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QUI TRÌNH MOÄT CHIEÀU XÖÛ LYÙ TÖÏ ÑOÄNG DUÏNG CUÏ Y TEÁ
KHOA KIEÅM SOAÙT NHIEÃM KHUAÅN BEÄNH VIEÄN

Phoøng moå
Xöû lyù ban ñaàu
(ngaâm enzyme hoaëc dd tan
maùu Hydrogen Peroxide)

Chuyeân khoa
laâm saøng

Xöû lyù ban ñaàu
(ngaâm enzyme hoaëc dd tan
maùu Hydrogen Peroxide)

Phoøng khaùm ,
Caáp cöùu

Xe caáp phaùt
duïng cuï saïch

Xöû lyù ban ñaàu
(ngaâm enzyme hoaëc dd tan
maùu Hydrogen Peroxide)

Cöûa
nhaân
vieân
vaøo/ra
beân
saïch

Xe thu gom
duïng cuï dô
Box tieáp nhaän

NHAÄP KHO
-PHAÂN PHOÁI

TIEÁP NHAÄN DUÏNG CUÏ DÔ
XÖÛ LYÙ TAN MAÙU ,DÒCH TIEÁT ,…

Cöûa
nhaân
vieân
vaøo/ra
beân
dô

(Maùy röûa sieâu aâm tan maùuHydrogen _ AMC-SA)
RÖÛA ÑA KEÁT HÔÏP SIEÂU
AÂM – PHUN XOAÙY AÙP
LÖÏC – KHÖÛ KHUAÅN

DUÏNG CUÏ
CHÒU NHIEÄT
HAÁP ÖÔÙT

(ASP_AutoSterPack)

(Autoclave)
DUÏNG CUÏ KHOÂNGCHÒU NHIEÄT
(KIM LOAÏI , PHI KIM LOAÏI
,OÁNG DAÂY ,AMBU,MASK,…)

( Maùy röûa duïng cuï
AMC_AutoMedCleaner)

SAÁY KHOÂ NHIEÄT ÑOÄ THAÁP

( Maùy saáy duïng cuï
AMD_AutoMedDryer)

MAÙY HAÁP PLASMA LAÏNH ,
ÑOÙNG GOÙI VOÂ KHUAÅN

Box chuyeån
duïng cuï

BAØN PHAÂN LOAÏI DUÏNG
CUÏ THEO KHOA
/PHOØNG CHÖÙC NAÊNG
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1. MAÙY RÖÛA TÖÏ ÑOÄNG ÑA KEÁT HÔÏP SIEÂU AÂM - PHUN XOAÙY DOØNG AÙP
LÖÏC - KHÖÛ KHUAÅN BAÄC CAO, CHUYEÂN DUØNG CHO DUÏNG CUÏ Y TEÁ
(AutoMedCleaner series AMC-22 )
ISO 9001:2015

PETECH





WWW.HMED.COM.VN

XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT THIEÁT BÒ
ÑIEÄN TÖÛ - TÖÏ ÑOÄNG HOÙA

PETECH Nha Trang.
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CTY CP ÑAÀU TÖ THIEÁT BÒ Y TEÁ
COÂNG NGHEÄ CAO HMED

BAÛNG SO SAÙNH KYÕ THUAÄT - COÂNG NGHEÄ CUÛA MAÙY RÖÛA
AutoMedCleaner AMC-22 SO VÔÙI CAÙC CHUÛNG LOAÏI MAÙY RÖÛA
KHAÙC TREÂN THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM HIEÄN NAY
Stt

Kyõ thuaät - Coâng ngheä

01

Coâng ngheä röûa ña
keát hôïp

02

Maùy röûa AMC- 22
AMC-22 tích hợp 03 công nghệ
rửa dụng cụ trong một máy :
- Rửa siêu âm
- Rửa phun áp lực đa điểm
- Rửa dòng xóay áp lực

- Phần lớn các máy rửa
nhập ngoại tại VN chỉ có
cấu hình rửa phun áp lực
bằng cánh tay quay (công
nghệ cũ).
- Hoaëc chæ röûa sieâu aâm,
khoâng coù taùc duïng röûa
treân duïng cuï phi kim loaïi.

Coâng ngheä röûa ña - Thiết kế đa chức năng phù - Chỉ thiết kế cho một
hợp mọi loại dụng cụ kim loại , nhóm đối tượng dụng cụ
chöùc naêng
phi kim loại , cao su, thủy tinh ,...

- Buồng rửa AMC-22 được
thiết kế hoàn toàn mới để tương
thích kết nối với mọi chủng loại
ống ,dây máy thở , dây ruột gà ,
các loại bóng ambu chuyên dụng
,...vv... mà không cần phải tốn
thêm kinh phí để mua bất kỳ phụ
kiện .
- Thể tích buồng rửa được thiết
kế tối ưu tiết kiệm nước và rất
phù hợp cho qui trình rửa xoay
vòng nhanh dụng cụ y tế đáp ứng
cao hầu hết với các điều kiện sử
dụng của bệnh viện trong nước .
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Maùy röûa khaùc

Coâng ngheä töï ñoäng

- AMC-22 ứng dụng công nghệ
tự động hóa cao cấp, toàn bộ các
công đoạn đóng mở nắp, đưa
dụng cụ vào buồng rửa, trả dụng
cụ sau rửa,… đều do PLC điều
khiển , bảo đảm độ chính xác và
an toàn cao.

kim loại hoặc phi kim loại.
- Hầu hết không có chức
năng rửa ambu và các loại
ống dây chuyên khoa nhi
hoặc có kích thước nhỏ,...
hoặc yêu cầu phải trang bị
mua thêm các bộ kit nối
kèm theo rất đặc chủng và
chi phí rất cao (phụ kiệnoption)
- Thể tích buồng rửa
thường rất lớn (>250 lít)
thiết kế cho BV có cơ số
rửa nhỏ ( không quay vòng
dụng cụ y tế trong ngày ),
không phù hợp hạ tầng BV
tại VN (số lượng dụng cụ
ít , quay vòng rửa nhanh
nên rất tổn hao nước và
vật tư hóa chất tiêu hao ).

- Mọi thao tác phải thực
hiện bằng thủ công.
(do các đơn vị kinh doanh
thường chọn cấu hình thấp
nhất cho máy nhập về thị
trường Việt Nam)
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Coâng ngheä kieåm - AMC-22 được gắn hệ thống - Không có khả năng
camera kiểm soát bên trong. Vì hiển thị hình ảnh.
soaùt baèng hình aûnh
vậy, mọi hoạt động thực diễn ra - Một số loại chỉ có cửa
thöïc (real time)
bên trong buồng rửa đều được trong (như máy giặt dân
hiển thị bằng hình ảnh lên màn dụng ) để nhìn vào.
hình video LCD trước mặt máy.
- Ngoài ra, các hình ảnh video
này có khả năng được nối mạng
internet hoặc truyền không dây để
giúp nhân viên vận hành hoặc
lãnh đạo khoa kiểm soát hoạt
động của máy từ xa.
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Coâng ngheä söû duïng - AMC-22 có công nghệ sử - Không có bồn đối lưu.
dụng tối ưu dung dịch khử khuẩn - Một số loại có ngăn
toái öu dung dòch
bằng Bồn điện tử tự động đối lưu. chứa dung dịch khử
khöû khuaån
Nhờ vậy, lượng dung dịch khử khuẩn, xả bỏ theo từng mẻ

Coâng ngheä thieát keá
töông taùc cao

khuẩn tiêu hao được tiết kiệm tối
đa so với thông thường, đồng thời
sử dụng hết hiệu quả của dung
dịch khử khuẩn.
- Chi phí vật tư tiêu hao thấp.
- Không phụ thuộc hóa chất
khử khuẩn vào nhà cung cấp
thiết bị.

rửa nên rất tiêu hao nhiều
dung dịch khử khuẩn,
không những tăng cao chi
phí khử khuẩn mà còn gây
ô nhiễm môi trường.
-Một số loại yêu cầu mua
dung dịch khử khuẩn của
nhà cung cấp chỉ định.

- AMC-22 được thiết kế theo
công nghệ điều khiển SOT (Smart
One Touch) tiên tiến nhất hiện
nay. Vì vậy, chỉ cần bấm một nút
duy nhất khi sử dụng, giúp cho
nhân viên làm việc nhẹ nhàng,
nhưng luôn chính xác và an toàn
cao.
Bởi vì, dù là dụng cụ kim loại,
hay phi kim loại (ống, dây,…)
đều phải bảo đảm rửa sạch và khử
khuẩn như nhau, nên công nghệ
SOT được sử dụng để không cho
phép người sử dụng can thiệp vào
chương trình hoạt động của máy,
tránh xảy ra nhầm lẫn.

- Một số loại máy rửa
cho phép người sử dụng tự
cài đặt thời gian chương
trình như các máy giặt dân
dụng thông thường. Điều
này là rất nguy hiểm vì có
khả năng nhầm lẫn do chủ
quan (cài đặt nhanh vì
muốn làm xong sớm, …)
hoặc do khách quan (cài
đặt nhầm chương trình do
chưa thông thạo sử dụng
…)
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NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA AMC-22
DUÏNG CUÏ DÔ, NHIEÃM

RÖÛA BAÈNG SOÙNG SIEÂU AÂM
(laøm meàm, giaûm söï gaén keát cuûa caùc
chaát baån baùm vaøo duïng cuï)

RỬA PHUN AÙP LÖÏC ÑA ÑIEÅM
(röûa saïch hoaøn toaøn chaát baån baùm vaøo
duïng cuï sau khi ñaõ ñöôïc laøm meàm baèng
soùng sieâu aâm)

RÖÛA DOØNG XOAÙY AÙP LÖÏC
(laøm troâi vaø thaûi boû chaát caën, baån, …)

RỬA KHÖÛ KHUAÅN BAÄC CAO
(Dung dòch khöû khuaån tuøy choïn theo qui trình
rieâng moãi beänh vieän )

BOÀN TÖÏ ÑOÄNG ÑOÁI LÖU
DUNG DÒCH KHÖÛ KHUAÅN
VAØ NÖÔÙC SAÏCH

RÖÛA SAÏCH LAÏI BAÈNG XOAÙY
DOØNG NÖÔÙC AÙP LÖÏC CAO

DUÏNG CUÏ SAÏCH
(ñaõ röûa thoâ vaø khöû khuaån baäc cao)
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AutoMedCleaner Series 22
Model : AMC_22
1. KÍCH THÖÔÙC MAÙY:
AMC_22A :
AMC_22B :

115cm x 127cm x 72cm
115cm x 137cm x 82cm
(cao x ngang x saâu)

2. THEÅ TÍCH BUOÀNG RÖÛA:
AMC_22A : 154 lít (3 taàng)
AMC_22B : 220 lít (3 taàng)
AutoMedCleaner series 22 – Maùy röûa töï
ñoäng ña keát hôïp sieâu aâm - phun xoaùy dòng
aùp löïc - khöû khuaån baäc cao ñöôïc caûi tieán vôùi
buoàng röûa roäng vaø ña naêng hôn.

