & SẢN PHẨM XỬ LÝ NƯỚC, CHẤT THẢI Y TẾ, THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH
WATER TREATMENTS & MEDICAL WASTE TREATMENTS

SHOW
CATALOGE
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Camfil filter for HVAC system

www.airfiltech.vn 

Applications in many industries such as pharmaceutical, 
biological, food, hospital, etc. meet high cleanroom levels, and 
other standards such as ATEX, micro-safety born

Bộ lọc HVAC cho phòng sạch

Ứng dụng trong nhiều ngành như công nghiệp dược phẩm, sinh 
học, thực phẩm, bệnh viện,… đáp ứng được các cấp độ phòng 
sạch cao, và các tiêu chuẩn khác như ATEX, an toàn vi sinh

Clean Air Solutions

CHUYÊN NGÀNH : THIẾT BỊ & SẢN PHẨM XỬ LÝ NƯỚC, CHẤT THẢI Y TẾ, THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH
WATER TREATMENTS & MEDICAL WASTE TREATMENTS

SHOW
CATALOGE
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Fan Filter Unit

www.airfiltech.vn 

Increases pressure for clean room areas to ensure enough clean 
air supply to clean room according to design standards.

Bộ lọc QuạtClean Air Solutions

Tăng áp cho các khu vực phòng sạch nhằm đảm bảo đủ lượng 
khí sạch cấp vào phòng sạch theo tiêu chuẩn thiết kế.

CHUYÊN NGÀNH : THIẾT BỊ & SẢN PHẨM XỬ LÝ NƯỚC, CHẤT THẢI Y TẾ, THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH
WATER TREATMENTS & MEDICAL WASTE TREATMENTS
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CATALOGE
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Air purifiers & Air cleaners

www.airfiltech.vn 

Air purifiers & Air cleaners (Civil and industrial range): filter 
system by CamCarb. Suitable for many spaces such as office, 
school, home

Máy lọc không khí & Máy làm sạch 
không khí
Máy lọc không khí & Máy làm sạch không khí (Dòng dân dụng và 
công nghiệp): hệ thống lọc khử mùi bằng CamCarb. Phù hợp với 
nhiều không gian như văn phòng, trường học, gia đình,…

Clean Air Solutions

CHUYÊN NGÀNH : THIẾT BỊ & SẢN PHẨM XỬ LÝ NƯỚC, CHẤT THẢI Y TẾ, THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH
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Purified Air - Electrostatic filter for 
kitchen

www.airfiltech.vn 

Purified Air - Electrostatic filter for kitchen: effectively filters: oil, 
smoke and grease,… of kitchen exhaust fumes with efficiency 
up to 98% when properly installed significantly reducing grease 
build-up in ductwork

Không khí tinh khiết - Bộ lọc tĩnh 
điện 
Không khí tinh khiết - Bộ lọc tĩnh điện cho nhà bếp: lọc hiệu quả 
pha hạt (dầu, khói và dầu mỡ) của khói thải nhà bếp với hiệu 
suất lên tới 98% khi được lắp đúng giúp giảm đáng kể sự tích tụ 
dầu mỡ trong ống dẫn

Clean Air Solutions

CHUYÊN NGÀNH : THIẾT BỊ & SẢN PHẨM XỬ LÝ NƯỚC, CHẤT THẢI Y TẾ, THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH
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COVID-19 Coronavirus Real Time PCR Kit

www.bioperfectus.com

COVID-19 Coronavirus Real Time PCR Kit is an In Vitro Diagnostic (IVD) reagent applying on fluorescent PCR 
technology and aiming at qualitatively detect Open Reading Frame gene region (ORF1a/b) and viral nucleocapsid 
region (N) of SARS-CoV-2 RNA from upper and lower respiratory tract specimens. 
Upper respiratory tract specimens include throat swab and nasopharyngeal swab. Lower respiratory tract 
specimens include sputum. 
The product is intended for use on populations suspected to have SARS-CoV-2 infection, as an aid in the diagnosis 
of SARS-CoV-2 infection by trained laboratory personnel on RT-PCR. 
Advantages:
Multiplex real-time PCR detect different target specific for SARS-CoV-2
Internal control ensures the whole process reliably
Better performance makes the result more accurate
More efficient: 96 tests in 72 minutes (on an instrument)
Suitable for more mainstream instrument
Shelf life: 12 months

COVID-19 Coronavirus Real Time PCR Kit là thuốc thử chẩn đoán trong ống nghiệm (IVD) áp dụng trên công nghệ 
PCR huỳnh quang và nhằm phát hiện định tính vùng gen Open Reading Frame (ORF1a / b) và vùng nucleocapsid 
của virus (N) của SARS-CoV-2 RNA từ bệnh phẩm đường hô hấp trên và dưới.
Bệnh phẩm đường hô hấp trên bao gồm ngoáy họng và ngoáy mũi họng. Bệnh phẩm đường hô hấp dưới bao gồm 
đờm.
Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho các quần thể nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, như một biện pháp hỗ trợ chẩn 
đoán nhiễm SARS-CoV-2 bởi nhân viên phòng thí nghiệm được đào tạo về RT-PCR. 
Tính năng:
PCR thời gian thực đa kênh phát hiện mục tiêu khác nhau cụ thể cho SARS-CoV-2
Kiểm soát nội bộ đảm bảo toàn bộ quá trình một cách đáng tin cậy
Hiệu suất tốt hơn giúp kết quả chính xác hơn
Hiệu quả hơn: 96 bài kiểm tra trong 72 phút (trên một thiết bị)
Thích hợp cho nhiều nhạc cụ chính thống hơn
Thời hạn sử dụng: 12 tháng

COVID-19 Coronavirus Real Time PCR Kit

CHUYÊN NGÀNH : THIẾT BỊ PHÂN TÍCH & THÍ NGHIỆM
ANALYZERS & EXPERIMENT EQUIPMENT
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DENTAL, OPHTHALMOLOGY, DERMATOLOGY, GYNARCOLOGY, OBSTETRICS EQUIPMENT & DEVICES
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REPRESENTATIVE OF DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD. IN HCMC 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIÊN DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

.

www.cgbio.co.kr/en/

Established since 1945 in Seoul, Daewoong Pharmaceutical 
Co., Ltd. is a healthcare group in South Korea, pioneers in the 
field of improving the quality of life. With its global working 
environment, 7 branch operations in Aisa & US and 3 R&D 
centers in Korea, China, India, approaching different cultures 
gives Daewoong open and friendly working environment, and 
professional development opportunities together with the 
development of the company.

In medical device field, our mission is “The Only One Company 
in the field of Tissue Regeneration as a technology leading 
company in the key 3 factors (Cells, Growth Factor and Scaffold”.

.

Được thành lập từ năm 1945 tại Seoul, Daewoong Pharmaceuti-
cal Co., Ltd. là một tập đoàn chăm sóc sức khỏe tại Hàn Quốc, 
tiên phong trong lĩnh vực nâng cao chất lượng cuộc sống. Với 
môi trường làm việc toàn cầu, 7 chi nhánh hoạt động tại Asia 
& Mỹ và 3 trung tâm R&D tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, 
việc tiếp cận các nền văn hóa khác nhau mang đến cho Dae-
woong môi trường làm việc cởi mở, thân thiện và cơ hội phát 
triển chuyên môn cùng với sự phát triển của công ty.

Trong lĩnh vực thiết bị y tế, sứ mệnh của chúng tôi là “Công ty 
Duy nhất trong lĩnh vực Tái tạo mô với tư cách là công ty dẫn 
đầu về công nghệ trong 3 yếu tố then chốt (Tế bào, Yếu tố tăng 
trưởng và Thiết bị cấy ghép).

SHOW
CATALOGE
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ABCcolla® Collagen Ophthalmic 
Matrix

http://www.acrobiomedical.com/index.php?lang=en 

ABCcolla® Collagen Ophthalmic Matrix is intended for cornea 
transplantation in replacement of human donated cornea. 
The natural cornea collagen scaffold on ABCcolla® Collagen 
Ophthalmic Matrix is suitable for limbo stem cells to migrate, 
attach, proliferate and differentiate into the right cell types and 
restores the full function of a natural cornea.

ABCcolla® Collagen Ophthalmic 
Matrix
ABCcolla® Collagen Ophthalmic Matrix dùng để cấy ghép giác 
mạc thay thế giác mạc hiến tặng của con người. Khung collagen 
giác mạc tự nhiên trên ABCcolla® Collagen Ophthalmic Matrix 
phù hợp để tế bào gốc di chuyển, gắn, tăng sinh và biệt hóa 
thành các loại tế bào phù hợp và phục hồi toàn bộ chức năng 
của giác mạc tự nhiên.

CHUYÊN NGÀNH: DỤNG CỤ & THIẾT BỊ NHÃN KHOA
OPHTHALMOLOGY INSTRUMENTS & EQUIPMENT
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ABCcolla® Collagen Dental Bone Graft ABCcolla® Collagen Dental Bone Graft

http://www.acrobiomedical.com/index.php?lang=en 

ABCcolla® Collagen Dental Bone Graft is indicated to be filled 
into bony voids or gaps and augment oral, dental intraosseous, 
and craniofacial defects. It increases cell attachment and 
improves bone regeneration and neovascularization.

ABCcolla® Collagen Dental Bone Graft được chỉ định để lấp đầy 
các khoảng trống hoặc khoảng trống xương và tăng cường các 
khiếm khuyết răng miệng, răng trong và sọ mặt. Nó làm tăng sự 
gắn kết của tế bào và cải thiện quá trình tái tạo xương và tân 
mạch máu.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ NHA KHOA
DENTAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT

SHOW
CATALOGE
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ABCcolla® Collagen Membrane ABCcolla® Collagen Membrane

http://www.acrobiomedical.com/index.php?lang=en 

ABCcolla® Collagen Membrane can be used as surgical wound 
covering in dental operation and functions as a barrier between 
soft and hard tissue. In addition, it provides space for efficient 
osteogenesis in the alveolar bone.

ABCcolla® Collagen Membrane có thể được sử dụng làm lớp 
phủ vết thương phẫu thuật dùng trong nha khoa và có chức 
năng như một vật hỗ trợ ngăn giữa mô mềm và mô cứng. Ngoài 
ra, nó cung cấp không gian cho quá trình tạo xương hiệu quả 
trong xương ổ răng.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ NHA KHOA
DENTAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT
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Implant System Hệ thống cấy ghép

http://www.Hlbiotech.com * http://www.tiss.com.tw/

We have two implant designs, AS & FS. 

“AS” design has a Arc bottom and “FS” has a flat bottom.
“AS” is a best choice to protect sinus and,
“FS” has a self-tapping mechanism and it is easy to adjust the 
implant orientation.

Chúng tôi có hai thiết kế cấy ghép, AS & FS.

