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BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ NGHỊ MUA SẮM  

DỤNG CỤ Y TẾ, VTTH NĂM 2021 

 

Căn cứ vào Giấy đề nghị mua sắm dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao phục vụ công 

tác khám chữa bệnh của các Khoa/ Phòng  năm 2021, Phòng VT-TTBYT đã tiến 

hành tổng hợp số lượng, xây dựng quy cách, tính năng kỹ thuật của các DCYT, 

VTTH theo bảng tổng hợp dưới đây: 

STT Tên mặt hàng Quy cách, Thông số kỹ thuật ĐVT 

SL 

đề 

nghị 

Khoa  

đề nghị  

1 

Bộ cắt chỉ 

thông lệ đạo 

(trọn bộ 6 que 

thông lệ đạo 

00,0,1,1,2,3) 

Chất liệu thép không rỉ gồm: 

Que nong, bộ thông lệ đạo gồm 6 que: 00; 0,1; 1; 

2; 3 

* 02 kim thông số 23G, 23     

* 02 cây thông đầu nhọn dài 57, 60mm 

* 01 túi giả da cài dụng cụ 

Bộ 1 LCK 1 

2 
Bộ đặt nội khí 

quản trẻ em – 

sơ sinh  

Loại 3 lưỡi, ánh sáng lạnh xenon 

Chất liệu: Thép không rỉ 

Một bộ bao gồm các chi tiết sau: 

- 01 Lưỡi cong macintosh số 0 dài 58-81 mm 

- 01 Lưỡi cong macintosh số 1  dài 72-95 mm       

- 01 Lưỡi cong macintosh số 2 dài 93-116 mm 

- 01 Cán pin trung (02 pin) 

- Một hộp đựng  

- Đạt tiêu chuẩn CE 

Bộ 1 Nhi 1 

3 

Bộ dây máy thở 

và bình làm ẩm 

Bennet 840 

Người Lớn 

Chất liệu: Silicon 

Tương thích với máy thở bennet 840 dùng cho 

người lớn. 

Hấp tiệt trùng được. Bao gồm: 04 đoạn dây 

60cm, 02 Bẫy nước, 01 co nối thẳng, 02 adaptor 

Ø 22, 01 Co nối chữ Y, 01 Co nối chữ L. 

Bộ 3 HSCC 3 

4 

Bộ dây máy thở 

và bình làm ẩm 

Bennet 840 sơ 

sinh 

Chất liệu: Silicon 

Tương thích với máy thở bennet 840 dùng cho sơ 

sinh 

Bao gồm: 04 đoạn dây 60cm, 02 Bẫy nước, 01 co 

nối thẳng,  01 Co nối chữ Y, 01 Co nối chữ L 

Bộ 1 HSCC 1 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG VT- TTBYT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
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STT Tên mặt hàng Quy cách, Thông số kỹ thuật ĐVT 

SL 

đề 

nghị 

Khoa  

đề nghị  

5 

Bộ hút đờm 

nhớt (dùng cho 

hệ thống trung 

tâm) 

Cấu hình gồm: 

 Loại gắn tường  

Bình chứa dịch có chức năng chống tràn 

Núm vặn để chọn mức chân không toàn phần/ 

ngắt/ theo quy định 

Sử dụng núm chọn mở/ngắt mà không làm thay 

đổi tham số 

Phạm vi điều chỉnh chân không :0-700mmHg  

Phụ kiện đi kèm: 

01 đồng hồ cơ 

01 van  điều chỉnh áp lực 

01  Bình nhựa PC (dung tích 1,200cc) kèm van 

chống tràn 

01 dây cilicone dài 1 mét Ø12cm 

01 đầu cắm nhanh khí hút chân không chuẩn 

AFNOR 

Bộ 10 
HSCC 

10 

6 Bộ xẻ chắp 

Chất liệu thép không rỉ gồm: 

- Cán dao số 11: 01 cái ,  

- Panh kẹp mi: 01 cái, 

- Curet (thìa cùn nhỏ): 01 cái 

Bộ 2 LCK 2 

7 Bơm Karman 

Cấu hình tiêu chuẩn: 

- Bơm karman 2 van: 01 cái , được tiệt trùng 

đóng túi riêng biệt 

- Dầu silicone : 01 lọ 2ml 

- Ống hút cỡ 6,7,8,9,10,12 mỗi loại 01 cái, mỗi 

cái được tiệt trùng đóng riêng biệt từng ống hút. 