3. TAÛI TROÏNG CHO PHEÙP/ 1MEÛ:
40kg(22A) / 50kg(22B) duïng cụ /mẻ
4. VAÄT LIEÄU:
+ Vaùch trong: Inox cao caáp (304)
+ Vaùch ngoaøi: Nhoâm sôn tónh ñieän.
5. ÑOÁI TÖÔÏNG PHUÏC VUÏ:
+ Röûa thoâ vaø khöû khuaån baäc cao
toaøn boä caùc duïng cuï y teá kim loaïi
(duïng cuï phoøng moå, tieåu phaåu,…)

Khay buoàng röûa leân/xuoáng töï ñoäng ñeå deã daøng xeáp
duïng cuï, cuõng nhö laáy duïng cuï sau röûa laø thieát keá
tieâu chuaån cuûa moïi series maùy röûa AMC

vaø phi kim loaïi (daây, maët naï,oáng
thôû,…), daây noäi soi…
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+ AMC-22 ñöôïc keát hôïp coâng ngheä
môùi vôùi khay ña naêng ñeå phun röûa
caùc loaïi boùng ambu vaø caùc loaïi chai
, loï ,bình söõa ,...vv... maø caùc chuûng
loaïi maùy röûa khaùc khoâng coù khaû
naêng xöû lyù .
6. QUI TRÌNH TÖÏ ÑOÄNG RÖÛA THOÂ DUÏNG CUÏ:
Khay ña naêng treân AMC-22 coù chöùc naêng xöû lyù
phun röûa saïch beân trong caùc loaïi boùng ambu ,
caùc bình ,chai loï ñaëc chuûng cuûa y teá ...

- Heä thoáng ñöôïc laäp trình hoaït ñoäng hoaøn
toaøn töï ñoäng, thöïc hieän caùc coâng ñoaïn:
Röûa baèng SOÙNG SIEÂU AÂM
Röûa PHUN AÙP LÖÏC ÑA ÑIEÅM
ñeå laøm saïch duïng cuï
Xaû
Röûa DOØNG XOAÙY AÙP LÖÏC laïi baèng nöôùc
Duïng cuï saïch
(Ñaõ röûa thoâ)

Voøm taïo soùng sieâu aâm cöïc maïnh laøm giaûm toái
ña söï gaén keát caùc chaát baån baùm treân duïng cuï

7. QUI TRÌNH TÖÏ ÑOÄNG RÖÛA KHÖÛ
KHUAÅN BAÄC CAO:
- Tröôùc coâng ñoaïn phun xoaùy doøng röûa
thoâ, dung dòch khöû khuaån lạnh bậc cao chöùa
trong boàn ñoái löu seõ ñöôïc töï ñoäng bôm qua
buoàng röûa ñeå ngaâm khöû khuaån duïng cuï
Heä thoáng phun nöôùc aùp löïc ña ñieåm
(ñöôïc ñieàu khieån baèng vi xöû lyù) seõ röûa saïch
hoaøn toaøn caùc chaát baån baùm vaøo duïng cuï

(Glutaraldehyde, Hydrogen Peroxide hoaëc dung
dịch khác tùy choïn theo qui trình rieâng mỗi
beänh vieän …)
- Thôøi gian ngaâm coù theå caøi ñaët tuyø theo
loaïi hoaù chaát söû duïng (5 phuùt  30 phuùt).
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Ngaâm dung dòch khöû khuaån tuøy choïn
theo qui trình cuûa beänh vieän
Töï ñoäng bôm traû dung dòch khöû khuaån
trôû laïi boàn ñoái löu ñeå ngaâm meû sau
Röûa TRAÙNG PHUN ÑA ÑIEÅM baèng nöôùc saïch

Vôùi coâng ngheä röûa doøng xoaùy aùp löïc, toaøn boä
duïng cuï ñöùng yeân chæ coù doøng nöôùc xoaùy
chuyeån ñoäng vôùi aùp löïc cao

Röûa XOAÙY DOØNG AÙP LÖÏC baèng nöôùc saïch
Duïng cuï saïch
(Ñaõ röûa thoâ vaø khöû khuaån baäc cao)

8. COÂNG NGHEÄ RÖÛA ÑA KEÁT HÔÏP SIEÂU
AÂM-PHUN XOAÙY AÙP LÖÏC CAO :

-

AMC-22 söû duïng heä thoáng bôm

xoaùy aùp löïc coâng ngheä cao ñöôïc ñieàu
khieån phoái hôïp pha töï ñoäng baèng vi xöû lyù
AMC-22 coù heä thoáng
20 oáng phun rửa loøng oáng vôùi aùp löïc cao

(PLC) taïo doøng nöôùc xoaùy keát hôïp vôùi
soùng sieâu aâm ñeå röûa saïch caùc chaát dô
baùm vaøo duïng cuï ,khoâng söû duïng cô caáu
chuyeån ñoäng cô khí neân coù ñoä beàn cao
,ñaùp öùng hoạt động 24/24 cho khoa kieåm
soaùt nhieãm khuaån xử lý dụng cụ tập trung
9. BOÀN ÑIEÄN TÖÛ TÖÏ ÑOÄNG ÑOÁI LÖU
DUNG DÒCH KHÖÛ KHUAÅN VAØ CHÖÙA
NÖÔÙC SAÏCH:

20 oáng phun rửa lòng ống ñöôïc thieát keá coù
khaû naêng xöû lyù trieät để đa chủng loại caùc
loøng oáng daây chuyeân duïng y teá …

- Caáu taïo cuûa boàn ñieän töû goàm coù 2
ngaên ñeå pha saün dung dòch khöû khuaån vaø
chöùa nöôùc saïch. Khi hoaït ñoäng tôùi qui
10

trình khöû khuaån baäc cao, boàn töï
ñoäng caáp dung dòch khöû khuaån vaø
nöôùc saïch cho maùy röûa, sau ñoù chæ
thu hoài dung dòch khöû khuaån laïi
boàn, taùi söû duïng ngaâm khöû khuaån
cho meû röûa sau.
AMC-22 cung caáp keøm theo caùc ñaàu ñoåi ña
naêng, röûa ñöôïc taát caû caùc loaïi oáng töø nhoû tôùi
lôùn vôùi moïi kích côõ khaùc nhau

- Thôøi gian xaû boû dung dòch khöû
khuaån tuøy theo yeâu caàu cuûa beänh vieän,
neân raát tieát kieäm dung dòch khöû khuaån,
thay vì phaûi ñoå boû theo töøng meû röûa nhö
caùc loaïi maùy khaùc ,giuùp söû duïng toái öu
hieäu suaát khöû khuaån cuûa hoùa chaát tieâu
hao.
10. HEÄ THOÁNG BÔM RÖÛA LOØNG OÁNG

Boàn ñoái löu dung dòch khöû khuaån töï ñoäng giuùp
beänh vieän khoâng phaûi ñoå boû hoùa chaát khöû khuaån
theo töøng meû röûa, vöøa tieát kieäm chi phí vaät tö
tieâu hao, vöøa baûo veä moâi tröôøng.

DAÂY:
-

AMC-22 coù heä thoáng 20 ñaàu bôm

chuyeân bieät, coù khaû naêng gaén keát vôùi
nhieàu loaïi daây, oáng coù kích côõ khaùc nhau
ñeå phun röûa vaø khöû khuaån baäc cao, laøm
saïch loøng oáng daây , ambu caùc loaïi ...
11. CAÙC CHÖÙC NAÊNG TÖÏ ÑOÄNG KHAÙC:
+ AMC-22 töï ñoäng hieån thò moïi coâng
ñoaïn xöû lyù beân trong buoàng röûa ra maøn
AMC-22 coù buoàng röûa lôùn (keøm theo nhieàu
khay löôùi) neân raát deã daøng xeáp caùc loaïi duïng
cuï khaùc nhau cho cuøng moät meû röûa.

hình maøu monitor LCD tröôùc maët maùy. Vì
vaäy, nhaân vieân y teá deã daøng kieåm tra hoaï t
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ñoäng thöïc cuûa maùy (real time) vaøo moïi
thôøi ñieåm.
+ AMC-22 töï ñoäng naâng / haï

khay

duïng cuï ñeå deã daøng xeáp duïng cuï ñeå röûa
cuõng nhö laáy duïng cuï sau röûa.
+ Heä thoáng caûm bieán vaø kieåm soaùt töï ñoäng
kyõ thuaät soá seõ luoân theo doõi moïi thoâng soá
AMC-22 coù coâng ngheä thieát keá SOT (Smart
One Touch) thoâng minh, neân chæ caàn baám moät
nuùt (Start) khi hoaït ñoäng, baûo ñaûm luoân an
toaøn vaø chính xaùc khi söû duïng.

hoaït ñoäng cuûa maùy, caûnh baùo baèng ñeøn tín
hieäu vaø aâm thanh .
+ AMC-22 töï ñoäng ñoùng/ môû naép buoàng
röûa, baûo ñaûm ñoä an toaøn cao cho ngöôøi söû
duïng.

AutoMedCleaner
Series 22
AutoMedCleaner laø thöông hieäu ñaõ ñöôïc
ñaêng kyù cuûa caùc doøng maùy röûa y teá do
Coâng ty PETECH-HMED saûn xuaát

12. CAÙC THOÂNG SOÁ SÖÛ DUÏNG:
+ Thôøi gian röûa/1 chu trình töï ñoäng: 16 phuùt.
+ Ñieän theá söû duïng :

220vAC/50Hz/ 1pha.

+ Ñieän naêng tieâu thuï trung bình : 1.600W/h.