Thiết kế “AS” có đáy Arc và “FS” có đáy phẳng.
“AS” là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ xoang và
“FS” có cơ chế tự khai thác và dễ dàng điều chỉnh hướng cấy 
ghép.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ NHA KHOA
DENTAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT

TISS
Brand Name:
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Anchorage Screw Vít neo

http://www.Hlbiotech.com * http://www.tiss.com.tw/

The type of mini screws including wing type, square mushroom 
type, Hex mushroom type, hook, small Hex mushroom type.

The outer dimensions are 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5mm.
The length is from 6 to 14mm

Các loại vít mini gồm loại có cánh, loại nấm vuông, loại nấm Hex, 
móc câu, loại nấm Hex nhỏ.

Kích thước bên ngoài là 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5mm.
Chiều dài từ 6 đến 14mm

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ NHA KHOA
DENTAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT
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Brand Name:
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FRABONE Artificial Bone Graft Xương cấy ghép nhân tạo FRABONE

kmdvina.com

FRABONE® is an artificial bone coated with Hyaluronic Acid 
on microparticles of BCP mixed with Hydroxyapatide (60%) 
and Beta-tricalcium Phosphate (40%). Hyaluronic Acid Coating 
is a water-soluble polymer that acts on particles and is quickly 
absorbed into the body after implantation. FRABONE® is 
certified to closely mimics the structure of the Havers tube with 
small 100-300μm stomata to provide nutrients and essential 
growth factors to create a favorable environment for the growth 
of osteoblasts, accelerating the process of growth and healing 
process of real bone. The product is used in dentistry and 
orthopedics.

FRABONE® là xương nhân tạo được phủ Hyaluronic Acid trên 
các hạt vi mô BCP trộn với Hydroxyapatide (60%) và Beta-tri-
calciumPhosphate (40%). Lớp phủ Hyaluronic Acid là một loại 
polymer hòa tan trong nước, tác động lên các hạt và được hấp 
thụ nhanh vào cơ thể sau khi cấy ghép. FRABONE® được chứng 
nhận mô phỏng gần nhất cấu trúc của ống Havers với những lỗ 
khí nhỏ 100-300μm giúp cung cấp chất dinh dưỡng, yếu tố sinh 
trưởng cần thiết tạo môi trường thuận lợi cho quá phát triển cốt 
bào, đẩy nhanh quá trình chữa lành của xương thật. Sản phẩm 
dùng trong nha khoa và chỉnh hình.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ NHA KHOA
DENTAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT
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Chỉ phẫu thuật AILEE

kmdvina.com

* Chỉ phẫu thuật bao gồm các loại:

* Chỉ tự tiêu Surgifit được làm từ P.G.A (Polyglycolic Acid) 

* Chỉ tự tiêu Polymer, được làm từ 75% Glycolide và 25% Caprolactone

* Chỉ tự tiêu Polymer được làm từ Para-Dioxanone monomer

* Chỉ không tiêu Silk

* Chỉ không tiêu, được làm từ vật liệu Polyester

* Chỉ không tiêu, được làm từ Polyamide 6 và Polyamide 6.6

* Chỉ không tiêu, được làm từ vật liệu Polypropylene
CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ NHA KHOA

DENTAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT
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TS Dental Implant System

Hệ thống cấy ghép nha khoa TS

www.tione-dental.com

Immediately Loading
TIONE TS is made of the medical grade-Grade 4 pure titanium from Germany in dual- and micro-tread design by 
utilizing the automated precision CNC machining system from Japan and with exclusively patented surface treatment 
SLAffinity supported by numerous of clinical cases bring optimal results; moreover by passing the absolutely accurate 
test and quality system in strictly mechanical test and fatigue test of 5 million times/ 300N-cm and passing through 
ultrasonic cleaning process with ultrapure water to enable ultimate sterilized products and no residues left on products. 
All sanitarily packed products are at the Class 1000 clean room to ensure the best quality delivered to patients.

Multiple Choice of Diameter Ø3.5 ~ Ø5.0
Two Pieces Design 
SLAffinity Surface Treatment 
Grade 4 Titanium 
Internal Hexagon, Morse Taper 11 Degree Design 
Platform Switching 
Micro Threaded, Deep Dual Thread Design 
Medical Device No. 004526

Chèn chịu lực tức thì 
TIONE TS được làm bằng titan nguyên chất cấp 4 y tế từ Đức trong thiết kế lốp kép và vi bằng 
cách sử dụng hệ thống gia công CNC chính xác tự động từ Nhật Bản và xử lý bề mặt được 
cấp bằng sáng chế độc quyền SLAffinity được hỗ trợ bởi nhiều trường hợp lâm sàng mang 
lại kết quả tối ưu; Hơn nữa bằng cách vượt qua hệ thống kiểm tra và chất lượng chính xác 
tuyệt đối trong thử nghiệm cơ học nghiêm ngặt và thử nghiệm mỏi 5 triệu lần / 300N-cm và 
trải qua quá trình làm sạch siêu âm với nước siêu tinh khiết để cho phép sản phẩm được tiệt 
trùng tối ưu và không để lại dư lượng trên sản phẩm. Tất cả các sản phẩm vệ sinh được đóng 
gói tại phòng sạch Class 1000 để đảm bảo chất lượng tốt nhất được cung cấp cho bệnh nhân. 

Nhiều lựa chọn về đường kính Ø3.5 ~ Ø5.0 
Thiết kế hai mảnh 
Xử lý bề mặt SLAffinity 
Titan lớp 4 
Hình lục giác bên trong, Thiết kế 11 độ Morse Taper 
Chuyển đổi nền tảng 
Thiết kế ren kép siêu nhỏ, sâu 
Thiết bị y tế số 004526

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ NHA KHOA
DENTAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT
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MINI Dental Implant System

Hệ thống cấy ghép nha khoa MINI

www.tione-dental.com

Incisor Esthetics 

TIONE MINI is made of grade 5 medical Titanium from Germany with special two-piece and narrow diameter 
design, processed by advanced CNC machine from Japan and having patented surface treatment SLAffinity 
supported by numerous clinical evidence which brings optimal results; moreover, the highest level of cleanliness 
has been guaranteed through multiple steps ultrasonic washing and cleaning, packing in class 1000 clean room. 
The high quality passes several mechanical tests and strict fatigue test of 5 million times / 159.4 N-cm.

* 3.0mm narrow diameter design
* Two-piece design
* SLAffinity surface treatment
* Grade 5 medical Titanium, Improved strength 
* Internal Hexagon Deign, Morse Taper 11
* Dual thread with stronger cutting power
* Micro thread on the upper section, greater initial stability

Thẩm mỹ răng cửa 

TIONE MINI được làm bằng Titanium y tế cấp 5 từ Đức với thiết kế hai mảnh và đường kính hẹp đặc biệt, 
được xử lý bằng máy CNC tiên tiến của Nhật Bản và xử lý bề mặt được cấp bằng sáng chế SLAffinity được 
hỗ trợ bởi nhiều bằng chứng lâm sàng mang lại kết quả tối ưu; Hơn nữa, mức độ sạch cao nhất đã được đảm 
bảo thông qua nhiều bước rửa và làm sạch bằng sóng siêu âm, đóng gói trong phòng sạch hạng 1000. Chất 
lượng cao vượt qua một số bài kiểm tra cơ học và kiểm tra độ mỏi nghiêm ngặt 5 triệu lần / 159,4 N-cm. 

* Thiết kế đường kính hẹp *3,0mm 
* Thiết kế hai mảnh 
* Xử lý bề mặt *SLAffinity 
* Titan y tế cấp 5, cải thiện sức mạnh 
* Internal Hexagon Deign, Morse Taper 11 
* Chỉ kép với sức cắt mạnh mẽ hơn 
* Chỉ siêu nhỏ ở phần trên, độ ổn định ban đầu cao hơn

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ NHA KHOA
DENTAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT
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HUNG CHUN BIO-S CO., LTD.

uBone - Hệ thống ghép xương nha khoa

www.tione-dental.com

uBone được cấu tạo từ các hạt B-TCP (> 99%) tinh khiết và có thể hấp thụ được với hình dạng 
không đều, độ xốp trên 70%, với cả kích thước lỗ lớn và nhỏ tạo ra các kết nối của cấu trúc ma trận, 
và các cấu trúc cụ thể có khả năng thẩm thấu tuyệt vời. Trải qua quá trình hơn 1.000*C có thể loại 
bỏ hiệu quả nguy cơ viêm nhiễm do vi khuẩn tiềm ẩn. 

Quy trình hoạt động: 
1. Loại bỏ các mô hoại tử và các mảnh xương trên vết mổ. 
2. Kích hoạt xương đích. 
3. Lấy một ít máu tự thân nơi phẫu thuật (có thể xử lý bằng nước muối sinh lý) và thấm bằng uBone. 
4. Đặt uBone vào vị trí phẫu thuật, sau đó ấn nhẹ nhàng thay vì ấn mạnh để tránh ảnh hưởng đến 
tốc độ tái tạo xương tự thân. 
5. uBone phải tiếp xúc trực tiếp với xương ổ răng. 
6. Nên khâu bằng màng tái tạo hoặc lưới titan. 
7. Dùng PRP hoặc máu tự thân để tạo xương tốt hơn. 
8. KHÔNG gây bí khi sử dụng. 
(CHỈ DÀNH CHO CÁC CHUYÊN VIÊN NHA KHOA TRONG MỤC ĐÍCH PHỤC HỒI MẤT XƯƠNG)

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ NHA KHOA
DENTAL INSTRUMENTS & EQUIPMENT
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Gel trị sẹo DERMAMAGIC

kmdvina.com

DERMAMAGIC bảo vệ da khỏi môi trường có hại bên ngoài bằng cách sử dụng silicone 
tiên tiến. Sản phẩm cũng tạo ra màng ngăn ngừa tổn thương da thay vì Ceramide (Hầu 
hết các Phospholipids bốc hơi) bị phá hủy bởi tổn thương da và tạo ra một môi trường 
ẩm lâu dài. Nó giúp làm mềm và làm phẳng các vết sẹo, giảm đỏ và ngăn ngừa dày lên.

DERMAMAGIC hoạt động cho các loại sẹo khác nhau, bao gồm sẹo lồi, sẹo phẫu thuật 
và sẹo do bỏng, vết cắt và các vết thương khác.

Lợi ích
- Hiệu ứng kép (xử lý & che giấu vết sẹo)
- Như một lớp nền được thêm vào để che phủ sẹo.
- Giúp làm mềm và làm phẳng các vết sẹo
- Giảm đỏ, giảm ngứa và khó chịu
- Mềm, mượt và sạch khi thoa lên da
- Khô nhanh chóng và dễ sử dụng

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ DA LIỄU
DERMATOLOGY INSTRUMENTS & EQUIPMENT
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Thiết bị điều trị bệnh về da bằng tia 
UVB – EX-3000

kmdvina.com

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ DA LIỄU
DERMATOLOGY INSTRUMENTS & EQUIPMENT

EX-3000 là một hệ thống ánh sáng kích thích đơn sắc, điều trị các bệnh tự miễn của da. Sử dụng bước sóng 308nm tái tạo bước sóng của laser excimer, EX-3000 cho phép điều trị 
bệnh nhân nhanh chóng và hiệu quả với lợi ích của hệ thống trọng lượng nhẹ mang lại tính linh hoạt cao hơn, chi phí đầu tư thấp hơn, không tiêu hao và dễ sử dụng hơn.

