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Công nghệ Y tế và Chăm sóc Sức khỏe| Singapore & Việt Nam 

Danh sách các công ty Châu Âu  

29/7 – 3/8/2019 

Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

A.J.Costa (Irmãos), Lda. 
www.ajcostairmaos.com 

Bồ Đào Nha 
 Thiết bị y tế 

 

Chúng tôi chuyên sản xuất máy tiệt trùng hơi nước 
với công suất trung bình và lớn, chất khử trùng máy 
giặt cho bô vệ sinh, dụng cụ phẫu thuật, đóng gói y tế 
và các dụng cụ khác, tất cả đều được chứng nhận với 
nhãn hiệu AJC.  
Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm: AMARO 5000, 
STERI 21 và CENTROCLAVE, ECO 25 và LD21 

ALMA IT SYSTEMS SL 
www.alma-medical.com 

Tây Ban 
Nha 

 Công nghệ 
thông tin cho y 
tế  

 Điều trị và 
theo dõi sức 
khỏe từ xa 

Alma chuyên phát triển và phân phối các sản phẩm 
phầm mềm giúp trực quan hóa hình ảnh y khoa, bao 
gồm những công cụ tiên tiến trong việc tái tạo âm 
lượng và phân tích hình ảnh. Danh mục sản phẩm của 
Alma bao gồm: 
1. Alma WORKSTATION: thiết bị chiếu tiên tiến giúp 
trực quan hóa và phân tích hình ảnh y khoa, bao gồm 
các mô-đun chuyên biệt như phân tích mạch máu, 
chụp nhũ ảnh và y học hạt nhân. 
2. Alma 365: dịch vụ đám mây giúp lưu trữ, quản lý và 
mô hình hóa các hình ảnh y khoa qua mạng Internet 
với thiết bị chiếu tiên tiến của Alma 
3. Alma VET: giải pháp trực quan hình ảnh y tế 
chuyên biệt dành cho thị trường bác sỹ thú y 
4. Phẫu thuật Alma: phần mềm chuyên biệt để lập kế 
hoạch phẫu thuật, với các công cụ hiện đại như tái tạo 
âm lượng, phân đoạn và in 3D các cấu trúc dành riêng 
cho bệnh nhân. 

Biosan SIA 
www.biosan.lv/en 

Latvia  Thiết bị y tế 

Chúng tôi phát tiển một khái niệm được gọi là Thế giới 
công nghệ sinh học-đổi mới (Biotech-Innovatica). Bốn 
hệ thống hành tinh với các vệ tinh - thiết bị xoay quanh 
Terra Innovatica (vật liệu sinh học đang được nghiên 
cứu). Chúng tôi đã đánh dấu bốn hành tinh - 4 cấp độ 
chẩn đoán đương đại:  
 Terra Genomica - chẩn đoán ở cấp độ gen (Phân 

tích DNA, oligonucleotit và mononucleotit đa hình - 
ONP, SNP); 

 Terra Immunologica - chẩn đoán ở cấp độ miễn dịch 
học (phát hiện tính đa hình của kháng thể và phản 
ứng miễn dịch); 

 Terra Biochemica (chất chuyển hóa) - chẩn đoán 
các sản phẩm chuyển hóa và hoạt động lên men; 

 Terra Cellomica - chẩn đoán ở cấp độ hình thái tế 
bào (đa hình tế bào). 
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

Biomedical Srl 
www.biomedical-srl.com 

Ý  Thiết bị y tế 

Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm: 
- Kim sinh thiết dùng trong sinh thiết tủy xương, cấy 
mô và chọc hút xương ức. 
- Kim để sinh thiết trên các mô mềm. 
- Kim dùng một lần có thể nhìn thấy khi siêu âm. 
- Kim gây mê 
- Tấm giữ nhiệt và hấp thụ.nhiệt 
- Mặt nạ NIV cấp cứu  
- Hệ thống đa cảm biến vi ba bào mòn nhiệt 

Bti Biotechnology Institute 
Bti-biotechnologyinstitute.com 

Tây Ban 
Nha 

 Sản phẩm nha 
khoa 

Là một công ty nha khoa, chúng tôi thiết kế, sản xuất 
và phân phối sản phẩm tại hơn 25 quốc gia. Chúng 
tôi có trên 25 bằng sáng chế, cơ sở sản xuất và phòng 
thí nghiệm đặt tại tại Vitoria-Gasteiz (Tây Ban Nha). 