- Gioăng cao su: 01 cái 

 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: EN ISO 9001:2008; 

EN ISO 13485:2012; CE -MED140060; CE 

M.2016.106.7000; CE-MED 140058; CFS. 

Cái 2 Sản 2 

8 
Bóng đèn cực 

tím 90cm 

Bóng đèn cực tím (UV) chuyên dùng cho y tế. 

Bóng có chiều dài : 90 cm. 

Có bước sóng: 200-380 Nm. 

Cái 30 
Kho VT-

TTB 30   

9 
Bóng đèn cực 

tím 60cm 

Bóng đèn cực tím (UV) chuyên dùng cho y tế. 

Bóng có chiều dài : 60 cm. 

Có bước sóng: 200-380 Nm. 

Cái 10 

Kho  

VT-TTB 

10 

10 
Bóng đèn nội 

soi TMH 

Điện áp, Công suất: 24v DC, 250W 

Chân rắc cắm tròn. 

Có chóa tròn, đường kính chóa 5cm                      

Chịu được nhiệt độ: >500ºC 

Bóng đèn halogen 

Cái 10 
Kho VT-

TTB 10   
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STT Tên mặt hàng Quy cách, Thông số kỹ thuật ĐVT 

SL 

đề 

nghị 

Khoa  

đề nghị  

11 

Cân sức khỏe 

có thước đo 

(Cân đo trọng 

lượng cơ thể và 

đo chiều cao) 

1.cân khối lượng cơ thể,  

Giải cân: 0.5kg - 120kg 

2. Đo chiều cao: 

Phạm vi đo 70-190cm 

Min: 0,5 cm 

Dung sai ± 0.5cm 

Cái 3 LCK 3 

12 Cây truyền dịch 

Chiều cao (điều chỉnh được): 1.0 - 1.8 m 

Trụ inox ϕ 25.4 x 1.0 mm 

Chân inox hộp 30 x 60 mm 

04 bánh xe nhựa ϕ 50 mm có khóa  

Chất liệu: Inox 304 

Cái 3 Nhi 3 

13 
Chén inox 150 

ml 

Chất liệu: inox 304 

Đường kính: 8cm,  

Dung tích: 150ml 

Cái 50 
HSCC 

50 

14 

Đai kéo cột 

sống cổ ( theo 

máy kéo: 

RXPC-400 

Đai kéo giãn cột sống cổ tương thích với máy  

kéo: RXPC-400 

- Chất liệu: TPU - PU 

- Chiều cao tối đa: 20 cm 

- Chế độ bơm hơi: Bơm tay 

- Cấu tạo: Túi khí – Vòng đai hỗ trợ 

- Giấy chứng nhận: CE, FDA, ISO 

Cái 2 YHCT 2 

15 
Dây điện châm 

đầu dẹp 

Dây kẹp kim điện châm dùng cho máy KWD 

808I 

• Chất liệu dẻo, mềm, bền. 

• Đầu dẹp, 1 dây 2 jack cắm đầu ra. 

• Dài: 1m 

Dây 100 
YHCT 

100 

16 Đè lưỡi Inox 
Chất liệu: Inox 304 

Dài 150mm x rộng 18mm x dày 1mm 
Cái 50 LCK 50 

17 Đèn Clar 

 - Kiểu băng đeo đầu với ngăn chứa pin gắn sẵn 

và jack cắm sạc pin bên trong, có  4 viên pin sạc 

AAA (NiMH). 