Ưu điểm
- Hiệu quả cao đối với các loại viêm da tự miễn và viêm khác nhau
- Điều trị an toàn và không đau 100%
- Thiết kế thân thiện với người dùng và dễ vận hành
- Chi phí mua và vận hành thấp, bảo trì công nghệ miễn phí (không có vật tư tiêu hao)

Chỉ định
- Bệnh bạch biến
- Bệnh vẩy nến
- Chàm
- Viêm da dị ứng
- Rụng tóc từng vùng

SHOW
CATALOGE
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Color DNA-WSF U

kmdvina.com

Use Color DNA-WSF U 20 minutes a day and stop using it at the start of your 
period. Dysmenorrhea can be treated depending on the individual within 3 months 
by relaxing the smooth muscle in uterine tissue cells.

Mechanism of action
- Light stimulation on your skin to uterine tissue.
- Excretion of Nitric Oxide in uterine tissue.
- Relaxes the muscles in the uterine tissue, helping to increase blood circulation.
- Treatment of dysmenorrhea by enhancing metabolism in degenerated cells.

Benefit
- Simple, compact and lightweight design: 4.9 x 4.9 x 1.3 cm.
- Can be carried anywhere.
- Easy to use.

Thiết bị điều trị đau bụng kinh

Sử dụng Color DNA-WSF U 20 phút mỗi ngày và ngưng sử dụng khi bắt đầu thời kỳ hành kinh. 
Đau bụng kinh có thể điều trị tùy thuộc vào từng người trong vòng 3 tháng bằng cách làm dãn 
cơ trơn ở tế bào mô tử cung.

Cơ chế hoạt động
- Kích thích ánh sáng trên da của bạn đến mô tử cung.
- Bài tiết Oxid Nitric trong mô tử cung.
- Làm dãn cơ trong mô tử cung, giúp tăng cường tuần hoàn máu.
- Điều trị đau bụng kinh bằng cách tăng cường sự trao đổi trong các tế bào thoái hóa.

Lợi ích
- Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn và nhẹ: 4.9 x 4.9 x 1.3 cm.
- Có thể mang đi khắp nơi.
- Dễ sử dụng. CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & DỤNG CỤ PHỤ KHOA

GYNAECOLOGY INSTRUMENTS & EQUIPMENT
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DAEJU MEDITECH ENGINEERING CO., LTD.

.

www.infilux.co.kr

DAEJU MEDITECH ENGINEERING is an aesthetic medical 
device company providing optimum quality products with 
corresponding to our all service not only internally in Korea, but 
throughout Japan, Middle East, Europe, Australia, others.

.

DAEJU MEDITECH ENGINEERING là công ty thiết bị y tế thẩm 
mỹ cung cấp các sản phẩm chất lượng tối ưu tương ứng với tất 
cả các dịch vụ của chúng tôi không chỉ trong nội bộ Hàn Quốc 
mà còn trên khắp Nhật Bản, Trung Đông, Châu Âu, Úc và các 
nước khác.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ THẨM MỸ, NGUYÊN LIỆU & SẢN PHẨM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
MATERIALS & PRODUCTS FOR COSMETIC & BEAUTYCARE, AESTHETIC EQUIPMENT
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TAICEND TECHNOLOGY CO., LTD.

M.I.S Postoperative Care series-Stage1 Square Patch-Waterproof 
Anti-adhesion Wound Dressing(Sterile)

https://www.taicend.com/

Được làm bằng bọt polyurethane và màng chống thấm polyurethane, Băng bó vết 
thương chống dính không thấm nước Giai đoạn 1 có thể được sử dụng trực tiếp sau 
khi sinh mổ để thấm dịch tiết vết thương. 

Đặc điểm: 
Chống thấm nước và chống vi khuẩn 
Chất liệu PU đã được cấp bằng sáng chế giúp tăng cường khả năng hấp thụ, hấp 
thụ hoàn toàn dịch tiết vết thương trong băng và tránh tiết dịch trở lại và nhiễm 
trùng vết thương. 
Chống bám dính 
Cấu trúc ba lớp không dính vào vùng xung quanh vết thương, giúp bệnh nhân loại 
bỏ vật liệu không đau. 
Tính mềm mại, thoải mái 
Kết cấu của băng mềm mại, thân thiện với làn da, tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc 
với da, giảm cảm giác đau đớn cho vết thương.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ THẨM MỸ, NGUYÊN LIỆU & SẢN PHẨM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
MATERIALS & PRODUCTS FOR COSMETIC & BEAUTYCARE, AESTHETIC EQUIPMENT
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SHINE & SHINE D23
http://www.sshine.kr/

1. OH – EL BIO MIRACLE REJUVENATING CREAM 50ML
2. DR LILIAS FANTASTIC CLEANSING OIL
3. OH – EL ABSOLUTE AMPOULE 30ml
4. OH – EL REAL WATERBANK MOISTURE CREAM 
5. OH – EL ABSOLUTE REPAIR CREAM 
6. OH – EL SHINING ESSENCE
7. SHINING ESSENCE OH – EL MASK 
8. Shine&Shine Beauty Balm
9. Body frangrance mist lama 60ml

1. Kem dưỡng nâng cơ, tái tạo da OH – EL 50ml
2. Dầu tẩy trang LILIAS 125ml và 250ml
3. Huyết thanh trẻ hóa và làm sáng da 30ml
4. Kem dưỡng ẩm ban ngày OH – EL
5. Kem dưỡng tái tạo da ban đêm OH- EL
6.Nước thần nâng cơ dạng xịt OH- EL
7. Mặt nạ phục hồi da OH – EL
8. Kem nền BB Shine&Shine
9. Xịt thơm toàn thân 60ml

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ THẨM MỸ, NGUYÊN LIỆU & SẢN PHẨM CHĂM SÓC SẮC ĐẸP
MATERIALS & PRODUCTS FOR COSMETIC & BEAUTYCARE, AESTHETIC EQUIPMENT
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GI PICCO’S COSMETICS

Bio Lipstick

http://www.gipiccos.it/about-us/

Organic Lipstick, Creamy Texture, Medium Coverage, Satin 
Finish. Nourishing, Anti aging, Moisturizing, Properties, Elastic 
Skin and Soft lips.

100% Natural Lipstick for an incredibly comfortable sensation on 
the lips and a radiant, exciting look.

Each raw material has both structural and functional roles: this 
lipstick is a real color lip treatment that allows women who care 
about Nature to look beautiful and healthy.

Does not contain: Parabens, Mineral Oils, Nano materials, 
Lanolin, Silicones, Phenoxyethanol.

Certifiable by Ecocert Greenlife in accordance with Cosmos 
Standard as Cosmos Organic, About 100% Natural.

Son Organic BIO
Son organic với bề mặt mịn và chất dưỡng ẩm cao, có chống lão 
hóa và phù hợp với cả những đôi môi nhạy cảm.

Son môi 100% thành phần tự nhiên cho cảm giác cực kỳ thoải 
mái trên môi và vẻ ngoài rạng rỡ, tươi trẻ.

Mỗi nguyên liệu thô có cả vai trò cấu trúc và chức năng: son môi 
này là một phương pháp xử lý màu môi thực sự cho phép những 
phụ nữ quan tâm đến thành phần thiên nhiên mang đến vẻ ngoài 
xinh đẹp và khỏe mạnh.

Không chứa: Paraben, Dầu khoáng, vật liệu Nano, Lanolin, Sili-
cones, Phenoxyethanol.

Được Ecocert Greenlife chứng nhận theo Tiêu chuẩn Cosmos là 
Cosmos Organic, Về 100% Tự nhiên.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM
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GI PICCO’S COSMETICS

Lip Gloss

http://www.gipiccos.it/about-us/

A lightweight, easy and comfortable texture that release a very 
delicate and fine touch of color and luminosity. So tender and 
safte, ideal for a very natural look because it softly ehances the 
beauty of the lips.

So tender and safe that it can also be used by teens; ideal for a 
very natural look because it softly enhances the beauty of the 
lips.

Does not contain: Parabens, Mineral Oils, Nano materials, 
Lanolin, Silicones.

Certified by Ecocert Greenlife in accordance with Cosmos 
Standard as Cosmos Organic, 99% Natural.”

Son Organic BIO
Một loại son bóng có kết cấu nhẹ nhàng, vừa phải tạo cảm giác 
dễ chịu với màu sắc tươi sáng độ bóng phủ tốt. Rất dịu dàng và 
phù hợp với mọi lứa tuổi, tạo vẻ đẹp tự nhiên cho làn môi.

Nhẹ nhàng và an toàn đến mức có thể được sử dụng với thanh 
thiếu niên; lý tưởng cho một cái nhìn rất tự nhiên vì nó mềm mại 
làm tăng vẻ đẹp của đôi môi.

Không chứa: Paraben, Dầu khoáng, vật liệu Nano, Lanolin, Sili-
cones.

Được Ecocert Greenlife chứng nhận theo tiêu chuẩn Cosmos là 
Cosmos Organic, 99% Natural.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM
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GI PICCO’S COSMETICS

PRIMER

http://www.gipiccos.it/about-us/

A Face Primer formulated with the most innovative natural and 
performing raw
materials to create the best canvas for
an eco-green make-up. Natural and Green
Emulsifier for the most delicate lotion,
Organic Sweet Almond and Apricot Oils for
the gentlest nourishing and anti-aging
support and Organic Beeswax for the most
sensitive protective and healing action.

PRIMER
Loại kem lót được sáng chế với những thành phần tự nhiên nhất. 
Chất nhũ hóa dành cho kem dưỡng da tinh tế nhất kết hợp với 
tinh dầu hạnh nhân và mơ ngọt tự nhiên nuôi dưỡng, cải tạo kết 
cấu và chống lão hóa cho làn da. Ngoài ra tinh chất sáp ong 
trong loại kem này giúp bảo vệ làn da nhạy cảm cũng như chữa 
trị những khuyết điểm trên da.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM
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GI PICCO’S COSMETICS

PERFECTION CONCEALER

http://www.gipiccos.it/about-us/

A fluid concealer suitable for any skin type,
even the most delicate or dry, thanks to a
careful blend of Natural Origin Ingredients
with nourishing and moisturizing properties.
Perfect for hiding spot and imperfections for a
naturally smooth finish.

PERFECTION CONCEALER
Kem che khuyết điểm dạng lỏng phù hợp với mọi loại da kể cả 
da khô lẫn nhạy cảm. Nguyên liệu sử dụng chiết xuất tự nhiên 
kết hợp với những tinh chất dưỡng ẩm nuôi dưỡng và bảo vệ. 
Sản phẩm này hoàn hảo để che khuyết điểm và tạo bề mặt mịn 
tự nhiên.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM
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GI PICCO’S COSMETICS

PERFECTION FDT

http://www.gipiccos.it/about-us/

Thanks to a careful blend of Natural
Origin Ingredients, our Lab has created a
sophisticated, very delicate and skin affine
foundation, able to hide imperfections,
nourish and moisturize the skin and to give
an exciting sensorial experience.
Available also Eco-green Care FDT with
Theoretical SPF 15 (to be tested).

