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Giải thưởng Doanh nghiệp Xã Hội của năm 2017 do tổ chức Schwab trao tặng

THIẾT KẾ TỐI ƯU

LẮP RÁP CHUẨN XÁC

Dolphin

CPAP
Phiên bản CPAP bong bóng thế hệ mới là kết hợp giữa kỹ thuật chăm sóc
đường thở và monitor kiểm soát các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân
- các phần đều có thể vệ sinh và tái sử dụng
- nguồn khí nén tự tạo
- tích hợp máy đo nồng bộ bão hòa oxy máu của Masimo
- bộ trộn điện tử
- dễ sử dụng và bảo trì

Firefly
phototherapy

Được trao giải thưởng thiết kế đèn chiếu vàng da 2 mặt mang lại hiệu quả
điều trị tối ưu nhất cho bệnh lý vàng da sơ sinh
- chi phí vận hành thấp
- tuổi thọ cao – xấp xỉ 44.000 giờ sử dụng
- kích cỡ nhỏ gọn
- pin duy trì trong vòng 3h đồng hồ

Colibri
phototherapy

Đèn chiếu vàng da sử dụng dàn đèn LED ánh sáng xanh ở khoảng cách
chiếu tối ưu, bề mặt chiếu sáng rộng nhất giúp rút ngắn thời gian điều trị
bệnh lý vàng da
- chi phí vận hành thấp
- tuổi thọ cao – xấp xỉ 44.000 giờ sử dụng
- dễ dàng dùng kết hợp với giường sưởi sơ sinh và lồng ấp
- pin duy trì trong vòng 3h đồng hồ

Wallaby
QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Warmer
Thiết bị sưởi ấm hiệu quả trong việc phòng và điều trị bệnh lý hạ thân nhiệt
với hệ thống kiểm soát từ xa, sensor cảm biến nhiệt giúp đảm bảo an toàn
trong việc quản lý thân nhiệt của trẻ
- giường nằm có thể điều chỉnh nghiêng (góc nghiêng khoảng 12 độ)
- máng sưởi có thể thay đổi vị chí (xoay ngang)
- tích hợp tấm chụp x-quang
- bóng LED chiếu sáng thuận tiện làm thủ thuật và màn hình cảm ứng LCD

Beluga
Thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia quốc tế

resuscitator
Bộ hồi sức sơ sinh chữ T rất đơn giản và dễ sử dụng nên đặc biệt phù
hợp với khoa sản và khoa cấp cứu của các bệnh viện
- Bộ trộn khí tích hợp
- Pin duy trì trong vòng 2h đồng hồ
- Di động và sử dụng được trong tư thế ngang hoặc dọc
- Màn hình cảm ứng dễ sử dụng

Vật tư tiêu hao
Chúng tôi luôn nỗ lực giảm thiểu tỷ lệ tử vong và bệnh tật sơ sinh. Chúng tôi xây dựng mạng lưới
rộng khắp các chuyên gia y tế hàng đầu tại Việt Nam và toàn cầu, những người luôn đóng góp
vào quá trình phát triển thiết bị y tế của chúng tôi để đảm bảo tính ứng dụng của các sản phẩm
này trong lĩnh vực chăm sóc sơ sinh ở tất cả các bối cảnh.

Gọng mũi cho máy Dolphin
- 3 cỡ
- Không DEHP, không BPA, không Latex
- chất liệu chống gập, gãy
CPAP

ptima

Antimicrobial Hand Sanitizer

- Chai dung dịch 400ml
- Phụ kiện đi kèm

Antimicrobial Hand Sanitizer

MTTS CUNG CẤP

GIẢI PHÁP Y TẾ
TIÊN TIẾN
- 1,000,000 bệnh nhân
- 5,200 máy
- 38 quốc gia
- 590 bệnh viện

CHI PHÍ THẤP

CHO CHĂM SÓC

		

VÀ ĐIỀU TRỊ

info@mtts-asia.com

Số 26, Ngõ 41, An Dương Vương

www.mtts-asia.com

phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ

024 3766 6521

Hà Nội, Việt Nam

Truyền thông:

Đối tác:

SƠ SINH TÍCH CỰC.