- Gương (đường kính 55 mm), có thể điều chỉnh 

và cố định 

 - Đèn LED trắng, 1 watt, 4.000 Kelvin, CRI = 

92.6V 

 - Giá giữ đèn có thể điều chỉnh trên gương để 

hội tụ vòng sáng 

 - Vận hành của pin: 90 phút với pin sạc 

Cái 2 LCK 2 

18 

Đèn cực tím các 

loại (Đèn tiệt 

trùng) 

Phòng Mổ yêu 

cầu loại di động 

- Loại đèn UV tiệt trùng 4 bóng  

- Nguồn điện: 220V 

- Công suất đèn: 36W 

- Tuổi thọ: 8000 giờ 

- Cài đặt thời gian tiệt trùng 

- Thân làm bằng inox 304 

- Lồng che bảo vệ đèn bằng inox 304 

Cái 4 

Mổ 3 

Ngoại 

TK 1 

19 
Điện cực máy 

điện xung DL-

ZII 

Tấm chì 10*20cm*1mm tương thích máy điện 

xung DL-ZII 
Cái 20 

YHCT 

20 
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STT Tên mặt hàng Quy cách, Thông số kỹ thuật ĐVT 

SL 

đề 

nghị 

Khoa  

đề nghị  

20 
Điện trở dàn sắc 

thuốc 

Chất liệu sợi trở: Cr-Ni vỏ bọc đồng hoặc inox 

Điện áp 220v, CS: 1,2kw 

Đường kính ≥20cm, hai đầu của điện trở bẻ góc 

≥300 so với mặt phẳng 

Cái 10 
YHCT 

10 

21 
Đèn tiểu phẫu/ 

Đèn gù 

- Điện thế: 220VAC 

- Bóng đèn: Halogen 12V-20W 

- Chóa đèn: Phản quang hội tụ, ánh sáng lạnh 

- Cố định vị xoay đến gần 3600 , khoảng rộng 

30cm÷30cm 

- Chiều cao: điều chỉnh từ 1m-1,7m 

Cái 1 

 

Ngoại 

TH 1 

22 
Hộp tròn đựng 

bông cồn 

Chất liệu: inox 

Hộp tròn, đường kính 8cm, Cao 9cm 
Cái 10 

Kho VT-

TTB 10 

23 
Máy huyết áp 

cơ người lớn 

 Cấu hình gồm: 

01 bao đo, quả bóp và đồng hồ 

01 giấy kiểm chuẩn, kiểm định 

01 Phiếu bảo hành 

Tính năng kỹ thuật: 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20mmHg đến 

300mmHg 

Độ chính xác ± 3mmHg 

Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao 

su chống oxy hóa có độ bền cao 

Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao 

Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị 

lệch điểm không) 

Cái 120 

Kho 100 

Nhi 2; 

ĐY 2 

Lây 4; 

LCK 2 

Ngoại 

Tk 10 

24 
Máy huyết áp 

cơ  trẻ em 

Bao gồm: Máy huyết áp và Ống nghe 

1. Máy huyết áp trẻ em:  

cấu hình gồm: 

01 bao đo, quả bóp và đồng hồ 

01 giấy kiểm chuẩn, kiểm định 

01 Phiếu bảo hành 

Tính năng kỹ thuật: 

Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20mmHg đến 

300mmHg 

Độ chính xác ± 3mmHg 

Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao 

su chống oxy hóa có độ bền cao 

Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao 

Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị 

lệch điểm không) 

2. Ống nghe trẻ em: 

01 ống nghe 2 mặt (tim – phổi) 

Ống dẫn bằng chất liệu cao su đã nhiệt đới hóa  

Bộ phận khuyếch đại âm thanh làm bằng chất 

liệu Aluminum hoặc tương đương, màng 

khuyếch đại có độ nhạy âm cao 

Bộ 20 

Nhi 2 

Lây 2 

Kho 16 
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STT Tên mặt hàng Quy cách, Thông số kỹ thuật ĐVT 

SL 

đề 

nghị 

Khoa  

đề nghị  

25 
Kệ Inox đựng 

dụng cụ vô 

trùng  

Kích thước:  

Cao 160cm x rộng 60cm x ngang 320cm, 4 tầng 

Chất liệu: INOX SUS 304. 