HÔN 100 BEÄNH VIEÄN CAÛ NÖÔÙC (TÖØ QUAÛNG NINH ÑEÁN CAØ MAU) ÑAÕ TRIEÅN KHAI HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG
XÖÛ LYÙ DUÏNG CUÏ Y TEÁ TAÄP (AMC – AMD – ASP - ASL) ÑEÅ PHUÏC VUÏ QUI TRÌNH MOÄT CHIEÀU KHOA KIEÅM SOAÙT
NHIEÃM KHUAÅN , GOÙP PHAÀN NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG KHAÙM CHÖÕA BEÄNH PHUÏC VUÏ BEÄNH NHAÂN
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COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ THIEÁT BÒ Y TEÁ COÂNG NGHEÄ CAO HMED
Truï sôû: 122/5Bis Phaïm Vaên Hai - P.2 - Q.Taân Bình - TP.HCM
VPGD : 49 Ngô Thị Thu Minh - P.2 - Q.Taân Bình – TP.HCM
Ñieän thoaïi: 028.3991.7168 – 028.3991.9123 Fax: 028.3991.7169
Email: hmed@hmed.com.vn
Website: www.hmed.com.vn

2. MAÙY RÖÛA SIEÂU AÂM TÖÏ ÑOÄNG XOAÙY AÙP LÖÏC- HYDROGEN TAN MAÙU
, CHUYEÂN DUØNG CHO DUÏNG CUÏ Y TEÁ
(AutoMedCleaner series AMC-SA)
ISO 9001:2015

COÂNG TY COÅ PHAÀN KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ P.E
PETECH CORPORATION
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AutoMedCleaner _ AMC-SA
1. KÍCH THÖÔÙC MAÙY:
92cm x 115cm x 70cm
XÖÔÛNG KYÕ THUAÄT ROBOT & DIGITAL

(cao x ngang x saâu)

281/17/1 Leâ Vaên Só, P1, Q. TB, TP.HCM.
Phone: 08.38450385

XÖÔÛNG CÔ KHÍ THIEÁT BÒ MT-YTEÁ
Xaõ Baø Ñieåm, huyeän Hoùc Moân, TP.HCM

AMC-SA_Maùy röûa sieâu aâm ñöôïc caûi tieán vôùi
buoàng röûa roäng vaø ña naêng hôn.

2. THEÅ TÍCH BUOÀNG RÖÛA:
Model AMC-SA60 : 60 lít
Model AMC-SA90 : 90 lít
3. HEÄ THOÁNG LOA TRUYEÀN SOÙNG:
05÷07 module sieâu aâm
4. VAÄT LIEÄU:
+ Vaùch trong: Inox cao caáp (304)
+ Vaùch ngoaøi: Nhoâm sôn tónh ñieän.
5. ÑOÁI TÖÔÏNG PHUÏC VUÏ:
+ Röûa khöû khuaån vaø tan maùu
(hydrogen peroxide) cho taát caû caùc
chuûng loaïi duïng cuï y teá kim loaïi .
+ Röûa daây noäi soi meàm (option)
6. CAÙC COÂNG ÑOAÏN XÖÛ LYÙ TÖÏ ÑOÄNGÏ:

Voøm taïo soùng sieâu aâm cöïc maïnh laøm
giaûm toái ña söï gaén keát caùc chaát baån
baùm treân duïng cuï

- Heä thoáng ñöôïc laäp trình hoaït ñoäng hoaøn
toaøn töï ñoäng, thöïc hieän caùc coâng ñoaïn:
14

Ngâm –xoáy dòng dung dịch Hydrogen Peroxide
tan máu tự động + Röûa baèng SOÙNG SIEÂU AÂM
Phun-xoaùy dòng áp lực nước sạch
ñeå laøm saïch duïng cuï
Xaû
AMC-SA được thiết kế với
05÷07 vòm sóng siêu âm cực mạnh

Röûa baèng SOÙNG SIEÂU AÂM
+ Phun –xoaùy dòng áp lực (laàn 2)
Duïng cuï saïch
(Ñaõ röûa tan dịch ,máu)

7. CAÙC CHÖÙC NAÊNG TÖÏ ÑOÄNG HOÙA:
+
Vôùi coâng ngheä phun doøng áp lực kỹ thuật số ,
toaøn boä duïng cuï ñöùng yeân chæ coù doøng nöôùc
xoaùy chuyeån ñoäng ,huùt boû chaát caën dô.

AMC-SA töï ñoäng ñoùng / môû naép

module röûa ñeå deã daøng xeáp duïng cuï cuõng
nhö baûo ñaûm ñoä an toaøn cao cho ngöôøi söû
duïng.
+ AMC-SA có bồn ngâm tự động Hydrogen
Peroxide tan máu hoặc dung dịch khử khuẩn
khác tùy chọn . Tự động bơm vào bồn rửa để
ngâm-xoáy dòng dụng cụ và tự động thu hồi
dung dịch khử khuẩn vào bồn chứa sau mỗi

AMC-SA có bồn ngâm tự động dung dịch khử
khuẩn bậc cao ,dung dịch Hydrogen tan máu
hoặc dd khử khuẩn khác tùy chọn

mẻ rửa .
+ AMC-SA hoaøn toaøn töï ñoäng röûa theo
chöông trình laäp saün.
12. CAÙC THOÂNG SOÁ SÖÛ DUÏNG:
+ Thôøi gian röûa/1 chu trình töï ñoäng: 16 phuùt.
+ Ñieän theá söû duïng :

AutoMedCleaner-SA laø thöông hieäu ñaõ
ñöôïc ñaêng kyù cuûa caùc doøng maùy röûa sieâu
aâm do Coâng ty PETECH-HMED saûn xuaát

220vAC/50Hz/ 1pha.

+ Ñieän naêng tieâu thuï trung bình : 850W/h.
15

COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ THIEÁT BÒ Y TEÁ COÂNG NGHEÄ CAO HMED
Truï sôû: 122/5Bis Phaïm Vaên Hai - P.2 - Quaän.Taân Bình - TP.HCM

VPGD : 49 Ngô Thị Thu Minh - P.2 - Quaän.Taân Bình – TP.HCM
Ñieän thoaïi: 028.3991.7168 – 028.3991.9123
Fax: 028.3991.7169
Email: hmed@hmed.com.vn
Website: www.hmed.com.vn

3. MAÙY SAÁY TÖÏ ÑOÄNG NHIEÄT ÑOÄ THAÁP – COÂNG NGHEÄ 02 CÖÛA
KHÖÛ KHUAÅN UVc ,CHUYEÂN DUØNG CHO DUÏNG CUÏ Y TEÁ
(AutoMedDryer series AMD-22)
ISO 9001:2015



PETECH

WWW.HMED.COM.VN
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BAÛNG SO SAÙNH KYÕ THUAÄT - COÂNG NGHEÄ CUÛA MAÙY SAÁY
AutoMedDryer 22 SO VÔÙI CAÙC CHUÛNG LOAÏI MAÙY SAÁY KHAÙC TREÂN
THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM HIEÄN NAY
Stt

Kyõ thuaät - Coâng ngheä

Maùy saáy AMD-22

01

Coâng ngheä saáy-khöû - Kết hợp cả 02 công nghệ sấy - Sấy bằng quạt gió đun
trong một máy : Sấy khô nhiệt độ nóng thông thường (điện
khuaån.
thấp và Sấy nén khí áp lực cao trở nhiệt) nên có thời gian
kết hợp chân không (tạo lực đẩy
nước đọng ra ngoài).
Nhờ vậy mà thời gian làm
khô dụng cụ y tế của máy sấy
AMD là máy sấy nhiệt độ thấp
nhanh nhất hiện nay (26 phút)
cho mọi loại dụng cụ y tế sau
rửa (60ºC max)

Maùy saáy khaùc

làm khô rất lâu ,nhất là
các dụng cụ y tế còn ướt
sau rửa hoặc các lòng
ống ,dây … (thông
thường phải mất hơn 90
phút để làm khô các lòng
ống dây máy thở)

- Nhiều chủng loại máy
sấy khô ở nhiệt độ rất cao
- Ngoài màn lọc HEPA lưới sinh
học (có khả năng vệ sinh định kỳ làm hỏng dụng cụ hoặc
không sử dụng được cho
-không phải thay thế) AMD còn
sử dụng công nghệ diệt vi khuẩn dụng cụ phi kim loại.
,virus không khí buồng sấy bằng - Chỉ có màn lọc bụi
hệ thống UVc toàn thời gian của HEPA giấy (lọc bụi kích
hãng Sylvania/Osram.
thước lớn hơn 0,3 µm ) và
hoàn toàn không có khả
năng diệt khuẩn,diệt
virus.
02

Coâng ngheä töï ñoäng - Ứng dụng công nghệ tự động - Mọi thao tác phải thực
hóa cao cấp, toàn bộ các công hiện bằng thủ công.
hoùa vaø thieát keá ña
đoạn đóng mở nắp, đưa dụng cụ (do các đơn vị kinh doanh
naêng
vào buồng sấy, trả dụng cụ sau thường chọn cấu hình thấp
sấy,… đều do PLC kỹ thuật số
điều khiển, bảo đảm độ chính xác
và an toàn cao.
- AMD được thiết kế công nghệ
2 cửa , khay đựng dụng cụ sấy có
khả năng đưa vào mặt trước và
lấy ra mặt trước /hoặc mặc sau
máy tùy chọn ,phù hợp qui trình

nhất cho máy nhập về thị
trường Việt Nam)
- Do chọn công nghệ sấy
khí nóng thông thường
(đốt bằng điện trở nhiệt)
,nên các chủng loại máy
sấy 2 cửa khác đều có thời
17

thiết kế một chiều cho khoa
KSNK.
- AMD có thiết kế cải tiến đa
năng nhất hiện nay ,phục vụ mọi
loại dụng cụ y tế kim loại ,phi
kim loại ,dụng cụ phẫu thuật
,ống dây máy thở ,ống dây nội
soi , bóng Ambu ….
03

gian làm khô khá lâu ,nhất
là các lòng ống ,dây (hơn
2 giờ /1 mẻ cho máy sấy 2
cửa và hơn 90 phút/mẻ
cho máy sấy ống dây).

Coâng ngheä kieåm - AMD được gắn hệ thống cảm - Không có hoặc khả
biến (sensor) kiểm soát bên trong. năng kiểm soát tự động rất
soaùt kyõ thuaät soá
Vì vậy, mọi hoạt động thực diễn hạn chế.
ra bên trong buồng sấy đều được
hiển thị số liệu lên màn hình
digital led trước mặt máy ,thao tác
vận hành đơn giản.
- AMC có khả năng tự cài đặt
thời gian / nhiệt độ buồng sấy
hoặc theo chế độ tự động.

04

Coâng ngheä ñieàu - AMD có công nghệ sử dụng
tối ưu năng lượng nhằm tiết kiệm
khieån toái öu naêng
điện nên hệ thống chỉ cần dùng
löôïng
nguồn điện 220VAC/ 1pha thông
thường. Bộ phận điều khiển PLC
(OmR/Japan) sẽ luôn kiểm soát
thông số độ ẩm không khí buồng
sấy để điều chỉnh áp lực module
nén thích hợp và tiết kiệm năng
lượng nhất.

05

Coâng ngheä thieát keá
töông taùc SOT

- Không có hệ thống kiểm
soát năng lượng tự động.
- Một số loại tiêu hao rất
nhiều năng lượng tới
nhiều chục KW/h nên
phải sử dụng nguồn điện
3 pha mới đủ công suất
chạy máy, tăng cao chi
phí vận hành.