Clinic 6 
www.freezpen.com 

Bỉ  Thiết bị y tế 

Freezpen là một công cụ cải tiến dựa trên ứng dụng 
trực tiếp của nitơ oxit (N2O) ở nhiệt độ -89°C. Sự ra 
đời của công nghệ vi mô trong phẫu thuật lạnh cho 
phép:  
1. Microjet công suất cao (55 bar) đạt được nhiệt độ 
trong mô là -89°C, cho hoại tử mô hoàn toàn trong vài 
giây.  
2. Vòi phun với độ chính xác tuyệt đối, không tác động 
tới những mô khỏe mạnh 
3. Quy trình đơn giản  
4. Không đau và không cần theo dõi sau đó  
5. Kết quả hoàn hảo, không để lại sẹo. Mô khỏe mạnh 
không bị ảnh hưởng; mô đông lạnh biến mất trong một 
vài tuần.  
6. Thực tế: Dễ dàng xử lý và vận chuyển. Hộp dùng 
một lần tiện dụng; bảo quản ở nhiệt độ phòng. 

Comarch Healthcare 
comarch.com/healthcare/ 

Ba Lan 
 Điều trị và 

theo dõi sức 
khỏe từ xa 

Comarch Helathcare chuyên cung cấp các giải pháp 
chăm sóc sức khỏe, bao gồm hệ thống công nghệ 
thông tin cho bệnh viện, phần mềm X quang và quản 
lý hồ sơ y tế tại các tổ chức y tế, thành phố và khu 
vực. Công ty cũng cung cấp các giải pháp y tế từ xa. 
Kinh nghiệm triển khai ở nhiều cơ sở y tế đã giúp 
chúng tôi đưa ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu trong 
việc hợp lý hóa các quy trình hành chính và tăng chất 
lượng dịch vụ y tế. 

http://bti-biotechnologyinstitute.com/
https://www.comarch.com/healthcare/
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

DELCON S.r.l. 
www.delcon.it 

Ý  Thiết bị y tế 

Chúng tôi chuyên thiết kế, sản xuất và tiếp thị các 
thiết bị y tế ngân hàng máu như: Chất bịt ống PVC,  
Màn hình thu thập máu (BCM), Máy chiết xuất thành 
phần máu tự động (ABCE)  cho các công ty đa quốc 
gia (sản xuất nhãn hiệu riêng) và dưới thương hiệu 
DELCON thuộc sở hữu của chúng tôi 
Thương hiệu: HemoWeld, HemoMix, HemoTek,  
GIOTTO, Giotto MONZA 
Bằng sáng chế: từ 5 đến 10 
Cơ sở sản xuất và R&D tại Grassobbio (Bergamo), 
qua Zanica 19 F-I, Ý 

Diatron MI Zrt.  
www.diatron.com 

Hungary  Thiết bị y tế 

Diatron phát triển, sản xuất và tiếp thị máy phân tích 
huyết học, máy phân tích hóa học lâm sàng và thuốc 
thử liên quan trong lĩnh vực y tế và thú y. Công ty 
được thành lập tại Budapest, Hungary hơn 25 năm 
trước và là một trong 5 nhà sản xuất máy phân tích 
huyết học hàng đầu thế giới. Kể từ khi thành lập, 
Diatron đã đi đầu trong chẩn đoán trong phòng thí 
nghiệm. Ngày nay, phạm vi sản phẩm của chúng tôi 
bao gồm máy phân tích huyết học, thuốc thử huyết 
học (bao gồm máy phân tích của riêng chúng tôi và 
các nhà sản xuất khác), vật liệu kiểm soát huyết học, 
máy phân tích hóa học lâm sàng, thuốc thử hóa học 
lâm sàng và kiểm soát hóa học lâm sàng.Thương 
hiệu Diatron được biết đến trên toàn thế giới nhờ khả 
năng sản xuất các thiết bị chất lượng cao và đáng tin 
cậy. 

