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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.

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.
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TAIWAN SURGICAL CORPORATION

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.

* 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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TAIWAN SURGICAL CORPORATION

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. SHOW
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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
* 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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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.
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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.
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MEDIMAGING INTEGRATED SOLUTION INC.

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
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MEDIMAGING INTEGRATED SOLUTION INC.

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
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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
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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.
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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.
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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.

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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LELTEK INC.

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
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WINCOMM CORPORATION

WINCOMM CORPORATION

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.
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WINCOMM CORPORATION

WINCOMM CORPORATION

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.

Bảng điều khiển cảm ứng giỏ hàng 
y tế
* 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.
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ASIATIC FIBER CORPORATION

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
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AFC

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
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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
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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.

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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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.

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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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.
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TAIWAN ADVANCED NANOTECH INC.

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.
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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
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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
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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.
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LEADTEK RESEARCH INC.

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.
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Sexually Transmitted Diseases

www.bioperfectus.com

* 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.

SHOW
CATALOGE



VIRTUAL EDITION - 2O21 15.9 - 15.10 Organisers:

TRIỂN LÃM Y TẾ QUỐC TẾ VIỆT NAM

PHARMED & HEALTHCARE VIETNAM

JIANGSU BIOPERFECTUS TECHNOLOGIES CO., LTD. 
(BIOPERFECTUS)

Nucleic Acid Extraction System; 
Nucleic Acid Extraction Kit

www.bioperfectus.com

Designed to release the nucleic acid from RNA and DNA for further PCR amplification, 
Bioperfectus Nucleic Acid Extraction Solution composed of Nucleic Acid Extraction Instruments 
and Rapid Kit will perfectly match the laboratory needs for fully automated extraction system.
+ Nucleic Acid Extraction System
- Nucleic Acid Extraction System SMPR-960: can extract nucleic acids from 1-96 samples in 
three independently operating modules at the same time
- SSPP-9600A: 96 samples maximumly in one time
- SSPP-3000A: 64 samples maximumly in one time
- SSPP-2000B: 32 samples maximumly in one time
+ Nucleic Acid Extraction Kit
- Bioperfectus Nucleic Acid Extraction Rapid Kit (Magnetic Bead Method): 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.
- Viral Nucleic Acid Isolation Kit (Silica-Based Spin Column): is specially designed for efficient 
purification of viral RNA and viral DNA from cell-free samples such as serum, plasma, urine, 
body fluids and the supernatant of viral infected cell cultures.

Được thiết kế để giải phóng axit nucleic từ RNA và DNA để khuếch đại PCR hơn nữa, Dung dịch chiết xuất axit nucleic Bioperfectus 
bao gồm Dụng cụ chiết xuất axit nucleic và Bộ nhanh (Phương pháp hạt từ tính) sẽ hoàn toàn phù hợp phòng thí nghiệm cần hệ 
thống chiết xuất hoàn toàn tự động.
+ Hệ thống chiết xuất axit nucleic
- Hệ thống chiết xuất axit nucleic SMPE-960: có thể chiết xuất axit nucleic từ 1-96 mẫu trong ba mô-đun hoạt động độc lập cùng 
một lúc. 
- SSPP-9600A: tối đa 96 mẫu/lần.
- SSPP-3000A: tối đa 64 mẫu/lần.
- SSPP-2000B: tối đa 32 mẫu/lần
+ Bộ chiết xuất axit nucleic 
- Bộ chiết xuất nhanh axit nucleic Bioperfectus (Phương pháp hạt từ tĩnh) : 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 kết hợp với bộ chiết axit nucleic để tách và tinh chế các axit nucleic của 
virus chất lượng cao từ các mẫu. 
- Bộ tách axit nucleic virut (Cột quay dựa trên silica): Được thiết kế đặc biệt để tinh sạch hiệu quả RNA vi rút và DNA vi rút từ các 
mẫu không có tế bào như huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch cơ thể và phần nổi của dịch nuôi cấy tế bào bị nhiễm vi rút. 