AMD được thiết kế theo công - Không có. ( option
nghệ điều khiển SOT (Smart One cộng thêm kinh phí ).
Touch) tiên tiến nhất hiện nay. Vì
vậy, chỉ cần bấm một nút duy
nhất khi sử dụng, giúp cho nhân
viên làm việc nhẹ nhàng, nhưng
luôn chính xác và an toàn cao.
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COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ THIEÁT BÒ Y TEÁ COÂNG NGHEÄ CAO HMED
Truï sôû: 122/5Bis Phaïm Vaên Hai - P.2 - Q.Taân Bình - TP.HCM
VPGD

: 49 Ngô Thị Thu Minh - P.2 - Q.Taân Bình – TP.HCM
028.3991.9123
Fax: 028.3991.7169
Email: hmed@hmed.com.vn
Website: www.hmed.com.vn

n thoaï
i: 028.3991.7168
TP.Ñieä
Hồ
Chí
Minh –

NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA AMD-22
DUÏNG CUÏ ÖÔÙT
(Duïng cuï kim loaïi, phi kim loaïi, caùc oáng
daây oxy, maùy thôû,…sau khi ngaâm, röûa)

HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG ÑÖA
DUÏNG CUÏ VAØO BUOÀNG SAÁY KÍN

HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG LAØM NOÙNG DUÏNG CUÏ
BAÈNG KHÍ KHOÂ ÔÛ NHIEÄT ÑOÄ THAÁP (60ºC )
VAØ KHÖÛ KHUAÅN UVc TOAØN THÔØI GIAN

HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG ÑAÅY AÙP LÖÏC CAO/ HUÙT CHAÂN KHOÂNG
BUOÀNG SAÁY, LAØM NÖÔÙC BAÙM TREÂN DUÏNG CUÏ NHANH
CHOÙNG CHUYEÅN THEÅ HÔI VAØ THOAÙT RA NGOAØI
(baèng dung dòch Cidezyme 8o/oo ,hoaëc Xaø phoøng hoaëc dung dòch khöû
khuaån khaùc tuøy choïn)
HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG THOÅI – HUÙT ÑAÕO CHIEÀU LAØM
KHOÂ HOAØN TOAØN CAÙC LOØNG OÁNG, DAÂY .....

DUÏNG CUÏ ÑAÕ ÑÖÔÏC SAÁY KHOÂ
HOAØN TOAØN
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AutoMedDryer Series 22
Model : AMD_22
1. KÍCH THÖÔÙC MAÙY:
AMD_22A : 115cm x 125cm x 70cm
AMD_22B : 115cm x 145cm x 85cm
(cao x ngang x saâu)
2. THEÅ TÍCH BUOÀNG SAÁY:
AMD_22A :168 lít (3 taàng)
AMD_22B :250 lít (3 taàng)
AMD-22_ Maùy saáy khoâ nhieät ñoä thaáp töï ñoäng
chuyeân duøng cho moïi loaïi duïng cuï y teá

3. TAÛI TROÏNG CHO PHEÙP/ 1MEÛ:
40Kg(22A) / 50Kg(22B) duïng cuï/mẻ
4. VAÄT LIEÄU:
+ Vaùch trong: Inox cao caáp (304)
+ Vaùch ngoaøi: Nhoâm sôn tónh ñieän.
5. ÑOÁI TÖÔÏNG PHUÏC VUÏ:
AMD-22 ñöôïc thieát keá môùi vôùi khay chuyeân duïng
daønh cho xöû lyù laøm khoâ beân trong caùc chuûng loaïi
boùng Ambu vaø caùc loaïi bình, chai loï y teá ...

+ Saáy khoâ toaøn boä caùc duïng cuï y
teá kim loaïi (duïng cuï

phoøng moå,

tieåu phaåu,…) vaø phi kim loaïi (daây,
oáng thôû, boùng ambu , chai loï y teá …).
20

6. QUI TRÌNH SAÁY KHOÂ DUÏNG CUÏ:

- Heä thoáng ñöôïc laäp trình hoaït ñoäng hoaøn
toaøn töï ñoäng, thöïc hieän caùc coâng ñoaïn:
Laøm noùng baèng khí khoâ 60ºC
Huùt /ñaåy khí aùp löïc cao, laøm khoâ toaøn
boä duïng cuï, keå caû caùc vò trí khuaát
(caùc phöông phaùp saáy gioù thoâng thöôøng hay
boû soùt caùc vò trí khuaát )

AMD-22 söû duïng coâng ngheä saáy khoâ chaân
khoâng ôû nhieät ñoä thaáp, baûo ñaûm luoân an toaøn
vôùi moïi loaïi duïng cuï y teá

Heä thoáng ño löôøng ñoä aåm vaø
caân baèng aùp löïc töï ñoäng
Heä thoáng Phun –Huùt ñaõo chieàu,
laøm khoâ hoaøn toaøn caùc loøng oáng, daây….
Duïng cuï khoâ hoaøn toaøn

AMD-22 söû duïng maøng loïc buïi
HEPA löôùi sinh hoïc, coù khaû naêng
veä sinh ñònh kyø vaø sieâu beàn.

7. COÂNG NGHEÄ SAÁY KHOÂ HUÙT /ÑAÅY AÙP LÖÏC
CAO – NHIEÄT ÑOÄ THAÁP :

-

AMD-22 söû duïng coâng ngheä saáy khoâ

huùt/ ñaåy aùp löïc cao – nhieät ñoä thaáp laø coâng
ngheä saáy môùi nhaát vôùi thôøi gian laøm khoâ
nhanh nhaát hieän nay phuø hôïp cho moïi loaïi
duïng cuï y teá (caû kim loaïi vaø phi kim loaïi).
Vôùi coâng ngheä cuõ – saáy baèng söùc nhieät
(nhieät ñoä cao laøm boác hôi nöôùc ), ngoaøi
vieäc khoâng söû duïng ñöôïc cho duïng cuï phi
kim loaïi, mau laøm hoûng duïng cuï… , noù coøn
AMD-22 ñöôïc khöû khuaån buoàng saáy baèng heä
thoáng tia cöïc tím UVc cuûa chính haõng OSRAM /
PHILIPS Made in Europe

laøm tieâu toán raát nhieàu naêng löôïng khi söû
duïng. Vì vaäy, coâng ngheä saáy huùt/ ñaåy aùp
21

löïc cao – nhieät ñoä thaáp laø coâng ngheä ñöôïc
choïn löïa soá moät khi söû duïng cho duïng cuï y
teá kim loaïi vaø phi kim loaïi hieän nay .
8. HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG SAÁY KHOÂ LOØNG
OÁNG, DAÂY MAÙY THÔÛ , AMBU :
AMD-22 töï ñoäng saáy khoâ caùc loøng oáng, daây ,…
vôùi thôøi gian nhanh nhaát hieän nay

AMD-22 coù heä thoáng 20 ñaàu phun

chuyeân bieät, coù khaû naêng gaén keát vôùi nhieàu
loaïi oáng ,daây maùy thôû ,boùng ambu ... coù kích
côõ khaùc nhau ñeå phun khí khoâ aùp löïc cao,
keát hôïp huùt chaân khoâng ñaõo chieàu laøm khoâ
raùo tuyeät ñoái beà maët beân trong.
9. CAÙC CHÖÙC NAÊNG TÖÏ ÑOÄNG KHAÙC:
+ AMD-22 töï ñoäng hieån thò moïi thoâng

AMD-22 ñöôïc caáp theo caùc ñaàu ñoåi ña
naêng, phuø hôïp keát noái vôùi nhieàu loaïi oáng
coù kích côõ khaùc nhau

soá hoaït ñoäng xöû lyù beân trong buoàng saáy ra
maøn hình Digital LED tröôùc maët maùy. Vì
vaäy, nhaân vieân y teá deã daøng kieåm tra hoaït
ñoäng thöïc cuûa maùy vaøo moïi thôøi ñieåm.
+ AMD 22 töï ñoäng naâng/ haï khay duïng
cuï neân deã daøng xeáp duïng cuï ñeå saáy cuõng
nhö laáy duïng cuï sau saáy.
+ Heä thoáng caûm bieán vaø kieåm soaùt töï ñoäng

AMD-22 ñöôïc thieát keá 2 cöûa ñeå nhaân vieân coù
theå ñöa duïng cuï saáy vaøo maët tröôùc ,laáy duïng
cuï ra ôû matë tröôùc /hoaëc maët sau maùy ( tuøy
choïn) ,phuø hôïp vôùi qui trình thieát keá moät
chieàu cuûa Khoa KSNK.

kyõ thuaät soá seõ luoân theo doõi moïi thoâng soá
hoaït ñoäng cuûa maùy, caûnh baùo baèng ñeøn tín
hieäu (Fault) vaø aâm thanh.
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+ AMD-22 coù cấu hình mới với khaû naêng töï caøi

AutoMedDryer
Series 22
AutoMedDryer laø thöông hieäu
ñaõ ñöôïc ñaêng kyù cuûa caùc doøng
maùy saáy duïng cuï y teá do
Coâng ty PETECH-HMED saûn xuaát

ñaët thôøi gian / nhieät ñoä buoàng saáy theo yeâu caàu
rieâng hoaëc choïn hoaït ñoäng theo cheá ñoä töï ñoäng .
10. CAÙC THOÂNG SOÁ SÖÛ DUÏNG:
+ Thôøi gian saáy siêu nhanh /1 chu trình töï ñoäng:
26 phuùt.
+ Nhieät ñoä buoàng saáy toái ña : 65 ñoäC (max)
+ Ñieän theá söû duïng : 220vAC, 1pha.
+ Ñieän naêng tieâu thuï trung bình /24h : 1.600W/h

Caùc Heä thoáng töï ñoäng Röûa – Saáy khoâ – Khöû khuaån baäc cao duïng cuï y teá AMC-AMD-ASP
ñaõ ñöôïc trieån khai ñeán 100% caùc tuyeán Beänh vieän caáp Quaän,Huyeän taïi TP.HCM
, goùp phaàn naâng cao chaát löôïng khaùm chöõa beänh phuïc vuï ngaøy caøng toát hôn cho
ngöôøi daân treân ñòa baøn , giaûm quaù taûi cho caùc beänh vieän tuyeán treân.
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COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ THIEÁT BÒ Y TEÁ COÂNG NGHEÄ CAO HMED
Truï sôû: 122/5Bis Phaïm Vaên Hai - P.2 - Q.Taân Bình - TP.HCM
VPGD
: 49 Ngô Thị Thu Minh - P.2 - Q.Taân Bình – TP.HCM
Ñieän thoaïi: 028.3991.7168 – 028.3991.9123
Fax: 028.3991.7169
Email: hmed@hmed.com.vn
Website: www.hmed.com.vn

4. TUÛ SAÁY NHIEÄT ÑOÄ THAÁP – KHÖÛ KHUAÅN OZONE
,CHUYEÂN DUØNG CHO DUÏNG CUÏ KHOÂNG CHÒU NHIEÄT
(AutoMedDryer series AMD-190)
ISO 9001:2015

PETECH



WWW.HMED.COM.VN


24

BAÛNG SO SAÙNH KYÕ THUAÄT - COÂNG NGHEÄ CUÛA TUÛ SAÁY OZONE
AMD-190 SO VÔÙI CAÙC CHUÛNG LOAÏI TUÛ SAÁY KHAÙC TREÂN THÒ
TRÖÔØNG VIEÄT NAM HIEÄN NAY
Stt

Kyõ thuaät - Coâng ngheä

01

Coâng ngheä saáy- khöû
khuaån keát hôïp UVcOzone

Tuû saáy ozone AMD-190

Tuû saáy ozone khaùc

-Tích hôïp caû 03 coâng ngheä saáy
-khử khuẩn UVc-khử khuẩn
Ozone trong moät maùy : Saáy khoâ
nhieät ñoä thaáp (cho dụng cụ
không chịu nhiệt) -Khử khuẩn
khoâng khí buoàng saáy baèng tia
UVc –Khử khuẩn dụng cụ sau
sấy bằng Ozone nồng độ cao.