DIERS International 
GmbH  
www.diers.eu 

Đức  Thiết bị y tế 

Chúng tôi chuyên về các hệ thống đo lường cơ sinh 
học để đáp ứng nhu cầu lâm sàng ngày càng tăng 
của y học liên ngành. Chúng tôi tập trung nghiên cứu 
và phát triển trong việc phân tích tư thế và cột sống 
3D / 4D, phân tích áp lực chân, dáng đi và đo lường 
cơ. "Tiêu chuẩn vàng" trên toàn thế giới dành cho các 
hệ thống đo quang học chụp cột sống, xương chậu 
và tư thế. Phương pháp thu với tối đa 60 khung hình 
mỗi giây là kết quả phát triển kế tiếp của loạt 
"formetric" đã được hầu hết mọi thị trường chấp 
nhận. Công nghệ 4D cải thiện chất lượng ghi 3D, cho 
phép nghiên cứu tư thế với thời gian phơi sáng mở 
rộng và sẵn sàng phân tích chuyển động trên máy 
chạy bộ. Với công nghệ 4D, các ứng dụng y tế mới 
trong phân tích chức năng và chuyển động sẽ trở nên 
dễ tiếp cận. Chúng tôi không ngừng phát triển sản 
phẩm để có thể bổ sung các thiết bị phân tích chân, 
tư thế, EMG và phân tích sức mạnh cơ đẳng cự vào 
danh mục sản phẩm 
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

DMS Imaging 
www.dms-imaging.com 

Pháp  Thiết bị y tế 

Chúng tôi chuyên thiết kế và sản xuất các hệ thống 
hình ảnh y tế như hệ thống hình ảnh y tế X-quang, 
từ hệ thống cơ bản để xét nghiệm xương, ngực, cho 
tới các hệ thống X quang và soi huỳnh quang cao 
cấp. DMS Imaging là nhà sản xuất OEM bảng điều 
khiển từ xa tiêu chuẩn cao cấp cho tổ chức Sức khỏe 
và Y tế CANON (Hoa Kỳ). DMS Imaging là công ty 
lớn thứ ba bên cạnh GE và Hologic trong thị trường 
thiết bị đo mật độ xương. 

Dr. Walser Dental GmbH 
www.walser-dental.com 
 

Đức 
 Sản phẩm nha 

khoa 

Chúng tôi đã được cấp rất nhiều bằng sáng chế kể 
từ khi công ty được thành lập vào năm 1948. Chúng 
tôi phát triển hệ thống ma trận trám răng tinh vi, được 
gọi là ma trận Walser®. Với tính độc đáo của hệ 
thống này, đây là một công cụ lý tưởng cho bán hàng 
nha khoa. Hàng ngày, các nha sĩ tại hơn 120 quốc 
gia sử dụng ma trận răng Walser® của chúng tôi. 
Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích 
cực từ khách hàng trên toàn thế giới. Chất lượng 
vượt trội của ma trận Walser® được chứng minh 
bằng thực tế, với tỷ lệ khiếu nại gần như bằng không. 
Phần lớn các sản phẩm của chúng tôi được phát 
triển và sản xuất tại Radolfzell, Đức, gần khu nội trú 
Thụy Sĩ. Ngoài ra, có rất nhiều bộ phận được sản 
xuất thủ công kể từ khi công ty được thành lập 

eBIODY - AMINOGRAM 
www.ebiody.com  

Pháp 

 Thiết bị y tế 
 Điều trị và theo 

dõi sức khỏe từ 
xa 

Chúng tôi chuyên sản xuất và phát triển máy phân 
tích cấu tạo cơ thể tại Pháp. Phân tích cấu tạo cơ thể 
giúp phân tích sự chênh lệch tích lũy bên trong cấu 
trúc cơ thể trong một khoảng thời gian chính xác. Các 
thiết bị của chúng tôi đo lượng mỡ trong cơ thể và 
các khoang cơ thể khác nhau (protein, nước, khối 
lượng tế bào cơ thể) và phát hiện ra những rủi ro liên 
quan. Các thiết bị eBIODY cũng giúp đánh giá hiệu 
quả của việc tập thể dục, dinh dưỡng và các vấn đề 
liên quan đến tuổi tác. 