PERFECTION FDT
Một loại kem nền với tinh chất tự nhiên và tinh tế, phù hợp che 
khuyết điểm và làm đều màu trên da, có tính dưỡng ẩm và bảo 
vệ da tốt. Có độ chống nắng SPF 15.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM
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GI PICCO’S COSMETICS

POURED CONCEALER

http://www.gipiccos.it/about-us/

Poured concealer suitable for under
and around the eye area but perfect
also for hiding whole complexion skin
imperfections, without settling into fine lines
and wrinkles. Made of 100% Natural Origin
Raw Materials with strong caring properties,
it gives hydration, nourishment and soothing
for an elastic and supple skin.

POURED CONCEALER
Kem che khuyết điểm mắt hoàn hảo để che đi các phần da thừa 
và nếp nhăn dưới mắt. Chiết xuất 100% nguyên liệu tự nhiên, mịn 
màng và giữ nước tạo đồ đàn hồi và cấp ẩm cho da.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM
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TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM

GI PICCO’S COSMETICS

BAKED

http://www.gipiccos.it/about-us/

Velvety to the touch, easy to blend
on application, it gives a simple,
luminous and even layer of light.
With a delicate texture, it’s perfect
to be used both as a highlighter
and as a blusher.

BAKED
Kết cấu mịn như nhung, dễ dàng thẩm thấu trên da, nó tạo nên 
vẻ tươi sáng và làm bừng sáng làn da. Với kết cấu vừa phải, có 
thể sử dụng như highligter và blushers.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM

SHOW
CATALOGE
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GI PICCO’S COSMETICS

BLUSH ON

http://www.gipiccos.it/about-us/

Subtle and adherent, it offers perfect
blending together with a very natural
effect. Pearlescent Pigment can be added
to the formula for a sparkling finish.
Organic Apricot Oil and Organic Sweet
Almond Oil, together with Shea Butter
nourish and fight against aging while
a Special Blend of Vit. A and Vit.
E generates a strong anti-oxidant action.

BLUSH ON
Tinh tế và ổn định, loại phấn này tạo độ pha trộn hoàn hảo tự 
nhiên. Tinh chất ngọc trai trộn trong phấn tạo nên cộng hưởng 
lấp lánh. Các nguyên liệu bao gồm tinh dầu mơ và hạnh nhân 
ngọt cùng shea butter kết hợp với VIT A và VIT E tạo cho sản 
phẩm tính chống oxy hóa cao.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM

SHOW
CATALOGE
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GI PICCO’S COSMETICS

EYEBROWN

http://www.gipiccos.it/about-us/

A rich and soft texture, made with excellent
Organic and Natural raw materials,
it is the perfect tool to enhance and care
for eyelashes. Perfect for teens or for women
who love a no-make-up finish.

EYEBROWN
Kết cấu mềm mại với những nguyên liệu tự nhiên nhất chau 
chuốt và nuôi dưỡng cho lông my. Là điểm nhấn hoàn hảo cho 
bước trang điểm cuối cùng.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM

SHOW
CATALOGE
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PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM

GI PICCO’S COSMETICS

MASCARA

http://www.gipiccos.it/about-us/

Natural and Organic raw materials
used to achieve the greatest curling
and lengthening effect: the creamy texture
adheres instantly to the lashes and perfectly
combs and curls each one. A combination
of Organic Waxes and Oils together for an
innovative texture: very soft, elastic and curled
lashes all day long with the utmost attention
to delicacy in harmony with nature.

MASCARA
Nguyên liệu hữu cơ được sử dụng tạo độ cong và dài cho my. 
Kết cấu kem dính ngay vào my và dễ dàng chuốt cong cho từng 
sợi my. Kết hợp hoàn hảo của sáp ong organic và dầu hữu cơ tạo 
sự mềm mại đàn hồi và giữ cho my ổn định trong thời gian dài.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM

SHOW
CATALOGE
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GI PICCO’S COSMETICS

EYELINER

http://www.gipiccos.it/about-us/

An incredible blend of Cosmos Approved,
Natural and Sustainable Raw Materials
to create a product with surprising features.
Full color, precise line and matte finish
for an innocent and attractive look.

EYELINER
Một sự pha trộn đầy ngạc nhiên đạt tiêu chuẩn tự nhiên Cosmo 
cho dòng sản phẩm tự nhiên vói các nguyên liệu được chọn lựa 
kỹ càng. Màu sắc tròn trịa, đường line tinh tế và gọn gàng cho 
vẻ đẹp ngây thơ hấp dẫn.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM

SHOW
CATALOGE
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GI PICCO’S COSMETICS

EYESHADOW

http://www.gipiccos.it/about-us/

So delicate and careful, it gingerly settles
on the lid giving an even veil of pure color.
Pearlescent Pigment can be added to the
formula for a sparkling finish.
In combination with Eyeshadow Metal
Ecogreen, it’s ideal for creating exciting Natural
Palettes.

EYESHADOW
Tinh tế và nhẹ nhàng, nó tạo ra nét uyển chuyển cho mắt với 
màu sắc trong trẻo.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM

SHOW
CATALOGE
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GI PICCO’S COSMETICS

CREAMY HIGHLIGHTER

http://www.gipiccos.it/about-us/

Poured in chubby formula for the easiest
use and for every need.
A very rich and perfectly balanced texture
for complete performance: dry but easy
to blend, rich in natural oils, waxes, butter
and vitamin E for a total skin care.
Gives a gentle light on eyes, cheekbones,
Cupido’s Arch, and around the eyebrows.

CREAMY HIGHLIGHTER
Kem highlighter dễ dàng sử dụng cho mọi làn da. Kết cấu cân 
bằng tạo sự tự nhiên, khô nhưng dễ dàng pha trộn với sự phong 
phú của các tinh dầu tự nhiên, sáp ong, shea butter và vitamin E.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM

SHOW
CATALOGE
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GOOD ATTITUDE

Aroma Hand Clean Gel Premium Sanitizer

eaudesol.gobizkorea.com

Use our product whenever and wherever you want instead of washing 
your hands.

Apply it on your hands for 30 seconds, then you will catch the corona 
virus.

It has good scents and you can manage the hygience of your hands at the 
same time, as it also moisturizers the skin thanks to its diverse nutrients. 
This method makes the difference from other hand sanitizer which result 
in dryness of the skin.

Aroma Hand Clean Gel Premium Sanitizer 
- Moisturizing dry hands 
· Aroma-scented hand sanitizer 
- A sleek and pretty design 
- Targeting women in their 20s and 30s 
- Packages you want to keep in your bag and good for gifts as well 
- Packages you want to upload to social media such as instagram

Gel rửa tay Eau De Sol dòng cao cấp

CHUYÊN NGÀNH: TRANG ĐIỂM, OEM/ODM
MAKEUP, OEM/ODM

Sử dụng Gel rửa tay cao cấp Eau De Sol bất cứ khi nào và bất cứ 
nơi nào bạn muốn thay vì rửa tay.

Bôi lên tay 30 giây sẽ diệt khuẩn được virut corona.

Sản phẩm có mùi hương dễ chịu và bạn dưỡng ẩm cho đôi tay 
của bạn với mùi hương dễ chịu nhờ các chất dinh dưỡng đa 
dạng của Eau De Sol. Phương pháp này tạo ra sự khác biệt so 
với các loại nước rửa tay khác gây khô da khác.

- Dưỡng ẩm cho da tay khô
- Gel rửa tay thơm mùi hương
- Thiết kế đẹp và sang trọng
- Phù hợp với phụ nữ trong độ tuổi 20 đến 30
- Thiết kế phù hợp để trong túi và cũng có thể làm quà tặng
- Bao bì bắt mắt khiến người dùng muốn tải lên phương tiện 
truyền thông xã hội chẳng hạn như facebook, instagram
- Eau De Sol nhận đặt in nhãn hiệu riêng(OEM/ODM)

SHOW
CATALOGE
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GOOD ATTITUDE

Aroma Hand Clean Gel Premium 
Sanitizer 

eaudesol.gobizkorea.com

* Moisturizing dry hands 

* Aroma-scented hand sanitizer 

* A sleek and pretty design 

* Targeting women in their 20s and 30s 

* Packages you want to keep in your bag and good for gifts as 
well 

* Packages you want to upload to social media such as facebook, 
instagram

Gel rửa tay dòng cao cấp Eau De Sol

* Dưỡng ẩm cho da tay khô

* Gel rửa tay thơm mùi hương

* Thiết kế đẹp và sang trọng

* Phù hợp với phụ nữ trong độ tuổi 20 đến 30

* Thiết kế phu hợp để trong túi và cũng có thể làm quà tặng

* Bao bì bắt mắt khiến người dùng muốn tải lên phương tiện 
truyền thông xã hội chẳng hạn như facebook, instagram

EAU DE SOL
Brand Name:

CHUYÊN NGÀNH: SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA
.

SHOW
CATALOGE
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ACRO BIOMEDICAL CO., LTD.

ABCcolla® Collagen Matrix

http://www.acrobiomedical.com/index.php?lang=en 

The porous collagen biomaterial absorbs a high level of 
wound exudates and maintains an optimal moist environment 
conducive to healing. The 3D structure acts as an ECM-
like scaffold, encouraging cell proliferation and migration, 
formation of granulation tissue, and epithelialization to support 
the regeneration of human dermis and epidermis. It comes in 
different forms – as sheet, powder, sponge, plug, and cube.

ABCcolla® Collagen Matrix

Vật liệu sinh học collagen xốp hấp thụ lượng dịch tiết ra từ vết 
thương cao và duy trì môi trường ẩm tối ưu có lợi cho việc chữa 
lành. Cấu trúc 3D hoạt động như một dụng cụ hỗ trợ giống như 
ECM, khuyến khích tăng sinh và di chuyển tế bào, hình thành mô 
hạt và biểu mô hóa để hỗ trợ tái tạo lớp hạ bì và biểu bì của con 
người. Sản phẩm có nhiều dạng khác nhau - dưới dạng tấm, bột, 
bọt biển, phích cắm và hình khối.

ABCCOLLA®
Brand Name:

CHUYÊN NGÀNH: SẢN PHẨM & DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ
AESTHETIC SURGERY EQUIPMENT & DEVICES

SHOW
CATALOGE
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ACRO BIOMEDICAL CO., LTD.

ABCcolla® Collagen Dermal Filler

http://www.acrobiomedical.com/index.php?lang=en 

ABCcolla® Collagen Dermal Filler is a highly purified, sterile, 
and injectable device which is composed of atelo-collagen 
slurry and decellularized dermal particles with natural collagen 
scaffold from porcine dermis. It is intended for correction of 
severe facial wrinkles, skin folds, and for lips and cheeks soft 
tissue augmentation.

