
Khֹ khuӼn dֱng cֱ n֥i soi    
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Sֽ khác nhau cҺ bӶn các dֱng cֱ n֥i soi 

Ý N֥i soi mԚm 

Ý ֵng dֱng  : chuӼn Ľoán b֓nh   

ChӸt li֓u : Nhֽa ,các kim loӴi khác 
nhau và các chӸt li֓u khác 

ֵng dֱng :ThŁm khám  khoang tֽ
nhiên cֳa cҺ thԜ

Ý N֥i soi cֵng 

Ý ֵng dֱng   : PhӾu thuԀt  

ChӸt li֓u  :   cҺ bӶn là h֯p kim    

ֵng dֱng: PhӾu thuԀt tr°n cҺ thԜ

b֓nh nhân  
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CÁC LoӳI VÀ ִng dֱng   
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ִNG DְNG KHÁC NHAU CֲA N֤I SOI MԓM 

GastroscopesGastroscopesColoscopesColoscopes ERCPERCP BronchoscopesBronchoscopes

(Endoskopische retrograde(Endoskopische retrograde
Cholangiopancreaticographie)Cholangiopancreaticographie)

Intestine         Intestine         Stomach    Stomach    GallGall Bronchial tubes                 Bronchial tubes                 
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Sּ ņA DӳNG CֲA N֤I SOI MԓM  

Á Olympus, Pentax, Fujinon, Storz, Wolf và rӸt nhiԚu các nhà sán xuӸt khác  …

Á N֥i soi ĽӴi tràng sigma 
Á N֥i soi ĽӴi tràng 
Á N֥i soi dӴ dày 
Á N֥i soi tá tràng 
Á N֥i soi túi mԀt 
Á N֥i soi phԒ quӶn 
Á N֥i soi ĽԊt NKQ  
Á N֥i soi bàng quang 
Á N֥i soi bàng quang ni֓u ĽӴo  
Á N֥i soi ni֓u quӶn  
Á N֥i soi ni֓u quӶn –ThԀn 
Á N֥i soi tֹ cung  
Á N֥i soi mӴch máu 
Á N֥i soi tai mȈi h֙ng 
Á …
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MְC ņÍCH  LÀM SӳCH DְNG Cְ N֤I SOI 

=> Residue-free removal of organic material
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TӳI SAO PHӵI KHָ TRÙNG  Tּ ņ֤NG    

Due to special construction of flexible endoscopes and accessories they 
are classified as medical products with higher requirements about 

reprocessing. (University Hospital Heidelberg)

BӸt l֯i cֳa khֹ trùng bԄng tay : 

Á Không  kiԜm soát toàn di֓n : Nhֻng bҼ֧c cӺn thiԒt có thԜ b֗  quên lãng 

Á Nguy cҺ trì hoãn giֻa các chu  trình 
(KԒt quӶ => LԂng Ľ֙ng các tinh thԜ ) 

Á Sֽ c֝ cҺ h֙c do cӺm nԂm sai quy trình 

Á Không bӶo v֓ và ĽӶm bӶo an toàn cho nhân viên y tԒ (hít phӶi , b֛ng hay d֗ ֵng 
hóa chӸt )

Á Không kiԜm sao ĽҼ֯c liԚu lҼ֯ng hóa chӸt tӼy rֹa 

Á KhӶ nŁng  nhi֑m khuӼn chéo  (Không tách bi֓t b°n  dҺ và bên sӴch !)

Á Không có giá tr֗ thֽc  ! Con ngҼ֩i không thԜ tֽ Ľánh giá 

Á Kh¹ng lҼu  dֻ li֓u  
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Các h֓ th֝ng khֹ khuӼn tֽ Ľ֥ng n֥i soi 

H֥p áp lֽc KiԜm soát tַng kênh n֥i 
soi     
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WD430: Máy rֹa khֹ khuӼn tֽ Ľ֥ng cho n֥i soi 
mԚm   

Á M֥t hoԊc hai cֹa  

Á Rֹa khֹ khuӼn Ľ֟ng th֩i m֥t hoԊc 
hai dây dӾn sáng cֳa hai nhà sӶn 
xuӸt khác nhau 

Á M֥t ֝ng n֥i soi có 8 kênh hoԊc 2 ֝ng 
có 4 kênh    

Á Model ĽԊt dҼ֧i bàn hoԊc có chân 
Ľֵng 

Á ThiԒt kԒ  ngŁn chֵa dung d֗ch   , 
2can loӴi 5 lit tích h֯p trong máy   

Á Máy in tích h֯p trong máy ...
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Gía rֹa  cho hai loӴi n֥i soi 

Mֵc  2

Mֵc 1

Khay rֹa  thiԒt kԒ g֙n gàng 
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Các ֝ng n֝i cho hai loӴi n֥i soi 

Mֵc  1
Á ֜ng n֝i 1 , dӾn  khí

Á ֜ng n֝i   3, dӾn nҼ֧c  

Á ֜ng n֝i  5, ֝ng sinh thiԒt  

Á ֜ng n֝i 7, ֝ng hút 

Mֵc  2
Á ֜ng n֝i 2, , dӾn  khí

Á ֜ng n֝i 4, ֜ng n֝i 

Á ֜ng n֝i 6, ֝ng sinh thiԒt 

Á ֜ng n֝i  8, ֝ng hút          