Elers Medical Finland 
www.elers-medical.eu 

Finland 
 Sản phẩm nha 

khoa  
 Thiết bị y tế 

Elers Medical được thành lập vào năm 2015 với mục 
tiêu tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống. Chúng tôi 
mong muốn sản xuất và phát triển các sản phẩm 
phòng chống nhiễm trùng, cùng với một mạng lưới 
các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu vật liệu dệt cao cấp và phát triển 
một dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động để sản 
xuất một khối lượng lớn các sản phẩm giường bệnh 
tiên tiến với chi phí thấp. Sản phẩm của chúng tôi 
được cấp bằng sáng chế về kiểm soát nhiễm trùng, 
bao gồm gối, chăn, nệm và rèm cửa chống vi khuẩn. 
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

Euroclone SpA 
www.euroclonegroup.it 

Ý  Thiết bị y tế 

Euroclone là một công ty tư nhân của Ý có trụ sở tại 
Milan. Công ty sản xuất và phân phối các sản phẩm:  
- Thiết bị kiểm soát ô nhiễm: Tủ lưu lượng gỗ (Class 
I, Class II, Class III, Class 100 LAF), Bộ cách ly cho 
ứng dụng dược và cho thuốc tái tạo  - Vườn ươm 
CO2  
- Bộ dụng cụ và dụng cụ cho IVD, Kiểm soát thực 
phẩm, Sinh học phân tử, Sinh học tế bào, Tế bào học 
Trụ sở chính và cơ sở sản xuất của chúng tôi được 
đặt tại Ý. Văn phòng chính ở Pero (phía tây bắc 
Milan), các cơ sở sản xuất ở Siziano (Pavia), phía 
nam của Milan. 

Eurotape B.V. 
www.eurotape.com 

Phần Lan  Thiết bị y tế 

Chúng tôi chuyên phát triển và sản xuất chất kết dính 
y tế dành cho các vật liệu che phủ phẫu thuật có thể 
tái sử dụng hoặc dùng một lần. Tất cả các sản phẩm 
của chúng tôi đều dựa trên nghiên cứu nội bộ, được 
sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485: 2016 và CE đã 
đăng ký. Chúng tôi có hai thương hiệu: Eurotape và 
Somed. 

EUROTRONIK Kranj 
d.o.o.  
eurotronik.si/en/ 

Slovenia 

 Công nghệ 
thông tin cho 
y tế  

 Điều trị và 
theo dõi sức 
khỏe từ xa 

Chúng tôi là nhà sản xuất các giải pháp công nghệ 
thông tin tiên tiến cho thị trường chăm sóc sức khỏe 
và chăm sóc gia đình từ Slovenia. Sản phẩm chính 
của chúng tôi là hệ thống NurseCare - hệ thống gọi y 
tá IP tiên tiến nhất trên thị trường. Chúng tôi có một 
mạng lưới các nhà phân phối rộng lớn trên toàn thế 
giới, giúp phân phối sản phẩm đến bệnh viện, viện 
dưỡng lão và cung cấp hỗ trợ hậu mãi. Chúng tôi có 
khả năng thích ứng linh hoạt với nhu cầu cụ thể của 
từng địa phương và có chính sách cung cấp hỗ trợ 
cho các nhà phân phối. 

EWAC Medical 
www.ewacmedical.com 

Phần Lan  Thiết bị y tế 

EWAC Medical là nhà cung cấp và sản xuất thiết bị 
thủy trị liệu. EWAC Medical hỗ trợ khách hàng ở tất 
cả các giai đoạn, từ thiết kế, vận hành, đào tạo thủy 
trị liệu đến bảo trì. Sản phẩm cốt lõi của chúng tôi là 
bể môđun, sàn di động và phụ kiện cho trị liệu thủy 
sinh. 

FoodMarble 
foodmarble.com/ 

Ireland 

 Thiết bị y tế 
 Điều trị và 

theo dõi sức 
khỏe từ xa 

AIRE là thiết bị HBT cầm tay kết nối với ứng dụng 
điện thoại thông minh, nhỏ gọn và thuận tiện khi sử 
dụng. Ứng dụng của chúng tôi cho phép bạn thực 
hiện kiểm tra nhịp thở và ghi lại các triệu chứng như 
căng thẳng hay vấn đề ăn kiêng, v.v. Ngoài ra, nhật 
ký bữa ăn của chúng tôi cho phép khách hàng xác 
định thực phẩm chứa nhiều FODMAP và phát hiện 
thực phẩm gây ra các triệu chứng. 