- Saáy baèng quaït gioù
thoâng thöôøng neân coù thôøi
gian laøm khoâ raát laâu ,nhaát
laø caùc duïng cuï y teá coøn
öôùt sau röûa hoaëc caùc loøng
oáng ,daây …

- Nhieàu chuûng loaïi maùy
saáy khoâ ôû nhieät ñoä raát cao
- Công nghệ loïc bụi HEPA kết laøm hoûng duïng cuï hoaëc
hợp khử khuẩn UVc bảo đảm khoâng söû duïng ñöôïc cho
không khí vô trùng khi vào buồng duïng cuï phi kim loaïi.
sấy
- Chæ coù maøn loïc buïi
- Công nghệ phun Ozone plasma hoaëc HEPA thông thường
sau sấy khô bảo đảm toàn bộ và không có chức năng
dụng cụ vô trùng trước khi lưu khử khuẩn không khí vào
kho hoặc chuyển tiếp xử lý bậc buồng sấy.
cao.
02

Coâng ngheä töï ñoäng
hoùa vaø thieát keá ña
naêng

03

Coâng ngheä kieåm soaùt - AMD-190 có khaû naêng töï caøi - Khoâng coù hoaëc khaû
ñaët thôøi gian / nhieät ñoä buoàng saáy naêng kieåm soaùt töï ñoäng
kyõ thuaät soá
bằng kỹ thuật số ,đơn giản dễ sử raát haïn cheá.
dụng.

-AMD-190 coù thieát keá cải tiến - Khoâng ñaày ñuû chöùc
ña naêng nhaát hieän nay ,phuïc vuï naêng.
moïi loaïi duïng cuï y teá kim loaïi
,phi kim loaïi ,duïng cuï phaãu
thuaät ,oáng daây maùy thôû , boùng
ambu (option) ….
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04

05

Coâng ngheä ñieàu
khieån toái öu naêng
löôïng

- AMD-190 coù coâng ngheä söû
duïng toái ưu naêng löôïng nhaèm
tieát kieäm ñieän neân heä thoáng chæ
caàn duøng nguoàn ñieän 220VAC/
1pha thoâng thöôøng.

Coâng ngheä thieát keá

AMD-190 ñöôïc thieát keá theo - Khoâng coù. ( option
coâng ngheä ñieàu khieån SOT coäng theâm kinh phí ).
(Smart One Touch) tieân tieán
nhaát hieän nay. Vì vaäy, chæ caàn
baám moät nuùt duy nhaát khi söû
duïng, giuùp cho nhaân vieân laøm
vieäc nheï nhaøng, nhöng luoân
chính xaùc vaø an toaøn cao.

töông taùc SOT

- Khoâng coù heä thoáng
kieåm soaùt naêng löôïng töï
ñoäng.
- Moät soá loaïi tieâu hao raát
nhieàu naêng löôïng neân
phaûi söû duïng nguoàn ñieän
3 pha/ 380V môùi ñuû coâng
suaát chaïy maùy.

PGS.TS.BS LÊ THỊ ANH THƯ , CHỦ TỊCH HỘI KSNK TP.HCM , TRƯỞNG KHOA KSNK BỆNH VIỆN CHỢ RẪY, THUYẾT
TRÌNH VỀ "TẦM QUAN TRỌNG CỦA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN -VAI TRÒ CỦA TIỆT KHUẨN TẬP TRUNG "
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5. MAÙY HAÁP NHIEÄT ÑOÄ THAÁP PLASMA LAÏNH –
ÑOÙNG GOÙI VOÂ KHUAÅN TÖÏ ÑOÄNG
(AutoSterPack series ASP-22)
ISO 9001:2015

PETECH
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BAÛNG SO SAÙNH KYÕ THUAÄT - COÂNG NGHEÄ CUÛA MAÙY HAÁP NHIEÄT ÑOÄ
THAÁP PLASMA LAÏNH ASP-22 ,SO VÔÙI CAÙC CHUÛNG LOAÏI MAÙY KHAÙC
TREÂN THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM HIEÄN NAY
Stt

Kyõ thuaät - Coâng ngheä

01

Công nghệ hấp
nhiệt độ thấp
Plasma Lạnh

Maùy haáp Plasma ASP-22

Maùy nhieät ñoä thaáp khaùc

-ASP sử dụng nguồn vào là oxy y
tế (từ oxy trung tâm của bệnh viện
hoặc bình ngoài) để tạo ra ozone
PLASMA LẠNH ở nhiệt độ thấp
(6ºC ÷ 10ºC) :

- Các chủng loại máy
khử khuẩn nhiệt độ thấp
hiện có trên thị trường
phần lớn sử dụng nguồn
vào là Hydrogen peroxide
tích hợp trong cassette (tên
thông thường là oxy già H2O2 )
- Sau khi làm bốc hơi
(bằng
phương
pháp
plasma ) thì oxy già sẽ giải
phóng oxy nguyên tử là
tác nhân khử khuẩn :
H2O2
H2O + [O]
[O]: oxy nguyên tử là
tác nhân khử khuẩn.
- Một số đơn vị bệnh viện
trang bị máy hấp EO
nhưng không có kèm
theo hệ thống kiểm soát
khí rò rỉ là rất nguy hiểm
cho sức khỏe của nhân
viên y tế vì khí EO là tác
nhân gây ung thư đã
được khuyến cáo .
- Dụng cụ phải được
đóng gói kín thủ công từ
trước nên hơi H2O2 phải
đưa lên nhiệt độ cao (> 40
độ C) và có thời gian lâu
để hơi H2O2 thâm nhập
vào bên trong túi dụng cụ.
- Không có khả năng
đóng gói tự động (do các
đơn vị kinh doanh thường
chọn cấu hình thấp cho
máy nhập về thị trường
Việt Nam )

3 O2

2 O3 (ozone)

- Khí ozone plasma lạnh được
tạo ra sẽ bơm trực tiếp vào túi
dụng cụ để khử trùng trực tiếp bởi
oxy nguyên tử : (nhờ ozone phân
hủy giải phóng oxy nguyên tử có
tính oxy hóa rất cao)
O3
O2 + [O]
[O]: oxy nguyên tử là tác nhân
khử khuẩn.
- Sử dụng vật tư tiêu hao đầu
vào là khí oxy y tế nên tuyệt
đối an toàn cho sức khỏe nhân
viên y tế .
- Công nghệ module OZ-4500
tạo ozone plasma lạnh được
nhập khẩu từ Mỹ (USA).
02

Công nghệ đóng gói - ASP có công nghệ khử khuẩn
trực tiếp : khí ozone plasma lạnh
đa chức năng vô
được bơm trực tiếp vào túi dụng
trùng tự động

cụ để khử khuẩn ,nhờ vậy có thời
gian xử lý rất nhanh (10 phút) .
- Cuối chu trình khử khuẩn
,máy tự động hàn kín miệng túi
dụng cụ trong môi trường vô
trùng bằng công nghệ thanh
nhiệt - khí nén POP, bảo đảm
dụng cụ được vô khuẩn tuyệt
đối khi lưu kho.
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03

Công nghệ khử
khuẩn UV đa chiều
trước khi lưu kho
và phân phối

04

Đối tượng phục vụ - ASP có đối tượng phục vụ rất - Đối tượng sử dụng
rộng và phù hợp nhu cầu thông hẹp và chi phí vật tự tiêu
rộng và đa năng

- ASP tích hợp khâu xử lý lưu trữ - Không có / hoặc phải
cuối cùng bằng hệ thống UVc đa option thêm chi phí .
chiều siêu bền của chính hãng
Osram /Philips (Made in Europe)

dụng hàng ngày tại bệnh viện : hao rất cao.
dụng cụ kim loại , dụng cụ không
chịu nhiệt ,ống dây máy thở
,ambu , mặt nạ ,chai lọ ,ống hút
,dây nội soi, dụng cụ thăm khám
lâm sàng ,...

05

Vật tư tiêu hao

- ASP được thiết kế phù hợp
với điều kiện cơ sở hạ tầng của
bệnh viện tại Việt Nam : sử dụng
chính nguồn oxy y tế làm đầu vào
nên HÓA CHẤT TIÊU HAO KHÔNG
PHỤ THUỘC VÀO NHÀ CUNG CẤP
THIẾT BỊ CÙNG VỚI CHI PHÍ VẬN
HÀNH THẤP.

- ASP có công nghệ cảm biến
và hàn tự động cho mọi loại túi
đóng gói thông dụng : PA ,PP ,PE
VỪA CÓ CHI PHÍ VẬN HÀNH THẤP ,
VỪA KHÔNG PHỤ THUỘC VẬT TƯ
BAO BÌ TIÊU HAO VÀO NHÀ CUNG
CẤP THIẾT BỊ.