Cụ thể: 

- Tất cả khung sườn chính bằng inox hộp 2cm x 

4cm, dày 1,2 ly. 

- Song ngang các tầng bằng inox tròn φ13, dày 

1,1ly. 

- Khoảng cách các song là 3cm, làm đều cho 4 

tầng. 

- Chân kệ cao 15cm (khoảng cách tính từ mặt đất 

đến tầng thấp nhất của kệ) 

Cái 3 Mổ 3 

26 
Kéo thẳng, mũi 

nhọn 16cm 

Chất liệu thép không rỉ, 2 đầu thẳng, mũi nhọn  

Dài 16cm 

(Dùng cắt tháo băng gạc băng bột) 

Cái 70 

CNK 50 

Kho VT-

TTB 20 

27 

Kẹp phẫu tích 

có mấu 16cm 

(Kẹp bông 

trong thay 

băng) 

Chất liệu thép không rỉ, có mấu  

Dài 16cm 
Cái 20 CNK 20 

28 Loa tai nhỏ Inox, cỡ nhỏ Cái 10 LCK 10 

29 

Lấy dị vật mũi 

(Móc lấy dị vật 

mũi) 

Chất liệu: thép không rỉ 

Dài 15,3cm 
Cái 10 LCK 10 

30 
Lấy dị vật tai 

(Móc lấy dị vật 

tai) 

Chất liệu: thép không rỉ 

Dài 14,2cm 
Cái 10 LCK 10 

31 Kính lúp 

Kính lúp đeo đầu có đèn  

Chất liệu ống kính: Acrylic cốt thép 

Kích thước ống kính: 2 lớp ống kính vuông 

89x29mm , 1 ống kính tròn Φ28mm 

Độ phóng đại: 3 lớp ống kính tùy biến kết hợp để 

thay đổi độ phóng đại 1.5X, 3X, 8.5 X, 10X 

Nguồn cung cấp: hai pin AAA 1.5V 

Cái 1 LCK 1 

32 
Mask dùng cho 

máy thở BIPAP 

NL 

Mask dùng cho người lớn; 

Chất liệu silicon, hấp sấy được, tương thích với 

máy thở bipap. 

Cái 5 HSCC 5 

33 
Mask thanh 

quản các cỡ 

Mask thanh quản trong gây mê và hồi sức: gồm 5 

cỡ  

Cỡ 1: sơ sinh dưới 6,5 kg, bơm 3,5ml 

Cỡ 2: trẻ 6,5 -15 kg, bơm 10ml. 

Cỡ 2,5: trẻ 15-25 kg, bơm 15ml. 

Cỡ 3: 25-40 kg, bơm 20ml. 

Cỡ 4: trên 40 kg, bơm 30ml. 

Cỡ 5: người lớn rất to, bơm 40ml. 

Bộ 3 Mổ 3 
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STT Tên mặt hàng Quy cách, Thông số kỹ thuật ĐVT 

SL 

đề 

nghị 

Khoa  

đề nghị  

34 Mở mũi nhỏ 

Chất liệu: inox  

Tiêu chuẩn chất lượng: IS:13485:2005 

Kích thước: 50 mm 

Cái 20 LCK 20 

35 Mở mũi lớn 

Chất liệu: inox  

Tiêu chuẩn chất lượng: IS:13485:2005 

Kích thước: 90 mm 

Cái 40 LCK 40 

36 

Mũ điện Não 

người lớn (Máy 

điện não 

MEDIC) 