 

https://www.eurotronik.si/en/
https://foodmarble.com/
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

hawo GmbH 
www.hawo.com 

Đức 
 Công nghệ hỗ 

trợ  
 Thiết bị y tế 

hawo là công ty dẫn đầu thị trường thế giới về hệ 
thống đóng gói dụng cụ y tế. Cùng với các dịch vụ và 
phụ kiện đi kèm, sản phẩm của chúng tôi bao gồm tất 
cả các bước trong quy trình đóng gói - từ đóng gói túi 
và cuộn, tới kiểm soát quy trình, hồ sơ và xác nhận. 
Chúng tôi luôn coi nhu cầu của khách hàng là kim chỉ 
nam để phát triển. Chúng tôi chú trọng vào sự chính 
xác và tối đa thiết kế công thái học - với sự an toàn 
và chất lượng ở mức cao nhất. Chúng tôi luôn sẵn 
sàng cung cấp lời khuyên toàn diện, trở thành một 
đối tác chuyên nghiệp và đáng tin cậy với khách 
hàng. hawo là một doanh nghiệp tư nhân với hai cơ 
sở sản xuất tại Baden-Wurmern (Obrigheim và 
Mosbach). hawo sở hữu nhiều bằng sáng chế và đã 
đăng ký nhiều nhãn hiệu đổi mới sản phẩm và công 
nghệ. 

HTL-STREFA S.A. 
www.htl-strefa.com 

Ba Lan  Thiết bị y tế 

HTL-STREFA S.A. là công ty sản xuất thiết bị y tế 
hàng đầu thế giới với sản phẩm dao chích an toàn, 
dao chích cá nhân và bút tiêm. HTL-STREFA S.A. có 
hai cơ sở sản xuất ở Ba Lan - Ozorków và Łęczyca 
(Đặc khu kinh tế Lodz), một văn phòng tiếp thị đặt tại 
Warsaw, Ba Lan. HTL-STREFA S.A. đã duy trì và cải 
thiện chất lượng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn EN 
ISO 13485: 2012, CAN / ISO 13485: 2003 và tất cả 
các sản phẩm được chứng nhận CE. 

Human Care HC AB 
www.humancaregroup.com 

Thụy Điển 
 Công nghệ hỗ 

trợ 

Human Care cung cấp các giải pháp di động cho 
người khuyết tật. Chúng tôi có trên 25 năm kinh 
nghiệm và các sản phẩm cao cấp đa dạng. Lĩnh vực 
hoạt động chính của chúng tôi là Hỗ trợ di động, Giải 
pháp nâng, Giường chăm sóc sức khỏe và Ghế 
chuyển đổi cho những người giảm khả năng vận 
động. Trụ sở chính của chúng tôi được đặt tại Thụy 
Điển với các công ty con ở Mỹ, Canada, Hà Lan và 
Úc. Ngoài ra, chúng tôi hợp tác với các nhà phân phối 
tại hơn 40 quốc gia khác. 
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

I.A.C.E.R. 
itechmedicaldivision.com/ 

Ý  Thiết bị y tế 

Bộ phận Y tế I-TECH là thương hiệu của công ty 
chúng tôi. Chúng tôi thiết kế, sản xuất và bán các thiết 
bị điện từ cho vật lý trị liệu và là nhà sản xuất các thiết 
bị từ tính hàng đầu thế giới. Sản phẩm của chúng tôi 
cũng bao gồm liệu pháp nén chi, điện trị liệu, siêu âm, 
trị liệu bằng laser và nhiệt kế. Mô hình của chúng tôi 
có thể sử dụng chăm sóc tại nhà và cả dịch vụ 
chuyên nghiệp. Chúng tôi tạo ra liệu pháp từ tính đầu 
tiên trên thế giới, linh hoạt và siêu nhẹ, một thiết bị 
để điều trị PAD (Bệnh động mạch vành). Thiết bị này 
sử dụng một công cụ đặc biệt khác với các sản phẩm 
trên thị trường, không gây đau đớn trong quá trình 
điều trị. Chúng tôi cũng đã được cấp bằng sáng chế 
cho một ứng dụng thị kính đặc biệt dùng trong nhãn 
khoa. Chúng tôi cung cấp các thiết bị công nghệ cao, 
với giá cả hợp lý. Chúng tôi liên tục phát triển các mô 
hình trong R&D và thiết kế. 