- Vật tư tiêu hao là các
cassette H2O2 chuyên
dụng độc quyền của nhà
cung cấp thiết bị nên
bệnh viện phải luôn phụ
thuộc vào một nhà cung
cấp duy nhất và phải chịu
chi phí vận hành rất cao.
- Túi đóng gói là loại
chuyên dụng của nhà
cung cấp thiết bị nên
bệnh viện phải luôn phụ
thuộc vào nhà cung cấp
và phải chịu chi phí cao.
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COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ THIEÁT BÒ Y TEÁ COÂNG NGHEÄ CAO HMED
Truï sôû: 122/5Bis Phaïm Vaên Hai - P.2 - Q.Taân Bình - TP.HCM
VPGD
: 49 Ngô Thị Thu Minh - P.2 - Q.Taân Bình – TP.HCM
Ñieän thoaïi: 028.3991.7168 – 028.3991.9123
Fax: 028.3991.7169
Email: hmed@hmed.com.vn
Website: www.hmed.com.vn

NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA ASP-22
DUÏNG CUÏ KIM LOAÏI VAØ PHI KIM LOAÏI
(oáng, daây nhöïa, cao su, thuûy tinh,…) ñaõ xöû lyù Röûa
khöû khuaån (AutoMedCleaner ) vaø Saáy khoâ nhieät ñoä
thaáp (AutoMedDryer )

ÑÖA VAØO TUÙI NYLON (PA,PE) VAØ ÑAËT VAØO
BUOÀNG KHÖÛ TRUØNG - ÑOÙNG GOÙI TÖÏ ÑOÄNG

HEÄ THOÁNG OZONE-PLASMA LAÏNH

töï ñoäng taïo vaø phun khí plasma vaøo beân trong
caùc tuùi ñang chöùa duïng cuï ñeå khöû khuaån

HEÄ THOÁNG ÑOÙNG GOÙI TÖÏ ÑOÄNG SEÕ HAØN KÍN
MIEÄNG TUÙI PA,PE TRONG MOÂI TRÖÔØNG OZONE
PLASMA LAÏNH , BAÛO ÑAÛM TOAØN BOÄ DUÏNG CUÏ
ÑÖÔÏC ÑOÙNG GOÙI KÍN VAØ VOÂ KHUAÅN

HEÄ THOÁNG KHÖÛ TRUØNG UV ÑA CHIEÀU ÔÛ KHAÂU
CUOÁI CUØNG, BAÛO ÑAÛM CAÛ BEÀ MAËT NGOAØI
CUÛA TUÙI PA,PE CUÕNG ÑAÕ ÑÖÔÏC XÖÛ LYÙ
TRÖÔÙC KHI LÖU KHO BEÄNH VIEÄN.

DUÏNG CUÏ ÑAÕ ÑÖÔÏC ÑOÙNG GOÙI VOÂ KHUAÅN

(PHAÂN PHOÁI SÖÛ DUÏNG NGAY HOAËC LÖU KHO)
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AutoSterPack Series 22
Model : ASP-22
1. KÍCH THÖÔÙC MAÙY:
137cm x 175cm x 72cm
(cao x ngang x saâu)
2. COÂNG SUAÁT ÑOÙNG GOÙI VOÂ TRUØNG:

420 goùi tieâu chuaån / ngày
-Tổng thể tích khử khuẩn tương đương :
120 lít
ASP-22 _Maùy haáp plasma laïnh - ñoùng goùi töï
ñoäng moïi loaïi duïng cuï y teá ,ñöôïc caûi tieán vôùi
buoàng xöû lyù roäng hôn so vôùi caùc model tröôùc
(kích thöôùc tuùi duïng cuï lôùn 40cm x 60cm)

3.

ÑOÙNG GOÙI ÑA NAÊNG TÖÏ ÑOÄNG CHO
MOÏI LOAÏI CHAÁT LIEÄU TUÙI :
(không phụ thuộc vật tư tiêu hao vào
nhà sx thiết bị)
-Phù hợp mọi loại túi thông dụng PA ,
PP vaø PE
- Kích thöôùc tuùi tieâu chuaån: 20cm x 30cm

ASP-22 ñöôïc thieát keá raát deã daøng thao taùc
söû duïng vaø hoaït ñoäng hoaøn toaøn töï ñoäng

- Kích thöôùc tuùi lôùn : 40cm x 60cm

4. ÑOÁI TÖÔÏNG PHUÏC VU Ï:
+ Khöû truøng plasma laïnh vaø ñoùng goùi
töï ñoäng voâ truøng toaøn boä caùc duïng cuï y
teá kim loaïi vaø phi kim loaïi (oáng daây maùy
thôû, maët naï, boùng ambu, daây noäi soi,
duïng cuï khoâng chòu nhieät chuyeân khoa
caùc loaïi ,…v.v…).
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5. QUI TRÌNH KHÖÛ TRUØNG-ÑOÙNG GOÙI:
- Heä thoáng ñöôïc laäp trình hoaït

ñoäng hoaøn toaøn töï ñoäng, thöïc hieän
caùc coâng ñoaïn:

Coâng ngheä OZONE-PLASMA LAÏNH laø
phöông phaùp toái öu ñeå khöû khuaån duïng cuï y teá
khoâng chòu nhieät, thay theá cho caùc loaïi hoùa chaát
ñoäc haïi ñoái vôùi con ngöôøi vaø moâi tröôøng

Töï ñoäng taïo vaø phun khí plasma laïnh vaøo caùc
tuùi PA,PE ñöïng duïng cuï y teá ñeå khöû truøng
Töï ñoäng ñoùng goùi – haøn kín mieäng tuùi
PA,PE trong moâi tröôøng voâ truøng
Töï ñoäng xöû lyù tia UVc ña chieàu
Duïng cuï saïch, ñaõ ñöôïc ñoùng goùi voâ truøng.
(ñöa vaøo söû duïng ngay hoaëc löu kho beänh vieän)

6. COÂNG NGHEÄ POP/ KHÖÛ KHUAÅN VOÂ
TRUØNG – ÑOÙNG GOÙI TÖÏ ÑOÄNG BAÈNG
OZONE PLASMA LAÏNH:
ASP-22 coù 08 voøi phun khí ozone plasma vaøo
4 tuùi ñoùng goùi /1 meû ñeå khöû truøng vaø haøn kín
mieäng tuùi trong moâi tröôøng voâ truøng.

- ASP-22 söû duïng coâng ngheä POP
khöû khuaån voâ truøng baèng ozone plasma
laïnh coù cuøng nguyeân lyù khöû khuaån baèng
Hydrogen peroxide (H2O2- oxy giaø / vôùi taùc
nhaân khöû khuaån laø oxy nguyeân töû [O]coù
tính oxy hoùa raát cao)

- Trang bò ASP-22 coù öu ñieåm laø Beänh vieän
khoâng toán keùm vaø phuï thuoäc vaät tö tieâu hao
vaøo nhaø cung caáp thieát bò (khoâng söû duïng
Cassette H2O2 , ASP-22 söû duïng khí ñaàu vaøo
Heä thoáng OZONE TEST hieän ñaïi giuùp kieåm soaùt
noàng ñoä ozone cuûa heä thoáng moãi ngaøy

laø nguoàn oxy y teá coù saün taïi beänh vieän ).
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- ASP-22 ñoùng goùi töï ñoäng/ haøn kín
mieäng tuùi nilon PA,PE baèng coâng ngheä
thanh nhieät – khí neùn vaøo cuoái chu trình
khöû khuaån, baûo ñaûm moâi tröôøng ñoùng goùi
hoaøn toaøn voâ truøng – khoâng can thieäp.
ASP-22 söû duïng coâng ngheä
ozone plasma laïnh (6ºC ÷ 10ºC)
neân coù thôøi gian xöû lyù nhanh

- Heä thoáng Ozone Plasma Laïnh hoaït
ñoäng trong buoàng laïnh (6ºC ÷ 10ºC) neân
coù khaû naêng hoaït ñoäng beàn bæ (24/24) maø
khoâng phaûi coù thôøi gian nghæ nhö caùc
coâng ngheä khaùc.

7. COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ UV ÑA CHIEÀU:
- ASP-22 coù heä thoáng xöû lyù chieáu tia
UVc (Ultra Violet) ña chieàu, baûo ñaûm
Heä thoáng xöû lyù vaø kieåm soaùt töï ñoäng
cöôøng ñoä chieáu tia UVc ña chieàu

chieáu tia tôùi moïi beà maët cuûa tuùi y cuï.
- Heä thoáng ño löôøng cöôøng ñoä böùc xaï vaø
kieåm soaùt töï ñoäng UVc Module seõ hieån
thò online treân maøn hình ñieän töû ñeå nhaân
vieân vaän haønh deã daøng giaùm saùt theo
doõi.

8. VAÄT TÖ TIEÂU HAO :
- ASP-22 söû duïng nguoàn vaät tö tieâu hao
ñaàu vaøo laø oxy y teá cuûa beänh vieän neân vöøa
coù chi phí vaän haønh thaáp vöøa khoâng phuï
thuoäc vaøo nhaø cung caáp thieát bò nhö caùc
chuûng loaïi thieát bò khaùc.
ASP-22 söû duïng heä thoáng buoàng
chieáu tia cöïc tím UVc ña chieàu sieâu beàn cuûa
chính haõng OSRAM / PHILIPS (Made in Europe)

- ASP-22 phuø hôïp moïi loaïi tuùi ñoùng goùi
thoâng duïng (PA,PP,PE) neân khoâng phuï
thuoäc tuùi chuyeân duïng cuûa nhaø cung caáp .
33

9. CAÙC CHÖÙC NAÊNG TÖÏ ÑOÄNG KHAÙC:
+ ASP-22 töï ñoäng hieån thò moïi coâng ñoaïn
xöû lyù ra maøn hình Digital LED tröôùc maët
maùy. Vì vaäy, nhaân vieân y teá deã daøng kieåm
tra hoaït ñoäng thöïc cuûa maùy vaøo moïi thôøi
ASP-22 söû duïng coâng ngheä ñoùng goùi töï ñoäng
khoâng can thieäp baèng thanh nhieät – khí neùn

ñieåm.
+ Heä thoáng caûm bieán vaø kieåm soaùt töï
ñoäng kyõ thuaät soá seõ luoân theo doõi moïi
thoâng soá hoaït ñoäng cuûa maùy, caûnh baùo
baèng ñeøn tín hieäu (Fault) vaø aâm thanh.

+ Heä thoáng ñoùng/môû naép töï ñoäng
ASP-22 ñoùng /môû naép töï ñoäng khoâng
can thieäp , baûo ñaûm an toaøn khi söû duïng

khoâng can thieäp, baûo ñaûm ñoä an toaøn cao
cho ngöôøi söû duïng. (Trong thôøi gian xöû lyù,
toaøn boä caùc naép ñeàu bò khoùa).

+ ASP-22 coù chöùc naêng hieän ñaïi keøm
theo maùy ño caàm tay (Handheld Ozone
Monitor -USA ) - kieåm tra tröïc tieáp
hoaït tính buoàng khöû khuaån .
+ ASP-22 keøm theo que test chæ thò maøu
chính haõng (Ozone Test - Germany)
11. TIEÂU CHUAÅN VI SINH (Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, E.coli):
NFV08-057,020:1994; DÑVN IV hoaëc töông ñöông
12. CAÙC THOÂNG SOÁ SÖÛ DUÏNG:
+ Thôøi gian xöû lyù/1 chu trình töï ñoäng: 10 phuùt.
+ Soá goùi duïng cuï xöû lyù/1 meû
: 04 goùi tc.
Series 22
+ Kích thước túi tối đa :
40cm x 60cm
AutoSterPack laø thöông hieäu ñaõ ñöôïc + Coâng suaát xöû lyù /ngày
: 420 goùi tc.
ñaêng kyù cuûa caùc doøng maùy haáp ozone
+ Tổng thể tích các buồng khử trùng : 120 lít
plasma-ñoùng goùi töï ñoäng duïng cuï y teá do
+ Löu löôïng oxy cung caáp
: 5 lít/phuùt.
Coâng ty PETECH-HMED saûn xuaát
+ Ñieän theá söû duïng
: 220vAC, 1pha.
+ Ñieän naêng tieâu thuï trung bình/24h : 700W/h.