Nước sx: Việt 

Nam 

Model: ME-1 

16 channels 

Mũ điện não làm bằng vải co giản được,trên mũ 

đính sẵn các điện cực theo vị trí chuẩn. tương 

thích với  Máy điện não MEDIC Model: ME-1 

16 channels 

Cái 2 CĐHA 2 

37 
Ống nghe người 

lớn 

Loại  2 tính năng ( tim - phổi) 

Tai nghe được làm bằng cao su dẻo, dây nghe 

của ống nghe làm bằng nhựa PVC mền 

Dây ống nghe: Lồng ống đơn, càng tay nghe góc 

mở rộng 

Chiều dài dây nghe: 52-60cm 

Tiêu chuẩn iso: 9001, ISO 19485, CE 0434 

Cái 100 

Kho 97 

LCK 1 

YHCT 2 

38 
Phẫu tích chữ Z 

14cm 

Chất liệu: thép không rỉ 

Dài 14cm 
cái 15 LCK 15 

39 

Panh thẳng 

không mấu 

(Gắp bông thay 

băng) 

Chất liệu: thép không rỉ 

Dài 16cm 
Cái 50 CNK 50 

40 
Quả bóp cho 

máy huyết áp 

cơ 

Bằng cao su,  

Bao gồm: 01 quả bóp có val bi một chiều. 

01 val  đóng xả hơi. 

Cái 50 

Kho  

VT-

TTBYT  

50 

41 
 Túi hơi máy 

huyết áp cơ 

Loại túi cao su, hai dây, dùng cho máy đo huyết 

áp người lớn 
Cái 50 

Kho VT-

TTBYT  

50 

42 
Tủ đựng cơ số 

thuốc tủ trực 

Chất liệu: Inox 304    

Kích thước:1.000 x 500 x 1.850 (mm) 

Tủ gồm 04 tầng  

Thân - khung tủ được làm bằng hộp 40x40mm  

Cửa tủ được làm bằng inox hộp 20 x 40 có 2 pát 

để bắt ổ khóa. Hai bên hông - các tầng và cửa 

được che bằng kính dày 5.0mm. Mỗi tầng đều có 

làm khung đỡ kính bằng hộp 10 x 10 mm.Mặt 

đáy-đỉnh-sau lưng được làm bằng inox tấm dày 

nhấn gập. 4 bánh xe xoay đa chiều  Ø80(2 bánh 

có khóa). 

Cái 2 

Nhi 1 

Nội TM-

LH 1 
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STT Tên mặt hàng Quy cách, Thông số kỹ thuật ĐVT 

SL 

đề 

nghị 

Khoa  

đề nghị  

43 Tủ đầu giường 

Chất liệu bằng inox 304. 

 Kích thước: 35 x 40 x 80cm (dài x rộng x cao). 

Cả lan can là 88 cm.  

 Cấu tạo: - Khung đứng bằng thanh inox hợp 

vuông 25 x 25mm   

Vách tủ bằng inox tấm dày 0,5 mm liên kết với 4 

chân tủ, hàn bấm các tấm inox với chân tủ. 

Đỉnh và đáy bằng tấm inox. Khung lan can cao 

0,8 cm bằng inox phi 9,6 dày 0,8 mm.  

Tủ có 2 phần: - Phần ngăn kéo: có kích thước 12 

x 35 cm được lắp trên 2 thanh trượt có thể kéo ra 

dễ dàng, ngăn kéo có khóa và tay cầm. 

 Phần dưới: có cánh tủ bên trong tủ có 1 ngăn 

giữa để đồ dùng tiện lợi.  

Chân được bọc bằng cao su mềm, êm, trong đó 

có 1 chân có nút tăng giảm được, giúp tủ đứng 

vững. 

Cái 5 Nhi 5 

44 
Tủ Inox đựng 

vật tư tiêu hao 

KT: (170 cao x150 rộng x 50sâu)cm. 