IMAGE Information 
Systems Europe GmbH 
www.image-systems.biz 

Đức 

 Công nghệ 
thông tin cho 
y tế  

 Điều trị và 
theo dõi sức 
khỏe từ xa 

Tại IMAGE Information Systems, hình ảnh y tế là 
niềm đam mê của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các 
giải pháp hoàn chỉnh, dễ sử dụng và đột phá cho 
người dùng khó tính nhất trong lĩnh vực này. iQ-
VIEW là một máy trạm đọc đa phương thức đã được 
phát triển bởi các bác sĩ X quang cho các bác sĩ X 
quang. iQ-RIS là linh hồn của khoa X quang, đồng 
hành cùng PACS để đạt hiệu quả tối đa. iQ-WEBX là 
một giải pháp trực tuyến hoàn chỉnh để lưu trữ, xem 
và phân phối các nghiên cứu và báo cáo hình ảnh y 
tế. Trình xem DICOM trên nền tảng web và mô-đun 
báo cáo có cấu trúc DICOM khiến sản phẩm này trở 
nên lý tưởng đối với chẩn đoán hình ảnh từ xa. Mỗi 
dự án chẩn đoán hình ảnh từ xa là duy nhất và các 
giải pháp của chúng tôi cũng vậy. MED-TAB ™ là 
máy trạm di động hiệu chuẩn DICOM đầu tiên và duy 
nhất trên thế giới - Giải pháp hình ảnh y tế di động, 
vượt trội duy nhất của bạn, giành giải thưởng Thiết 
kế iF quốc tế uy tín. 

Infimed Sp. Zo.o. 
www.infimed.pl 

Ba Lan  Thiết bị y tế 

Chúng tôi chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất, phân 
phối, lắp đặt và bảo dưỡng các thiết bị phẫu thuật và 
điều trị, bao gồm đèn chiếu sáng để chẩn đoán, thiết 
bị định vị bệnh nhân, vận chuyển với các thiết bị liên 
quan, đồ nội thất y tế, hệ thống phòng mô-đun và hệ 
thống điều khiển cho thiết bị phòng mổ. 

 
 

https://www.itechmedicaldivision.com/
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

inomed Medizintechnik 
GmbH  
www.inomed.com 

Đức  Thiết bị y tế 
Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm giám 
sát thần kinh trong khi phẫu thuật, phẫu thuật thần 
kinh chức năng, điều trị đau, chẩn đoán thần kinh. 

Joerns Healthcare Ltd 
www.joerns.co.uk 

Anh  Thiết bị y tế 

Chúng tôi chuyên sản xuất thang máy bệnh nhân 
cho các thương hiệu thép được gọi là "Oxford". 
Chúng tôi là một thương hiệu tại thị trường Anh 
trong 60 năm và có 60% thị trường tại chăm sóc 
gia đình tại Anh. Chúng tôi thiết kế và sản xuất 
một sản phẩm thang máy bệnh nhân mới trên 
toàn cầu, được chứng nhận bởi UL và FDA để có 
thể bán ở thị trường Bắc Mỹ. Chúng tôi có một số 
nhãn hiệu và bằng sáng chế cho rất nhiều loại sản 
phẩm đa dạng. 

KENTAMED Ltd. 
www.kentamed.com 

Bulgari  Thiết bị y tế 
KENTAMED Ltd là nhà sản xuất của các đơn vị 
phẫu thuật điện. 