ABCcolla® Collagen Dermal Filler

ABCcolla® Collagen Dermal Filler là một thiết bị tiêm được làm 
tinh khiết, vô trùng và có độ tinh khiết cao, bao gồm bùn ate-
lo-collagen và các phần tử da đã khử tế bào với giàn collagen tự 
nhiên từ lớp bì lợn. Nó được dùng để điều chỉnh các nếp nhăn 
nghiêm trọng trên khuôn mặt, các nếp gấp trên da và để nâng 
cao mô mềm ở môi và má.

ABCCOLLA®
Brand Name:

CHUYÊN NGÀNH: SẢN PHẨM & DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ
AESTHETIC SURGERY EQUIPMENT & DEVICES

SHOW
CATALOGE
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JOYCOM BIO-CHEM CO., LTD.

JOYCOM GROUP

Plus Liquid Wound Dressing (Sterile)

https://en.joycom-group.com/

Brand Name:

* Invention Patents Technology (No. I419701) – Oligopeptides 
ECM Polysaccharides encapsulation.

* Promote Active Healing – Wound healing key factors : Oligo-
peptides + ECM Polysaccharides.

* Promote Cure & Repair – Significant effect on difficult-to-heal 
wounds as well.

* 3-D Pharmaceutical Dressing via Liquid Spray – Getting even 
distribution when applied on rugged wound.

* No accidental laceration concern to newly healed epithelium & 
No allergies from nonexistent plaster backing material.

* Medication can reach swiftly to pit wounds such as fistula to 
get ideal and solid results.

Băng vết thương dạng lỏng
* Công nghệ bằng sáng chế phát minh (số I419701) - Oligopep-
tides ECM Polysaccharides đóng gói.

* Thúc đẩy quá trình chữa lành tích cực - Yếu tố chính làm lành vết 
thương: Oligopeptides + ECM Polysaccharides.

* Thúc đẩy Cure & Repair - Tác dụng đáng kể đối với các vết 
thương khó lành.

* Băng dược phẩm 3-D qua dạng xịt lỏng - Phân bố đều khi bôi 
lên vết thương gồ ghề.

* Không có vết rách ngẫu nhiên đối với biểu mô mới chữa lành & 
Không bị dị ứng từ vật liệu nền thạch cao không tồn tại.

* Thuốc có thể nhanh chóng đến được các vết thương như lỗ rò 
để lấy kết quả lý tưởng và vững chắc.

CHUYÊN NGÀNH: TRANG THIẾT BỊ & ĐỒ DÙNG Y TẾ GIA ĐÌNH
HOME MEDICAL CONSUMABLES, EQUIPMENT & DEVICES

SHOW
CATALOGE

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM
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PARKTRON TECHNOLOGY CO., LTD.

PARKTRON

Smart Healthcare Kiosk

www.parktron.com/en-us

Brand Name:

* Self-service Kiosk reduce queues in hospital halls. 

* This saves administration and reception staff valuable time that 
can be used for more pressing tasks.

* Multiple Payment Method: It supports Cash / Credit Card / 
Electronic Ticket / Mobile Payment to hugely shorten payment 
process duration.

* The note and coin recycling feature ensures minimum access 
to the Self-Service Kiosk for replenishing of cash.

* Anti-microbial kiosk touchscreen can help reduce the spread 
of surface germs and bacteria.

* Heart-warming and interactive User Interface. 

* Ergonomics deals with wheelchair customers.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHĂM SÓC, ĐIỀU DƯỠNG
NURSING AIDS

Ki-ốt chăm sóc sức khoẻ thông minh
* Giúp giảm bớt hàng đợi trong khuôn viên/hội trường bệnh viện.

* Giúp tiết kiệm thời gian quý báu của nhân viên hành chính và 
lễ tân có thể được sử dụng cho những công việc cấp bách hơn.

* Phương thức thanh toán đa dạng bao gồm: hỗ trợ Tiền mặt / 
Thẻ tín dụng / Vé điện tử / Thanh toán di động để rút ngắn đáng 
kể thời gian trong quy trình thanh toán.

* Tính năng tái chế tiền xu và ghi chú đảm bảo quyền truy cập 
tối thiểu vào Kiosk tự phục vụ để bổ sung tiền mặt.

* Màn hình cảm ứng kiosk chống vi khuẩn có thể giúp giảm sự lây 
lan của vi trùng và vi khuẩn trên bề mặt.

* Được làm ấm lên và giao diện người dùng tương tác.

* Giao dịch công thái học với khách hàng sử dụng xe lăn.

SHOW
CATALOGE

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM
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MEDIMAGING INTEGRATED SOLUTION INC.

HORUS SCOPE

Smart Wound Carer Thiết bị chăm sóc vết thương thông minh

http://www.miis.com.tw/

Brand Name:

* Advanced Wound Imaging

* Telemedicine

* Friendly User Interface

* AI-assisted Analysis

* Home Care

* Data Analysis

* Hình ảnh vết thương chuyên sâu

* Telemedicine

* Giao diện người dùng thân thiện

* Phân tích được hỗ trợ bởi AI

* Chăm sóc tại nhà

* Phân tích dữ liệu

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHĂM SÓC, ĐIỀU DƯỠNG
NURSING AIDS

SHOW
CATALOGE

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM
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CÔNG TY TNHH TM DV TRẦN THỊNH

THIẾT BỊ THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BỆNH NHÂN

www.tranthinh.com

* Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, đời sống con người 
được nâng cao thì việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe càng được chú 
ý nhiều hơn. Với nhu cầu đó công ty Trần Thịnh cung cấp đến khách 
hàng những dòng sản phẩm thiết bị hỗ trợ, theo dõi trạng thái sức khỏe 
người dùng có thể sử dụng tại nhà như:

• Thiết bị điện tim D – Heart
• Thiết bị điện tim Holter 72 h VivaLNK
• Thiết bị điện tim Holter 7/14 ngày Sigknow
• Thiết bị huyết áp Holter Caretaker

* Dòng thiết bị hỗ trợ đo, theo dõi và phân tích kết quả điện tim tại nhà 
thông qua kết nối ứng dụng trên smartphone. Cho phép người dùng có 
thể chủ động đo, theo dõi cũng như chia sẽ thông số điện tim đến bác 
sĩ điều trị một cách chủ động.

* Hỗ trợ lưu trữ và truyền dữ liệu thông qua smartphone.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ CHĂM SÓC, ĐIỀU DƯỠNG
NURSING AIDS

SHOW
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NETOWN CORPORATION

BABYBOT

Smart Precise-Exercise Device for Home

https://www.netown.tw/en

Brand Name:

* Smart Health Evaluation: Generate exercise program based on 
evaluation data

* Virtual Personal Trainer: Adjust training goal with workout data in 
real-time

*Unique Dual Training: Training for upper limbs and lower limbs in one 
machine

1. First in market Measurement + Exercise Combination
- Dual-function smart training equipment
- Experience professional service from virtual personal trainer at home. 
Personal exercise program is generated from measurement data by AI 

2. Real-Time Tracking during Workout
- Record all your training result
- AI adjusts training target based on actual exercise data, gradually 
leading user to keep the path on wellness life.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ & HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ, VẬN ĐỘNG
 HEALTH MONITORING TECHNOLOGY

Thiết bị tập thể dục thông minh 
cho gia đình
* Đánh giá sức khỏe thông minh: Tạo chương trình tập 
thể dục dựa trên dữ liệu đánh giá

* Huấn luyện viên cá nhân ảo: Điều chỉnh mục tiêu đào 
tạo với dữ liệu tập luyện trong thời gian thực

* Huấn luyện kép độc đáo: Huấn luyện chi trên và chi 
dưới trong một máy

1. Đầu tiên trên thị trường Kết hợp Đo lường + Bài tập
- Thiết bị đào tạo thông minh chức năng kép
- Trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp từ huấn luyện viên 
cá nhân ảo tại nhà. Chương trình tập thể dục cá nhân 
được tạo từ dữ liệu đo lường bởi AI

2. Theo dõi thời gian thực trong quá trình tập luyện
- Ghi lại tất cả kết quả đào tạo của bạn
- AI điều chỉnh mục tiêu tập luyện dựa trên dữ liệu tập 
luyện thực tế, dần dần dẫn dắt người dùng duy trì cuộc 
sống khỏe mạnh.
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NETOWN CORPORATION

BABYBOT

Health Evaluation and Exercise 
Enhancement System

https://www.netown.tw/en

Brand Name:

Babybot offers a one-stop service from evaluation to an en-
hancement program. Integrated with muscle loss evaluation, 
AI improves arm & leg muscle training and has coordination / 
balance training functions. Evaluation data is analyzed by the AI 
system, generating individual improvement programs. All train-
ing data is auto-recorded for AI adjustment and improvement 
tracking. Babybot has simple graphics UI for elderly users and a 
curved elegant design with safety features for public use. Baby-
bot is TFDA approved and protected by several patents.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ & HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ, VẬN ĐỘNG
 HEALTH MONITORING TECHNOLOGY

Hệ thống Đánh giá Sức khỏe 
và Tăng cường Tập thể dục
Babybot cung cấp dịch vụ một cửa từ đánh giá đến chương trình 
nâng cao. Được tích hợp với tính năng đánh giá mất cơ, AI cải 
thiện việc luyện tập cơ tay và cơ chân và có các chức năng huấn 
luyện phối hợp / cân bằng. Dữ liệu đánh giá được phân tích bởi 
hệ thống AI, tạo ra các chương trình cải tiến riêng lẻ. Tất cả dữ 
liệu đào tạo được tự động ghi lại để điều chỉnh và theo dõi cải 
tiến AI. Babybot có giao diện người dùng đồ họa đơn giản cho 
người dùng cao tuổi và thiết kế cong thanh lịch với các tính năng 
an toàn cho mục đích sử dụng công cộng. Babybot được TFDA 
phê duyệt và bảo vệ bới nhiều bằng sáng chế.
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NETOWN CORPORATION

BABYBOT

Portable Vital-Sign Measurement 
and Management System

https://www.netown.tw/en

Brand Name:

* Integrated with first in Taiwan’s Muscle Loss Auto-Evaluation, 
arm & leg muscle enhancement, and telemedicine video call 
functions. 

* With simple UI, elegant outlook design, and built-in battery, it 
is suitable for personal or family health management.

* HBOT is equipped with blood pressure and blood oxygen mea-
surement and is expandable for other devices, like bodyfat me-
ter, thermometer.

Hệ thống quản lý và đo lường 
Vital-Sign di động
* Tích hợp tính năng Tự động Đánh giá Mất Cơ của Đài Loan, 
nâng cao cơ bắp tay và chân, và các chức năng gọi video y tế 
từ xa. 

* Giao diện người dùng đơn giản, thiết kế giao diện thanh lịch 
và pin tích hợp, nó phù hợp để quản lý sức khỏe cá nhân hoặc 
gia đình.