-Tủ có 4 tầng 3 ô, mặt trên, mặt dưới, 2 bên hông 

và mặt sau chất liệu Inox tấm 304 dày 0,5mm 

Mặt trước bằng kính, cửa  kính kéo 2 bên 

Cái 4 

Ngoại 

TK 2 

Mổ 2 

45 

Xe chuyên dụng 

để dụng cụ 

thuốc vật tư cấp 

cứu 

Kích thước: (R625 x D 475 x C 920) mm Vật 

liệu xe: bằng nhựa cứng, dày 3mm. 

Mặt trên làm bằng nhựa ABS dày 3 ly 

Ngăn kéo: 2 ngăn kéo nhỏ; 2 ngăn kéo trung và 1 

ngăn kéo lớn. 

- Có khay kéo làm bằng thép 

-Có khóa trung tâm cho các ngăn kéo 

-Bánh xe cao cấp: 4 cái (2 bánh có khóa, 1 bánh 

tự do và 1 bánh điều hướng). 

Phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 

-01 Bàn làm việc trượt giấu trong xe 

-01 Tay đẩy 

-01 Cây truyền dịch 

-01 Thùng hủy kim tiêm (0.5 lít, 50*50*100 mm, 

dày 2ly) 

-01 thùng đựng rát thải y tế 

-01 khay đựng găng tay tiệt trùng 

-01 kệ để máy khử trùng rung tim 

-01 ổ cắm điện 

Bộ 1 HSCC 1 

46 Xe tiêm thuốc 

KT:  (55x100x81)cm, 2 tầng 

Chất liệu: inox 304, tấm dày 0.5mm, khung f32 

dày 0.8mm, tủ có 01 hộc, có thanh chắn ɸ8 bên 

trên, 04 bánh xe có khóa, 02 giỏ đựng vật sắt 

nhọn. 

Chiếc 7 

Nhi 3; 

Ngoại 

TK 1; 

Sản 3; 
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SL 

đề 

nghị 

Khoa  

đề nghị  

47 

Xe đẩy nằm để 

di chuyển bệnh 

nhân nặng qua 

khoa HSCC 

Chất liệu khung: Inox 304 

Kích thước: 

(DxRxC) 1900 x 600 x 750 mm. 

- Mặt băng ca làm bằng inox tấm, dày 1ly, xe 

chịu được tải trọng đến 200 kg 

- Khung băng ca inox Ø 25mm dày 1,2ly  có 04 

chân ở các góc. 

- Khung xe đẩy làm bằng inox ống Ø31.8mm dày 

1,4ly 

- Khung chắn gấp gọn  Ø 19mm dày 1ly 

- 04 bánh xe cao su Ø 150mm loại đặc ruột, 02 

bánh có khóa. 

01 cây truyền dịch làm bằng inox Ø 13 mm, có 

02 móc. 

Cái 1 Nhi 1 

48 Xe đẩy ngồi 

 * Đặc điểm chính:    

- Khung xe được làm bằng thép mạ crom.  

- Vị trí gác tay và chân gắn liền khung xe .    

- Bánh xe trước và sau được làm bằng cao su 

đúc, độ cứng cao, dễ dàng di chuyển.                 

- Được thiết kế với hệ thống thắng xe ở 2 bên 

bánh xe.  

- Xe có thể được xếp gọn lại khi không sử dụng.    

Thông số kỹ thuật:   

- KT vùng lưng: 46 cm                             

 - Đường kính bánh xe lớn: 59cm              

 - Đường kính bánh xe nhỏ: 20cm               

- Khoảng cách từ bánh xe nhỏ đến vị trí ngồi: 

49cm 

- Khoảng cách từ bánh xe lớn đến tay cầm: 87cm                                                                                                                           

Chiếc 2 

ĐY 1 

NộiTM-

LH 1 

       Hoài Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2021. 

        PHÒNG VT - TTBYT 