AutoSterPack
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COÂNG TY CP ÑAÀU TÖ THIEÁT BÒ Y TEÁ COÂNG NGHEÄ CAO HMED
Truï sôû: 122/5Bis Phaïm Vaên Hai - P.2 - Q.Taân Bình - TP.HCM
VPGD
: 49 Ngô Thị Thu Minh - P.2 - Q.Taân Bình – TP.HCM
Ñieän thoaïi: 028.3991.7168 – 028.3991.9123
Fax: 028.3991.7169
Email: hmed@hmed.com.vn
Website: www.hmed.com.vn

6. HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG RÖÛA KHÖÛ KHUAÅN BAÄC CAO - SAÁY KHOÂ
NHIEÄT ÑOÄ THAÁP –HAÁP PLASMA LAÏNH -ÑOÙNG GOÙI VOÂ KHUAÅN
(AutoSterLab series ASL-22)
ISO 9001:2015
Hệ thống AutoSterLab bao gồm 03 Module máy hoạt động chức năng chuyên biệt :
Module rửa đa kết hợp (AMC-22) - Module sấy nhiệt độ thấp ( AMD-22 ) - Module
hấp nhiệt độ thấp plasma đóng gói vô khuẩn tự động ( ASP-22 ) , được thiết kế
phối hợp phục vụ xử lý dụng cụ y tế theo qui trình một chiều khép kín của
Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn
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QUY TRÌNH KIEÅM TRA VI SINH
NGHIEÂM NGAËT CUÛA

AutoSterLab

Böôùc 1: Caáy pheát vi sinh taïi phoøng thí nghieäm

Pheát vi truøng Staphylococcus aureus

Ñaët duïng cuï ñaõ gaây nhieãm
vaøo loï thuûy tinh

Pheát vi truøng Pseudomonas aeruginosa

Ñaët loï thuûy tinh
vaøo thuøng xoáp baûo quaûn

Böôùc 2: Nhanh choùng chuyeân chôû thuøng xoáp ñöïng caùc maãu duïng cuï nhieãm veà
coâng ty (trong voøng 15 phuùt) ñeå ñöa vaøo xöû lyù kheùp kín baèng heä thoáng
AutoSterLab.

Ñöa thuøng xoáp coù duïng cuï
nhieãm leân xe oâ toâ

15 phuùt sau ñaõ coù maët taïi maùy
ñeå xöû lyù theo quy trình
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Böôùc 3: Ñöa caùc maãu duïng cuï ñaõ qua xöû lyù quay veà phoøng thí nghieäm ñeå caáy vi
sinh kieåm tra (trong quaù trình sản xuất) hoaëc ñeán Vieän Pasteur /hoặc Ñôn vò Nhaø
nöôùc coù chöùc naêng ñeå kieåm tra vi sinh (kiểm định xuất xưởng /ISO 9001:2015).

Heä thoáng AutoSterLab_ASL-22 keát hôïp caû 03 module xöû lyù vaøo chung moät heä thoáng ñeå thöïc hieän:
Röûa khöû khuaån – Saáy khoâ- Haáp nhieät ñoä thaáp plasma laïnh -ñoùng goùi voâ truøng töï ñoäng , phuø hôïp trang bò
cho qui trình moät chieàu xöû lyù duïng cuï y teá Khoa Kieåm Soaùt Nhieãm Khuaån .

KS.PHAN MẠNH HÙNG , GIÁM ĐỐC CÔNG TY HMED ,THUYẾT TRÌNH VỀ CÔNG NGHỆ MỚI AMC-AMD-ASP
-ASL TRONG KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HÓA XỬ LÝ DỤNG CỤ Y TẾ TẬP TRUNG THEO QUI TRÌNH MỘT CHIỀU
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Công ty PETECH - HMED vinh dự cung cấp lắp đặt Hệ thống tự động xử lý dụng cụ y tế
(AMC-AMD-ASP-ASL) phục vụ cho Qui trình một chiều Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của
hơn 100 đơn vị bệnh viện tỉnh thành khắp cả nước từ Cà Mau cho đến Quảng Ninh :
- BỆNH VIỆN ĐK KHU VỰC MÓNG CÁI – QUẢNG NINH
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CÀ MAU
- BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 –TP.HCM
- BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG –TP.HCM
- BỆNH VIỆN GIA LỘC – TỈNH HẢI DƯƠNG
- BỆNH VIỆN PHỤ SẢN – TỈNH HẢI DƯƠNG
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH LONG
- BỆNH VIỆN ĐK VÂN ĐÌNH – TP.HÀ NỘI
- BỆNH VIỆN VN- CUBA-ĐỒNG HỚI–QUẢNG BÌNH
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH
- BỆNH VIỆN ĐK TỈNH QUẢNG NGÃI
- BỆNH VIỆN AN BÌNH –TP.HCM
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA
- BỆNH VIỆN QUẬN THỦ ĐỨC – TP.HCM
- BỆNH VIỆN QUẬN 1 -TP.HCM
- BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HH –TP.HCM
- BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT –TP.HCM
-BỆNH VIỆN CHỢ RẪY-TP.HCM
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẠC LIÊU
- BỆNH VIỆN SỐP CỘP –SƠN LA
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TÂY NINH
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP.CẦN THƠ
- BỆNH VIỆN NHI -CẦN THƠ
- BỆNH VIỆN LAO-PHỔI CẦN THƠ
- BỆNH VIỆN ĐK THỐNG NHẤT-ĐỒNG NAI
- BỆNH VIỆN VĨNH HƯNG – LONG AN
- BỆNH VIỆN HẬU NGHĨA – LONG AN
- BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN
- BỆNH VIỆN ĐK TỈNH HẢI DƯƠNG
- VIỆN Y HỌC HẢI QUÂN HẢI PHÒNG
- VIỆN Y HỌC HÀNG KHÔNG HÀ NỘI
- BỆNH VIỆN QUẬN 11- TP.HCM
- BỆNH VIỆN ĐK QUẢNG YÊN - QUẢNG NINH
- BỆNH VIỆN TÂN THẠNH –LONG AN
- BỆNH VIỆN ĐỨC HUỆ - LONG AN
- BỆNH VIỆN SẢN NHI -PHÚ YÊN
- BỆNH VIỆN ĐK TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
- BỆNH VIỆN SẢN NHI -TRÀ VINH
- BỆNH VIỆN TIM MẠCH -AN GIANG
-BỆNH VIỆN SẢN NHI –AN GIANG
-BỆNH VIỆN ĐK AN SINH –TP.HCM
-BỆNH VIỆN QUẬN 2 –TP.HCM
-BỆNH VIỆN HUYỆN CỦ CHI –TP.HCM
-BỆNH VIỆN HUYỆN NHÀ BÈ -TP.HCM
-BỆNH VIỆN ĐK TÂN TRỤ - LONG AN
-BỆNH VIỆN NHI HẢI DƯƠNG
- BỆNH VIỆN ĐK TRUNG TÂM AN GIANG
-BỆNH VIỆN TM-NHA KHOA Dr.HUNG -TP.HCM
- BỆNH VIỆN THUẬN CHÂU –SƠN LA
- BỆNH VIỆN ĐK TÂN CHÂU –AN GIANG
-BỆNH VIỆN ĐK CAM LỘ -QUẢNG TRỊ
- BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG-TP.HCM
- .......................................................
PETECH Germany
146 Thaønh Thaùi - Q.10 – TP. Hoà Chí Minh. Phone: 0641.9482083.
FRANKFURT/MAIN, GERMANY.
Phone: 08.3862.3668 – 08.3862.3667
LARCHEN WALDCHEN 02 – 35394
Fax : 08.3910.0978
GIESSEN
Email : petech@petech.com.vn

PETECH CORPORATION

Website : www.petech.com.vn
XÖÔÛNG SAÛN XUAÁT THIEÁT BÒ
ÑIEÄN TÖÛ - TÖÏ ÑOÄNG HOÙA
146 Thaønh Thaùi, Q.10, TP.HCM (Taàng 4)

XÖÔÛNG CÔ KHÍ THIEÁT BÒ MT-YTEÁ

PETECH NHA TRANG.
111 Ngoâ Gia Töï, Nha Trang,
Khaùnh Hoøa.
Phone: 058.3510811
Fax : 058.3516137

Voõ Vaên Bích , huyeän Cuû Chi , TP.HCM

CHI NHAÙNH
PETECH TAÂN BÌNH
122/5 Bis Phaïm Vaên Hai, P2, Q.Tâaân Bình ,

TP.HCM
Phone: 08.3991.9123
Fax : 08.3911.1109
Website : www.petech-hcm.com.vn

PETECH MINH CHAÂU
787 Tröông Ñònh, Hoaøng Mai,
TP.Haø Noäi
Phone: 04.3995.0965
Fax :04.3642.2864

CTY CP ÑAÀU TÖ THIEÁT BÒ Y TEÁ
COÂNG NGHEÄ CAO HMED
VPGD: 49 Ngoâ Thò Thu Minh , Q.TB
TP.HCM
Phone: 08.3991.7168 – 08.3991.7169
Fax : 08.3990.5086
Email : hmed@hmed.com.vn
Website : www.hmed.com.vn
HMED USA
2977 Caribean CT.
FAIRFAX ,VIRGINIA
UNITED STATES
Phone: +1 571 598 7918

.
.