Hệ thống chiết xuất axit nucleic; 
Bộ chiết axit nucleic
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Respiratory Infectious Diseases

www.bioperfectus.com

* Plasmodium DNA Real Time PCR Kit: for the detection of 
Plasmodium (Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, 
Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi, and Plasmodium 
ovale) DNA - a unicellular eukaryote, is the pathogen that causes 
malaria. 

* Ebola Virus Real Time PCR Kit: for the detection of Ebola virus 
(formerly known as Ebola hemorrhagic fever, is a severe, often 
fatal illness affecting humans and other primates) RNA. 

Giải pháp chuẩn đoán các bệnh 
truyền nhiễm qua đường hô hấp
* Bộ PCR thời gian thực Plasmodium DNA: Giúp phát hiện DNA 
của Plasmodium (Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, 
Plasmodium malariae, Plasmodium knowlesi và Plasmodium 
ovale) - một sinh vật nhân chuẩn đơn bào, là mầm bệnh gây ra 
bệnh sốt rét.

* Bộ công cụ PCR thời gian thực của vi rút Ebola: Giúp phát hiện 
vi rút Ebola (Trước đây gọi là sốt xuất huyết Ebola, là một bệnh 
nặng, thường gây tử vong) RNA.
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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).
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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 SHOW
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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 SHOW
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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 Quạt

Clean 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.
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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 SHOW
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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
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Respiratory Infectious Diseases 
(COVID-19 Solution)

www.airfiltech.vn 

Before we research a specific vaccine for covid, the most efficient way to protect 
everyone from infection is wearing a mask, fully vaccinated and most importantly get 
tested timely.
Bioperfectus is one of the leading molecular diagnostic & rapid test manufacturers in the 
global IVD market. 
+ SARS-CoV-2 Variant B.1.617 Real Time PCR Kit (RUO): This product identifies Delta 
Variant (B.1.617.2), B.1.617 Variant and SARS-COV-2 in one test.
+ COVID-19 Coronavirus Real Time PCR Kit: The kit is a multiplex assay, run in a single 
vessel, designed for detection and differentiation of RNA from SARS-CoV-2. Excellent 
performance with Clinical Sensitivity 100% and Clinical Specificity 99.8%.
- Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) Ag Rapid Test Kit: Rapid testing of nasopharyngeal 
swabs from individuals who are suspected of COVID-19 within the first seven days of the 
onset of symptoms.
- Novel Corona Virus (SARS-CoV-2) IgM/IgG Rapid Test Kit: is an in vitro diagnostic test 
used for the detection of novel coronavirus (SARS-CoV-2) IgM and IgG antibodies.

Trước khi nghiên cứu ra loại vacxin đặc trị Covid thì cách hiệu quả nhất để bảo vệ mọi người khỏi 
bị lây nhiễm là đeo khẩu trang, tiêm phòng đầy đủ và quan trọng nhất là được xét nghiệm kịp thời. 
Bioperfectus là một trong những nhà sản xuất chẩn đoán phân tử & xét nghiệm nhanh hàng đầu trên 
thị trường IVD toàn cầu. 
+ SARS-CoV-2 Biến thể B.1.617 Bộ PCR thời gian thực (RUO)
Sản phẩm này xác định Biến thể Delta (B.1.617.2), Biến thể B.1.617 và SARS-COV-2 trong một thử nghiệm.
+ Bộ công cụ PCR thời gian thực COVID-19
Bộ dụng cụ này là một xét nghiệm đa hợp, chạy trong một bình, được thiết kế để phát hiện và phân biệt 
RNA từ SARS-CoV-2. Hiệu quả tuyệt vời với độ nhạy lâm sàng 100% và Độ đặc hiệu lâm sàng 99,8%. 
- Bộ xét nghiệm nhanh Ag Virus Corona 
Kiểm tra nhanh bệnh phẩm mũi họng từ những người nghi ngờ mắc COVID -19 trong vòng bảy ngày đầu 
tiên kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng.
- Bộ xét nghiệm nhanh IgM/IgG Virus Corona: 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).

Giải pháp chẩn đoán tổng thể 
Bioperfectus cho COVID-19

Clean Air Solutions SHOW
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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.
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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:
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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.
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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.
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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