* Đo huyết áp và oxy trong máu và có thể mở rộng cho các thiết 
bị khác, như máy đo lượng mỡ cơ thể, nhiệt kế.

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ & HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ, VẬN ĐỘNG
 HEALTH MONITORING TECHNOLOGY
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COVID-19 Coronavirus Real Time PCR Kit

COVID-19 Coronavirus Real Time PCR Kit
www.bioperfectus.com

.

COVID-19 Coronavirus Real Time PCR Kit is an In Vitro Diagnostic (IVD) reagent 
applying on fluorescent PCR technology and aiming at qualitatively detect 
Open Reading Frame gene region (ORF1a/b) and viral nucleocapsid region 
(N) of SARS-CoV-2 RNA from upper and lower respiratory tract specimens. 
Upper respiratory tract specimens include throat swab and nasopharyngeal 
swab. Lower respiratory tract specimens include sputum. 
The product is intended for use on populations suspected to have SARS-
CoV-2 infection, as an aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection by trained 
laboratory personnel on RT-PCR. 
Advantages:
Multiplex real-time PCR detect different target specific for SARS-CoV-2
Internal control ensures the whole process reliably
Better performance makes the result more accurate
More efficient: 96 tests in 72 minutes (on an instrument)
Suitable for more mainstream instrument
Shelf life: 12 months

COVID-19 Coronavirus Real Time PCR Kit là thuốc thử chẩn đoán trong ống 
nghiệm (IVD) áp dụng trên công nghệ PCR huỳnh quang và nhằm phát hiện 
định tính vùng gen Open Reading Frame (ORF1a / b) và vùng nucleocapsid 
của virus (N) của SARS-CoV-2 RNA từ bệnh phẩm đường hô hấp trên và dưới.
Bệnh phẩm đường hô hấp trên bao gồm ngoáy họng và ngoáy mũi họng. Bệnh 
phẩm đường hô hấp dưới bao gồm đờm.
Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho các quần thể nghi ngờ nhiễm SARS-
CoV-2, như một biện pháp hỗ trợ chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 bởi nhân viên 
phòng thí nghiệm được đào tạo về RT-PCR. 
Tính năng:
PCR thời gian thực đa kênh phát hiện mục tiêu khác nhau cụ thể cho SARS-
CoV-2
Kiểm soát nội bộ đảm bảo toàn bộ quá trình một cách đáng tin cậy
Hiệu suất tốt hơn giúp kết quả chính xác hơn
Hiệu quả hơn: 96 bài kiểm tra trong 72 phút (trên một thiết bị)
Thích hợp cho nhiều nhạc cụ chính thống hơn
Thời hạn sử dụng: 12 tháng

CHUYÊN NGÀNH: VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM
 TESTING SUPPLIES AND EQUIPMENT
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Bioperfectus Nucleic Acid Extraction Rapid Kit 
(Magnetic Bead Method)

www.bioperfectus.com

.

This kit uses magnetic beads and buffer system with unique separation function and is used in 
conjunction with nucleic acid extractor to separate and purify high-quality viral nucleic acids from 
samples. The specially coated magnetic beads have a strong affinity for the nucleic acid in the 
sample under certain conditions. When the conditions change, the magnetic beads release the 
adsorbed nucleic acid, so that the nucleic acid in the purified sample can be quickly extracted.
This kit is used for the extraction and purification of viral nucleic acids (DNA and RNA) from samples 
such as serum, plasma, virus culture fluid, cerebrospinal fluid, urine, swab wash, fecal supernatant, 
etc. The purified nucleic acid can be used in downstream molecular biology experiment.

Advantages:
High purity and concentration
Easy-to-use: all reagents are prepacked
More efficient: 96 samples in 15 minutes
Safe and harmless: without the use of toxic reagents, e.g., benzene, chloroform…
Full-automatic: Free your hands

CHUYÊN NGÀNH: VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM
 TESTING SUPPLIES AND EQUIPMENT

Bioperfectus Nucleic Acid Extraction Rapid Kit 
(Magnetic Bead Method)
Bộ dụng cụ này sử dụng các hạt từ tính và hệ thống đệm với chức năng phân tách độc đáo và được 
sử dụng cùng với bộ chiết axit nucleic để tách và tinh chế các axit nucleic của virus chất lượng cao 
từ các mẫu. Các hạt từ tính được phủ đặc biệt có ái lực mạnh với axit nucleic trong mẫu ở những 
điều kiện nhất định. Khi các điều kiện thay đổi, các hạt từ tính giải phóng axit nucleic được hấp 
phụ, do đó axit nucleic trong mẫu tinh khiết có thể được chiết xuất nhanh chóng.
Bộ dụng cụ này được sử dụng để chiết xuất và tinh chế axit nucleic của vi rút (DNA và RNA) từ 
các mẫu như huyết thanh, huyết tương, dịch nuôi cấy vi rút, dịch não tủy, nước tiểu, dịch rửa gạc, 
dịch nổi trên phân, v.v. Có thể sử dụng axit nucleic tinh khiết trong thí nghiệm sinh học phân tử 
xuôi dòng.

Tính năng:
Độ tinh khiết và nồng độ cao
Dễ sử dụng: tất cả các thuốc thử đều được đóng gói sẵn
Hiệu quả hơn: 96 mẫu trong 15 phút
An toàn và vô hại: không sử dụng thuốc thử độc hại, ví dụ: benzen, cloroform…
Hoàn toàn tự động: Giải phóng đôi tay của bạn
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Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) IgM/IgG Rapid Test 
Kit

Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) 
IgM/IgG Rapid Test Kit

www.bioperfectus.com

.

The Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) IgM/IgG Rapid Test Kit from Bioperfectus is an in vitro 
diagnostic test used for the detection of novel coronavirus (SARS-CoV-2) IgM and IgG antibodies.
This product is based on immunochromatographic technology. The detection area of the strip has 
an IgM test line (T2 line), an IgG test line (T1 line) and a control line (C line).

Advantages:
Fast results within 10-15 minutes
Easy to use: 3 steps to finish the test
Quality control: ensure the result is reliable
Multiple antibody tests identify the stage of infection
Shelf life: 12 months

Bộ xét nghiệm nhanh Virus Corona mới (SARS-CoV-2) IgM 
/ IgG từ Bioperfectus là một xét nghiệm chẩn đoán in vitro 
được sử dụng để phát hiện kháng thể IgM và IgG mới của 
coronavirus (SARS-CoV-2).
Sản phẩm này dựa trên công nghệ sắc ký miễn dịch. Vùng 
phát hiện của dải có vạch kiểm tra IgM (vạch T2), vạch kiểm 
tra IgG (vạch T1) và vạch kiểm soát (vạch C).

Tính năng:
Kết quả nhanh chóng trong vòng 10-15 phút
Dễ sử dụng: 3 bước để hoàn thành bài kiểm tra
Kiểm soát chất lượng: đảm bảo kết quả đáng tin cậy
Nhiều xét nghiệm kháng thể xác định giai đoạn nhiễm trùng
Thời hạn sử dụng: 12 tháng

CHUYÊN NGÀNH: VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM
 TESTING SUPPLIES AND EQUIPMENT
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Nucleic Acid Extraction System SMPE-960

Nucleic Acid Extraction System 
SMPE-960

www.bioperfectus.com

.

The nucleic acid extraction system (referred to as “extraction system” below) produced by Jiangsu Bioperfectus 
Technologies Co., Ltd. (referred to as “Bioperfectus” below) is an in vitro diagnostic medical device, which 
integrates cutting-edge mechanical, electronic and software technologies to enable automated extraction 
of nucleic acids from samples with a modular structure - the equipment can extract nucleic acids from 1-96 
samples in three independently operating modules at the same time. Each module consists of 1-32 samples so 
that samples can be tested upon delivery.
Scope of application: The equipment is intended for use with magnetic bead-based nucleic acid extraction kits 
for extraction and purification of nucleic acids from clinical samples.
Advantages: 
Test upon delivery: 1-96 samples in three independently operating modules for nucleic acid extraction at the 
same time
High efficiency: 15-45 minutes
Better interactive experience: 10.1’’ touch screen, user-friendly software to independently control each module
Better contamination control: UV light, ozone-free purifier with dozens of micro-sized high-voltage electrostatic 
subparts that can capture aerosols containing bacteria
Quality commitment: 18 months’ warranty period

CHUYÊN NGÀNH: VẬT TƯ VÀ THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM
 TESTING SUPPLIES AND EQUIPMENT

Hệ thống chiết xuất axit nucleic (được gọi là “hệ thống chiết xuất” 
bên dưới) được sản xuất bởi Jiangsu Bioperfectus Technologies 
Co., Ltd. và công nghệ phần mềm cho phép chiết xuất tự động axit 
nucleic từ các mẫu có cấu trúc mô-đun - thiết bị có thể chiết xuất 
axit nucleic từ 1-96 mẫu trong ba mô-đun hoạt động độc lập cùng 
một lúc. Mỗi mô-đun bao gồm 1-32 mẫu để các mẫu có thể được 
kiểm tra khi giao hàng.
Phạm vi ứng dụng: Thiết bị được thiết kế để sử dụng với bộ dụng 
cụ chiết xuất axit nucleic dựa trên hạt từ tính để chiết xuất và tinh 
chế axit nucleic từ các mẫu lâm sàng.
Tính năng:
Kiểm tra khi giao hàng: 1-96 mẫu trong ba mô-đun hoạt động độc 
lập để chiết xuất axit nucleic cùng một lúc
Hiệu quả cao: 15-45 phút
Trải nghiệm tương tác tốt hơn: Màn hình cảm ứng 10.1 ’’, phần mềm 
thân thiện với người dùng để điều khiển độc lập từng mô-đun
Kiểm soát ô nhiễm tốt hơn: Đèn UV, máy lọc không chứa ôzôn với 
hàng chục phần tử tĩnh điện cao áp kích thước siêu nhỏ có thể thu 
giữ các bình xịt chứa vi khuẩn
Cam kết chất lượng: Thời gian bảo hành 18 tháng
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Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) 
IgM/IgG Rapid Test Kit

Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) 
IgM/IgG Rapid Test Kit

www.bioperfectus.com

.

The Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) IgM/IgG Rapid Test 
Kit from Bioperfectus is an in vitro diagnostic test used for 
the detection of novel coronavirus (SARS-CoV-2) IgM and 
IgG antibodies.
This product is based on immunochromatographic 
technology. The detection area of the strip has an IgM test 
line (T2 line), an IgG test line (T1 line) and a control line (C 
line).

Advantages:
Fast results within 10-15 minutes
Easy to use: 3 steps to finish the test
Quality control: ensure the result is reliable
Multiple antibody tests identify the stage of infection
Shelf life: 12 months

Bộ xét nghiệm nhanh Virus Corona mới (SARS-CoV-2) IgM 
/ IgG từ Bioperfectus là một xét nghiệm chẩn đoán in vitro 
được sử dụng để phát hiện kháng thể IgM và IgG mới của 
coronavirus (SARS-CoV-2).
Sản phẩm này dựa trên công nghệ sắc ký miễn dịch. Vùng 
phát hiện của dải có vạch kiểm tra IgM (vạch T2), vạch kiểm 
tra IgG (vạch T1) và vạch kiểm soát (vạch C).