38

GIỚI THIỆU _HỆ THỐNG UCASS-2018 :

PETECH



WWW.PETECH-HCM.COM.VN


WWW.HMED.COM.VN

HỆ THỐNG CẤP KHÍ TƯƠI SIÊU SẠCH ÁP LỰC DƯƠNG
CÔNG NGHỆ_UCASS-LAMINAR ,TRANG BỊ CHO :
• PHÒNG MỔ SIÊU SẠCH ÁP LỰC DƯƠNG
• PHÒNG DSA /CATHLAB
• KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC (ICU) , PHÒNG ICU SAU GHÉP TẠNG
• PHÒNG GHÉP TẾ BÀO GỐC , P.TÁCH -CẤY TẾ BÀO GỐC
• PHÒNG MỔ NHIỄM ÁP LỰC ÂM, P.CÁCH LY CHỐNG DỊCH (SARS ,…)
( ĐẠT CHUẨN _ WHO - Grade B )
* ÑAÏT TIEÂU CHUAÅN : (TUØY CHOÏN THEO THIEÁT KEÁ)
- TIÊU CHUẨN VI SINH : WHO – Grade B ( < 10 CFU)
WHO –High Level of Grade C ( < 50 CFU)
- TIÊU CHUẨN PHÒNG SẠCH : Class 1.000 (buïi 0,5µm ≤ 1.000/f³ # 35.200/m³)
Class 5.000 (buïi 0,5µm ≤ 5.000/f³ # 176.000/m³)
- TIÊU CHUẨN ÁP LỰC DƯƠNG :
≥ + 7 Pa ( CDC-USA)
- HỆ SỐ TRAO ĐỔI KHÔNG KHÍ : ACH ≥ 15 ( 52TCN-CTYT 38:2005)
- TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG : Nhiệt độ ≤ 24ºC ; Độ ẩm ≤ 60% ; CO2 < 1.000ppm

39

_ TP.HCM, 03/2018 _
HỆ THỐNG CẤP KHÍ SIÊU SẠCH ÁP LỰC DƯƠNG - UCASS-12P
CHO BỆNH VIỆN CHỢ RẪY-TP.HCM ,PHỤC VỤ CA GHÉP GAN

(.........................................................................................................)
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CÔNG TY HMED VINH DỰ LÀ NHÀ THẦU CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG UCASS TRANG BỊ CHO
02 PHÒNG MỔ SIÊU SẠCH ÁP LỰC DƯƠNG _,ĐẠT CHUẨN WHO-GRADE B TẠI
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN TP.HCM (Bệnh viện ngoại khoa hàng đầu tại khu vực phía nam )
_KHOA PHẪU THUẬT ROBOT NGƯỜI LỚN LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM I
(được Bộ y tế xếp hạng là một trong 10 thành tựu Ngành y tế Việt Nam trong năm 2016)
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CATALOG_MÁY PHUN KHỬ KHUẨN OZPRO- 3000S

PETECH





WWW.HMED.COM.VN
CATALOG

MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ
(Medical OZPRO System – Model : OZPRO-3000S)
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TP.HCM , 02/2018

CÁC CHỦNG LOẠI VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ –
MÁY KHỬ KHUẨN CHUYÊN DỤNG PHÒNG MỔ BỆNH VIỆN
Về thiết bị-máy phun khử khuẩn cho phòng mổ được phân thành 3 chủng loại :
L1. MÁY PHUN SƯƠNG KHỬ KHUẨN :
- Nguyên lý hoạt động : chủng loại máy này có nguyên lý hoạt động giống như quạt
phun sương , BV đổ dung dịch hóa chất khử khuẩn vào , máy sẽ phun thành hạt
sương nhỏ để khử khuẩn
- Chức năng : vệ sinh khử khuẩn phòng mổ sau mỗi tuần hoặc sau mỗi ca mổ
nhiễm , nhằm khử trùng các vị trí khuất của vật dụng ,giường mổ ,thiết bị , vách
tường phòng mổ ,... những vị trí mà nhân viên vệ sinh không thể vệ sinh hết được.
- Lưu ý : các chủng loại máy này hay được các nhà cung cấp quảng cáo là
KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ PHÒNG MỔ , nhưng thực chất loại này không được
dùng để khử khuẩn không khí vì không khí khi đọng sương hóa chất sau phun phải
được nhanh chóng giải thoát ra ngoài để thay bằng luồng không khí bên ngoài
(không có hóa chất) thì nhân viên bv , bệnh nhân mới có thể vào và hoạt động mà
không bị nhiễm độc (do hóa chất diệt khuẩn).
- Ngoài ra , ngày nay các bệnh viện hạn chế sử dụng máy phun sương dung
dịch khứ khuẩn vì làm ẩm phòng mổ , gây hư hỏng hoặc giảm độ bền của các
thiết bị điện tử có trong phòng mổ ....
L2.MÁY PHUN KHÍ KHÔ PLASMA KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ :
- Nguyên lý hoạt động : giống như loại L1 nhưng không dùng dung dịch hóa chất ,
thường là máy tự tạo ozone nồng độ cao để phun khô vào phòng mổ để khử khuẩn
- Chức năng : + Phun khử khuẩn không khí , khử khuẩn bề mặt phòng mổ
trong thời gian không có người .Vệ sinh khử khuẩn phòng mổ sau mỗi tuần hoặc
sau mỗi ca mổ , nhằm khử trùng các vị trí khuất của vật dụng ,giường mổ ,thiết bị ,
vách tường phòng mổ ,... những vị trí mà nhân viên vệ sinh không thể vệ sinh hết
được.
+ Chủng loại L2 có ưu điểm là không tốn vật tư tiêu hao ( hóa
chất ) , không làm ẩm phòng mổ và vật dụng ( không phun sương dung dịch )
, chi phí vận hành thấp,…
+ Khác với loại L1 tạo sương hóa chất lơ lửng trong không khí gây
độc hô hấp , Máy phun khô L2 còn được sử dụng để khử trùng – khử mùi không
khí phòng mổ do khí ozone không bền sẽ hoàn toàn phân hủy sau 30 phút và trả
lại khí oxy cho phòng .Vì vậy , 30 phút sau phun , nhân viên có thể vào làm việc
bình thường.
L3. MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ PHÒNG MỔ :
-Nguyên lý hoạt động : Sử dụng hệ thống màng siêu lọc vi bụi kết hợp hệ thống chuyên dụng khử
khuẩn không khí trực tiếp đa tầng (khử khuẩn toàn thời gian khi luồng không khí đi qua )
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-Chức năng : Chuyên dụng cho khử khuẩn không khí , thiết bị có hệ thống lọc và khử khuẩn
không khí toàn thời gian phục vụ cho phòng mổ (24/24) , chất lượng không khí luôn được lọc và
khử khuẩn , cung cấp khí tươi siêu sạch ( nếu có gắn module lấy khí tươi) và tạo áp lực dương
cho phòng mổ ( công nghệ UCASS)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO HMED
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Website: www.hmed.com.vn

MÁY PHUN KHỬ KHUẨN PHÒNG MỔ
(Medical OZPRO System – Model : OZPRO-3000S)
1. KÍCH THƯỚC MÁY:
40 cm x 30 cm x 110 cm
(ngang x sâu x cao)
- Có bánh xe đẩy lưu động

2. THỂ TÍCH XỬ LÝ THIẾT KẾ:

180 ÷ 300 m3
3. VẬT LIỆU:
+ Khung sườn: Inox cao cấp .
+ Vách ngoài: Nhôm sơn tĩnh điện .

4. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ:
- Phòng mổ , phòng ICU , phòng thay
đồ bệnh viện , phòng khám ,phòng kho
sạch , các mục đích khử trùng-khử mùi
khác nhau …v.v..

5. PHẠM VI SỬ DỤNG :
- Khử khuẩn không khí,
Khử khuẩn bề mặt phòng mo,
bề mặt -vị trí khuất của trang thiet bị
trong phong mổ trong thời gian khong
co người lam viec. (trước và/hoặc sau
ca phẫu thuat)
- Khử khuẩn máy lạnh cục bộ .
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6. NGUYÊN LÝ PHUN KHƯ KHUẨN :
- Hệ thống module tạo ozone plasma lạnh nồng
độ cao được bơm phun áp lực để khử khuẩn
không khí , bề mặt phòng mổ, các bề mặt khuất
của vật dụng trong phòng mổ, khử khuẩn máy
lạnh cục bộ :

Plasma lạnh
3O2
(20% khí oxy từ không khí lạnh)

2O3
ozone

phân hủy
O3
(ozone không bền)

O2 + [O]

[O] : oxy nguyên tử là tác nhân khử khuẩn

7. THỜI GIAN PHUN KHỬ KHUẨN
TỰ ĐỘNG :
+ 5 phút ÷ 30 phút (tùy chỉnh) / chu trình tự động
+ Có thể phun nhiều chu trình theo nhu cầu.

8 . VẬT TƯ TIÊU HAO : Không có
- Sử dụng nguồn vào là 20% oxy từ không khí lạnh trong phòng đe tạo ra ozone plasma
lanh, sau khử khuẩn se tự phân huy để tai tao oxy.
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- Không làm ẩm phòng mổ và đọng màng hóa chất như các phương pháp phun khác.

9 . CÁC CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG :
+ Tự động tạo ozone plasma lạnh nồng độ
cao từ nguồn vào là không khí phòng lạnh.
+ Tự động đo v kiểm tra hoạt tính khử
khuẩn của khí phun ngõ ra bằng máy đo chuyên
dụng cầm tay (Handheld Ozone Tester)
+ Tự động đo và hiển thị nhiệt độ /độ ẩm
phòng mổ ,với màn hình kỹ thuật số (digital).
+ Tự động cảnh báo và tạm ngưng hoạt
động khi nhiệt độ phòng > 26 ∙C .
+ Khả năng tự set thời gian phun theo yêu
cầu sử dụng ( 5 phút – 30 phút/chu trình ) và
tự động tắt sau phun xong.

10 . TIÊU CHUẨN VI SINH KHÔNG KHÍ :
(180 m3/ 24 ◦C / 60 phút)
WHO-Grade B (< 10CFU)

11 . THIẾT BỊ KÈM THEO :
+ 01 máy đo cầm tay kiểm tra hoạt tính khử
khuẩn của khí phun ngõ ra (Handheld
Ozone Monitor –USA)

12 . CÁC THÔNG SỐ SỬ DỤNG :
+ Điện thế : 220VAC / 50Hz / 1 pha
+ Công suất tiêu thụ : 200W/h
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Hướng dẫn sử dụng
1. Đóng kín phòng mổ , cho hoạt động máy lạnh để đạt độ lạnh phòng mổ
< 26 độ C.
2. Cấp điện vào máy OZPRO-3000S , chọn thời gian phun 30’ phù hợp
trên núm chỉnh ‘TIMER’.

3. Trạng thái điều kiện phòng đã đạt độ lạnh / độ ẩm và máy sẵn sàng hoạt
động là :
- Đèn đỏ (FAULT) : tắt
- Đèn vàng (READY) : sáng
- Đèn xanh (OZONE) : tắt
4. Bấm nút ‘START’ , đèn xanh ‘OZONE’ sẽ bật sáng và máy bắt đầu
hoạt động.
5. Để kiểm tra hoạt tính khử khuẩn của khí phun ngõ ra , dùng máy đo cầm
tay đặt trước ngõ ra ‘OUTLET’ , khi đèn báo hiệu trên máy đạt tới mức
màu đỏ tức là hoạt tính khử khuẩn khí phun ngõ ra tốt ,sau đó đặt máy
đo đứng trên máy và cắm vào bộ sạc để theo dõi quá trình phun (xem
hình )

6. Khi máy bắt đầu hoạt động , toàn bộ nhân viên phải bước ra khỏi phòng
và đóng kín hoàn toàn các cửa .
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7. Sau khi máy phun hết thời gian timer cài đặt thì sẽ tự động tắt .Chờ 1520 phút để khí ozone tự phân hủy trước khi vào làm việc.
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