Tính năng:
Kết quả nhanh chóng trong vòng 10-15 phút
Dễ sử dụng: 3 bước để hoàn thành bài kiểm tra
Kiểm soát chất lượng: đảm bảo kết quả đáng tin cậy
Nhiều xét nghiệm kháng thể xác định giai đoạn nhiễm trùng
Thời hạn sử dụng: 12 tháng

CHUYÊN NGÀNH: THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN
 PERSONAL PROTECTIVE  EQUIPMENT
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Syngen CDMO Service for Dietary 
Supplement

https://syngenbiotech.com/home/?q=en/home

.

CDMO Service
Comprehensive one stop Global CDMO partner. 
With a wealth of in house expertise, all-around product development and rigorous testing facilities together with 
international supplier alliances, we are committed to lead the innovation in product development in the global market.
Our Contract Manufacturing services cover all your needs:
* Functional food: capsules, various tablets, powder granules, pouch drink, cup packaging, glass bottled beverage
* Organic beverage OEM: professional R&D and OEM of various glass bottled beverages.
* Professional organic food packaging: can be mixed or divided into various sizes of dried fruits, nuts, Chinese 
medicinal materials, and dried food, etc., in bags or cans.
* Details of our Services included:
- Design and development of health functional food and nutraceutical supplement.
- OEM and ODM OEM production of wide range of dosage forms.
- Recommendations and services for product information, packaging design, and efficacy testing.
- Assistance in certification and aspect of applications.
- International documentation for distribution and registration.
- Health and nutrition consultation

CHUYÊN NGÀNH: THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
 NUTRITIONAL & DIETARY SUPPLEMENTS

Dịch vụ Syngen CDMO cho Thực phẩm 
chức năng
Dịch vụ CDMO 
Đối tác toàn diện của CDMO toàn cầu. 
Với kinh nghiệm dày dặn, khả năng phát triển sản phẩm toàn diện và các cơ sở thử nghiệm 
nghiêm ngặt cùng với các liên minh nhà cung cấp quốc tế, chúng tôi cam kết dẫn đầu sự 
đổi mới trong phát triển sản phẩm trên thị trường toàn cầu. 
Dịch vụ Sản xuất Hợp đồng của chúng tôi đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn: 
* Thực phẩm chức năng: viên nang, viên nén các loại, bột hạt, nước uống dạng túi, bao bì 
cốc, nước giải khát đóng chai thủy tinh 
* Nước giải khát hữu cơ OEM: R & D chuyên nghiệp và OEM các loại đồ uống đóng chai thủy 
tinh khác nhau. 
* Bao bì thực phẩm hữu cơ chuyên nghiệp: có thể được trộn hoặc chia thành nhiều kích 
cỡ trái cây khô, các loại hạt, dược liệu Trung Quốc, thực phẩm khô, vv, trong túi hoặc lon. 
* Chi tiết về Dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 
- Thiết kế và phát triển thực phẩm chức năng sức khỏe và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. 
- OEM và ODM OEM sản xuất nhiều dạng bào chế. 
- Đề xuất và dịch vụ về thông tin sản phẩm, thiết kế bao bì và kiểm tra hiệu quả. 
- Hỗ trợ trong việc chứng nhận và khía cạnh của các ứng dụng. 
- Tài liệu quốc tế về phân phối và đăng ký. 
- Tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng
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Lactobacillus fermentum V3

Lactobacillus fermentum V3

https://syngenbiotech.com/home/?q=en/home

.

Lactobacillus fermentum V3
V3 is Lactobacillus fermentum strain isolated from Taiwanese “pickled bamboo shoots”, a natural vegetable origin.

- Reduce the inflammation and damage of the intestinal mucosa
- Reduce the risk of colorectal cancer
- Help improve flatulence
- Improve digestion and absorption
- Scientific evidence proven
- Qualified Presumption of Safety (QPS) status
- Plant origin and suitable for Vegan
- Resistance to gastric acid and bile salt.
- Paper, award, and patents

Lactobacillus lên men V3 
V3 là chủng vi khuẩn Lactobacillus fermentum được phân lập từ 
“măng ngâm” của Đài Loan, một nguồn gốc thực vật tự nhiên. 

- Giảm viêm và tổn thương niêm mạc ruột 
- Giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng 
- Giúp cải thiện chứng đầy hơi 
- Cải thiện tiêu hóa và hấp thụ 
- Các bằng chứng khoa học đã được chứng minh 
- Tình trạng giả định an toàn được xác định (QPS) 
- Nguồn gốc thực vật và thích hợp cho người thuần chay 
- Kháng axit dịch vị và muối mật. 
- Giấy, giải thưởng và bằng sáng chế
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BIOJOVIAL Lactobacillus brevis 
ProGA28

https://syngenbiotech.com/home/?q=en/home
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BIOJOVIAL Lactobacillus brevis ProGA28 
Lactobacillus brevis ProGA28 (DSM33167) Lactobacillus brevis 
* Chủng hữu hiệu được phân lập từ rau muối ở Đài Loan. 
* Số lượng cao Biogenics hoạt tính sinh học có được từ kỹ thuật lên men tiên tiến 
* Mang ảnh hưởng đến trung tâm và hệ thống ruột thông qua Trục GUT-BRAIN. 
* Chống lại chứng mất ngủ và giúp chống lại chứng trầm cảm và lo lắng 
* Giấy tờ, bằng sáng chế và giải thưởng 
Bằng chứng thí nghiệm cho thấy 100mg BIOJOVIAL® mỗi ngày có thể cải thiện hiệu quả chất lượng giấc ngủ và tăng tổng thời gian ngủ. 
* Cải thiện các triệu chứng rối loạn giấc ngủ 
* Giảm các hành vi giống như trầm cảm 
* Giảm các hành vi lo lắng 
* Giúp duy trì sự cân bằng của hệ thống thần kinh tự chủ khi bị căng thẳng 
* Cải thiện chất lượng giấc ngủ khi bị căng thẳng 
Phát hành probiotic hạnh phúc: 
1. Biogenics Xi - hành động trực tiếp và nhanh chóng 
2. GABA (Gamma-Aminobutyric Acid), BIOJOVIAL® chứa 20% GABA.
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Streptococcus thermophilus ST4 Streptococcus thermophilus ST4

https://syngenbiotech.com/home/?q=en/home
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- Reduce inflammation
- Improve gastric mucosal repair ability
- Relieve Intestinal mucositis, a side effect of chemotherapy
- Relieve diarrhea and loss of appetite caused by chemotherapy drugs
- Improve symptoms of lactose intolerance
- Regulate the intestinal flora
- Improve immune system
- Inhibition of colon cancer
- Scientific evidence proven
- Safe strains: Antibiotic susceptibility test
- Resistant to gastric acid and bile salt
- Suitable for Lacto-vegetarians
- Papers, patents and awards

- Giảm viêm 
- Cải thiện khả năng sửa chữa niêm mạc dạ dày 
- Chữa viêm niêm mạc ruột, một tác dụng phụ của hóa trị liệu 
- Chữa tiêu chảy và chán ăn do thuốc hóa trị liệu 
- Cải thiện các triệu chứng không dung nạp lactose 
- Điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột 
- Cải thiện hệ thống miễn dịch 
- Ức chế ung thư ruột kết 
- Các bằng chứng khoa học đã được chứng minh 
- Các chủng an toàn: Thử nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh 
- Chống axit dịch vị và muối mật 
- Phù hợp cho người ăn chay có sữa 
- Giấy tờ, bằng sáng chế và giải thưởng

CHUYÊN NGÀNH: THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
 NUTRITIONAL & DIETARY SUPPLEMENTS

SHOW
CATALOGE



VIRTUAL EDITION - 2O21 15.9 - 15.10 Organisers:

TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM

SYNGEN BIOTECH CO., LTD.

.

SYNGEN Ganoderma benefiGANO 
(powder/ fermentation broth)
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SYNGEN Ganoderma BenefiGANO (bột / nước dùng lên men) 
[Bột nấm linh chi SYNGEN] 
- Bột đông khô SYNGEN Ganoderma lucidum mycelium (GANO88) + Quả thể nấm Ganoderma lucidum 
- Giàu phân tử lượng cao Ganoderma lucidum nguồn b-1,3 polysaccharide hoạt động 
- Thành phần được cấp bằng sáng chế: hoạt chất sinh học độc đáo, F5-2, một hợp chất giống peptidoglycan. 
- Chứa triterpenes chức năng 
- Bảo vệ gan nhiễm mỡ do rượu: Bằng sáng chế của Đài Loan và Nhật Bản, công nhận giải thưởng quốc tế 
- Yếu tố bảo vệ mạch F5-2 Được cấp bằng sáng chế tại Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc 
- An toàn và không độc hại: Thử nghiệm độc tính trong 28 ngày đã xác nhận rằng GANO88 không có tác dụng phụ độc hại. 
- Giấy tờ, bằng sáng chế, giải thưởng 
GANO88 Chức năng Sinh lý Thực nghiệm 
- Chống mệt mỏi, cải thiện khả năng vận động 
- Tăng cường miễn dịch 
- Bảo vệ gan, cải thiện gan nhiễm mỡ 
- Bảo vệ hệ tim mạch 
- Chống xơ vữa động mạch 
- Kháng viêm 
- Cải thiện hệ thống miễn dịch
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Acute& Chronic Series-TAICEND-Hydrogel(Serile)

https://www.taicend.com/

.

Gel tẩy vết thương TAICEND là một loại băng gạc trong suốt, nhớt, vô trùng và vô định hình. Sản phẩm này thích hợp cho các vết 
thương có dịch thẩm thấu trung bình và thấp. Nó có thể được áp dụng đúng cách để che phủ các vết thương với nhiều hình dạng khác 
nhau để cung cấp và duy trì môi trường ẩm cho vết thương và bảo vệ mô mới; sản phẩm có hàm lượng nước cao, giúp loại bỏ tự nhiên 
các vảy đen và duy trì độ ẩm sửa chữa các mô mới; Cách ly vi khuẩn bên ngoài tiếp xúc trực tiếp với vết thương và thúc đẩy quá trình 
lành vết thương. 

Thành phần CMC, Natri clorua, Nước 
Chỉ định: Che vết thương, chẳng hạn như vết thương tiết dịch từ thấp đến trung bình, vết thương mãn tính (vết loét hở, vết loét do tì 
đè, v.v.). 
MOHW-MD- (I) -Không.007258 
Đặc trưng 

Thâm nhập tốt 
Không có dung môi hóa học, an toàn khi sử dụng, công thức dạng gel hoàn toàn có thể thâm nhập vào tổn thương và tạo môi trường 
lành tốt cho vết thương. 
Thúc đẩy quá trình debride autolytic 
Gạt bỏ vảy hoặc bụi bẩn trên vết thương, cơ thể con người sẽ tự phá vỡ, hấp thụ và chuyển hóa, kết hợp với bọt hấp thụ cao, có thể 
làm sạch môi trường vết thương và đạt được hiệu quả biểu mô hóa.
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IMMUPHYLA LCW23

https://syngenbiotech.com/home/?q=en/home

.

IMMUPHYLA LCW23 Probiotic diệt khuẩn bằng nhiệt để chống dị ứng 
Chứng nhận Thực phẩm Y tế Quốc gia 
- Giúp giảm dị ứng 
- Chế phẩm sinh học tiêu diệt nhiệt đầu tiên được chứng nhận 
- Thử nghiệm lâm sàng đã được chứng minh 
Căng thẳng an toàn 
- lấy từ ruột người lớn 
-Đánh giá độc tính an toàn đã đạt: độc tính gen, độc tính cấp tính, độc tính cho ăn trong 28 ngày 
Ứng dụng rộng rãi 
- Thích hợp cho phụ nữ có thai, trẻ em, thanh thiếu niên, bệnh nhân bị dị ứng và người ăn chay trường 
- Thích hợp cho viên nang, bột, hạt, sữa bột, thức ăn nhẹ và chất lỏng 
-Nhiệt độ phòng lưu trữ 
Bằng sáng chế quốc tế, giải thưởng 
-Australia AU2019100286 
-Finland FI 12315 
-Giải thưởng Huy chương Vàng tại Triển lãm Phát minh Quốc tế Ukraine
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GUARDSPO BC198 Bacillus coagulans

https://syngenbiotech.com/home/?q=en/home
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GUARDSPO BC198 Bacillus coagulans 
BC98 là một chế phẩm sinh học hình thành bào tử, (danh pháp chính xác hiện tại: Bacillus coagulans) hình thành nội bào tử có sức 
đề kháng cao thông qua công nghệ lên men sinh học. 
- Kháng axit dạ dày, kháng muối mật, kết dính ruột tốt -> đi qua đường tiêu hóa của con người, tác dụng chăm sóc sức khỏe lâu dài 
- Có khả năng chịu nhiệt cao, ổn định tốt, bảo quản ở nhiệt độ phòng -> nhiều ứng dụng xử lý 
- Xét thử độ nhạy cảm với kháng sinh -> chủng an toàn 
- Tài liệu quốc tế, giải thưởng, bằng sáng chế 
- Ức chế vi khuẩn có hại-> cải thiện hiệu quả môi trường đường ruột 
- Kiểm soát cân nặng, kiểm soát chất béo trong cơ thể -> Giảm béo phì 
- Chống viêm 
- Giảm sự hình thành gan nhiễm mỡ 
- Tăng hàm lượng axit béo chuỗi ngắn SCFA
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Acute& Chronic Series-TAICEND-Alginate Wound Dressing(Sterile)

https://www.taicend.com/

.

TAICEND Alginate Wound Dressing được chiết xuất từ rong biển tự nhiên. Nó có một kết cấu mềm mại và thoải mái và hấp thụ cao. 

Cấu trúc sợi độc đáo của nó làm tăng độ bền của băng và không dễ bị phân hủy sau khi thấm dịch tiết từ vết thương. Băng vết thương 
TAICEND Alginate sẽ tạo thành một lớp gel ẩm bảo vệ sau khi thấm dịch tiết vết thương và máu, có thể được mặc trên vết thương, 
cung cấp môi trường ẩm thích hợp và hỗ trợ chữa lành và sửa chữa vết thương. 

Thành phần Alginate 
Chỉ định: Vết thương chảy máu nhẹ, vết thương cấp tính hoặc mãn tính với lượng dịch tiết vừa phải hoặc nhiều, vết thương thiếu mô 
biểu mô và vết thương sâu răng.
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C-Section Series-TAICEND-Stage1 Waterproof Anti-adhesion Wound Dressing(Sterile)

https://www.taicend.com/

.

Được làm bằng bọt polyurethane và màng chống thấm polyurethane, Băng bó vết thương chống dính không thấm nước Giai đoạn 1 có thể được sử dụng 
trực tiếp sau khi sinh mổ để thấm dịch tiết vết thương. 
Thành phần bọt PU, Màng PU, chất kết dính nhạy cảm với áp suất cấp y tế, giấy phát hành 
Chỉ định: Tất cả các loại thẩm mỹ y tế, phẫu thuật, sinh mổ, chấn thương chung, vết cắt, vết loét ban đầu, vết thương nhẹ tiết dịch. 
Cung cấp một loạt điều trị hậu phẫu hoàn chỉnh 
Dựa trên khái niệm điều trị, TAICEND thiết kế một loạt các sản phẩm chăm sóc sau mổ lấy thai, từ làm lành vết thương đến ngăn ngừa sẹo và với các 
biện pháp điều trị chính xác nhất, mang lại hiệu quả lành thương tốt nhất. 
TAICEND cung cấp một loạt các biện pháp điều trị hoàn chỉnh nhằm cải thiện sự chăm sóc của nhân viên y tế đồng thời mang đến cho bệnh nhân sự 
chăm sóc hậu phẫu thoải mái nhất. 

Đặc trưng 
Chống thấm nước và chống vi khuẩn 
Lớp ngoài băng vết thương của TAICEND được thiết kế với lớp màng chống thấm nước giúp bệnh nhân có thể tắm sau khi sinh, tạo sự thoải mái cho 
người bệnh trong thời gian lành vết thương, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào vùng tổn thương và bảo vệ vùng kín một cách toàn diện nhất. . 
Siêu hấp thụ và tỷ lệ lưu giữ cao 
Chất liệu PU đã được cấp bằng sáng chế giúp tăng cường khả năng hấp thụ, hấp thụ hoàn toàn dịch tiết vết thương trong băng và tránh tiết dịch trở 
lại và nhiễm trùng vết thương. 
Chống bám dính 
Cấu trúc ba lớp không dính vào vùng xung quanh vết thương, giúp bệnh nhân loại bỏ vật liệu không đau. 
Tính mềm mại, thoải mái 、 
Kết cấu của băng mềm mại, thân thiện với làn da, tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với da, giảm cảm giác đau đớn cho vết thương.
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TAICEND Skin Pressure Relief Pad for NIPPV facial pressure relief

https://www.taicend.com/

.

Miếng đệm giảm áp lực TAICEND được cho là cho các mục đích y tế, tập trung vào tính chất của áp lực da tại vị trí nhô ra của xương để giảm khả năng 
bị loét tì đè ở bệnh nhân. Lớp trên của tấm đệm được làm bằng bọt polyurethane để giảm áp suất, giúp giảm áp suất hiệu quả có thể phân tán áp lực 
để giảm chấn thương do áp lực. Lớp dưới là màng polyurethane thân thiện với da: chất liệu mỏng và thoải mái khi tiếp xúc với da mà không làm mất 
tính thẩm thấu của da. 

Thành phần bọt PU, màng PU 
Chỉ định: Miếng đệm giảm áp lực là một thiết bị được sử dụng cho mục đích y tế để giảm áp lực của da lên các phần lồi của xương nhằm giảm khả năng 
bệnh nhân bị loét dưới da (bedsores) hoặc vết loét do tì đè. Sản phẩm này cũng giúp giảm đau và bảo vệ cho những người có làn da mỏng manh bị che 
phủ bởi da bị nén bởi thiết bị y tế, chẳng hạn như mặt nạ oxy, áp lực đường thở dương không xâm lấn, ống thông mũi, ống mở khí quản, ống dẫn lưu ổ 
bụng hoặc giường nằm lâu dài. những người nghỉ ngơi. 

Đặc trưng 
Phân phối lại áp lực 
Tấm đệm phân bổ lại áp lực để áp lực không tập trung vào phần xương nhô ra, giảm nguy cơ bị loét do tì đè. 
Giảm ma sát 
Giảm ma sát, bảo vệ da và hấp thụ 95% áp lực. 
Duy trì khả năng thấm 
Đó là chất liệu của miếng đệm, duy trì khả năng thở của da, để dù sử dụng trong thời gian dài, da vẫn có khả năng thở thích hợp, tránh bị dị ứng, lở loét 
và nhiễm trùng liên quan đến đau nhức. 
Có thể tái sử dụng 
Nó có thể được rửa sạch bằng nước, và sử dụng lại sau khi phơi khô ở nơi thoáng mát.
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CƠ SỞ VẬT CHẤT BỆNH VIỆN - PHÒNG KHÁM
HOSPITAL - CLINIC FACILITY



VIRTUAL EDITION - 2O21 15.9 - 15.10 Organisers:

TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM

CÔNG TY TNHH MTV G.M.E

.

http://gmeco.vn

.

Công ty TNHH MTV G.M.E được thành lập vào ngày 29/04/2011, là đơn vị 
chuyên tư vấn, cung cấp và lắp đặt hệ thống, trang thiết bị phục vụ cho lĩnh 
vực y tế. Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm chuyên môn, 
Quý khách hàng và nhà đầu tư khi đến với G.M.E sẽ được tư vấn các giải pháp 
hiệu quả về kỹ thuật – công nghệ để trang bị cho bệnh viện, đáp ứng yêu cầu 
sử dụng và phù hợp với ngân sách dự án. Tại G.M.E, chúng tôi luôn mang đến 
cho Quý khách hàng những trang thiết bị y tế chất lượng, an toàn nhất thông 
qua việc tìm kiếm và chọn lọc các sản phẩm đến từ những thương hiệu uy tín, 
được công nhận trên thị trường quốc tế như: G.Samaras SA, Sumetz Berger, 
ZKR, Bonomi,… Sau nhiều năm đi vào hoạt động, G.M.E đã và đang khẳng 
định được uy tín và năng lực chuyên môn, trải qua hơn gần 50 dự án lớn nhỏ, 
dần trở thành thương hiệu được các bệnh viện tin chọn. Trong tương lai G.M.E 
sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến Quý khách hàng và nhà đầu tư những sản 
phẩm chất lượng cùng các giải pháp tối ưu hơn nữa. G.M.E rất mong nhận 
được những ý kiến đóng góp và cơ hội được tiếp tục hợp tác cùng Quý khách 
hàng và đối tác trong những dự án sắp tới. -Hệ thống khí y tế trung tâm -Hệ 
thống chuyển mẫu tự động -Hệ thống báo gọi y tá
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Quý Doanh nghiệp quan tâm đăng ký giao thương vui lòng liên hệ với 
đại diện Ban Tổ chức:

FOR FUTHER ASSISTANCE ONLINE BUSINESS MATCHING, PLEASE CONTACT:

ADPEX JOINT STOCK COMPANY 

HO CHI MINH CITY: Rm. G3, FOSCO Building
No. 6 Phung Khac Khoan Str., Da Kao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 2838239052

HANOI: Rm. 310, No.142 Le Duan Str.,
Kham Thien Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

Tel: +84 2435162063

Email: pharmed@pharmed.vn / adpex@adpex.vn
Website: www.pharmed.vn / www.adpex.vn

PHARMED & HEALTHCARE
VIETNAM