KW APPARECCHI 
SCIENTIFICI srl 
www.kwkw.it 

Ý  Thiết bị y tế 

KW sản xuất một loạt các sản phẩm như tủ lạnh 
ngân hàng máu, máy làm lạnh plasma, máy làm 
tan huyết tương, máy làm lạnh sốc plasma, máy 
khuấy, máy ủ và máy làm lạnh nhiệt độ cực thấp 
đến -86°C. Chúng tôi là công ty dẫn đầu thị trường 
tại Ý và phân phối sản phẩm tại hơn 60 quốc gia. 

Lascod SpA  
www.lascod.it 

Ý 
 Sản phẩm nha 

khoa 

Được thành lập vào năm 1946, với tư cách là 
phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển vật liệu 
nha khoa thay mặt cho bên thứ ba, LASCOD đã 
phát triển qua nhiều năm và trở thành một trong 
những nhà sản xuất nha khoa quan trọng nhất 
trên thế giới. Ngày nay, lĩnh vực Nhãn hiệu riêng 
chiếm khoảng 70% doanh thu hàng năm của 
chúng tôi. Bí quyết và thành công trong lĩnh vực 
nha khoa cũng giúp chúng tôi khám phá và phát 
triển sản phẩm trong các lĩnh vực ứng dụng khác. 

LifeSense Group B.V. 
www.carinwear.com 

Hà Lan  Thiết bị y tế 

LifeSense Group là một công ty công nghệ sản 
xuất thiết bị đeo, góp phần cách mạng hóa chăm 
sóc sức khỏe. Sản phẩm đầu tiên của chúng tôi, 
Carin, cung cấp giải pháp cho một trong những 
vấn đề lớn nhất của phụ nữ không được nói ra 
trong suốt cuộc đời. Carin là công nghệ chăm sóc 
sức khỏe cho phụ nữ chống lại kiểm soát bàng 
quang. LifeSense bắt đầu vào năm 2012 và đã 
nhận được khoản tài trợ trị giá 5 triệu euro. Kể từ 
khi LifeSense Group ra mắt thương hiệu Carin, 
chúng tôi đã trở thành công ty tiên phong toàn cầu 
về công nghệ thiết bị đeo để giảm nước tiểu. 
Chúng tôi đạt được những cột mốc đáng kinh 
ngạc trong khi vẫn theo đuổi sứ mệnh của mình - 
giúp phụ nữ để luôn khỏe và mạnh mẽ. 
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

Light Progress S.r.l. 
www.lightprogress.com 

Ý  Thiết bị y tế 

Tại Light Progress, chúng tôi thiết kế, phát triển 
và sản xuất các sản phẩm sử dụng ánh sáng UV-
C để khử trùng và làm sạch không khí, bề mặt và 
nước. Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu được sử 
dụng để kiểm soát IAQ, ứng dụng công nghiệp 
thực phẩm cho khử nhiễm thực phẩm và bao bì, 
kiểm soát mùi và môi trường chăm sóc sức khỏe. 
Sản phẩm của chúng tôi sử dụng đèn phát ra 
bước sóng UV-C và LEDs, là loại đèn mới nhất 
trong lĩnh vực này. Chúng tôi là người tiên phong 
trong việc phát triển các sản phẩm trên nền tảng 
LED và chúng tôi có bằng sáng chế với một thiết 
bị để khử trùng ống nghe (www.stetclean.com). 
Chúng tôi hợp tác với các công ty lớn như lãnh 
đạo ngành công nghiệp thực phẩm, bệnh viện, 
trường đại học, viện nghiên cứu và nhà thầu trong 
lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi 
công nghệ diệt khuẩn cực tím trong các giải pháp 
thực tế. 

LymphaTouch Inc 
www.lymphatouch.com 

Phần Lan  Thiết bị y tế 

LymphaTouch Inc. là một công ty thiết bị y tế Phần 
Lan sản xuất thiết bị trị liệu áp lực âm 
LymphaTouch®. LymphaTouch® có thể được sử 
dụng trong một số chỉ định trong lĩnh vực phục hồi 
chức năng. Người dùng thiết bị LymphaTouch 
bao gồm các chuyên gia phục hồi chức năng (như 
nhà vật lý trị liệu, y tá, bác sĩ), các phòng khám 
phục hồi chức năng nhỏ đến các bệnh viện đại 
học lớn. Trên bình diện quốc tế, LymphaTouch 
được bán thông qua mạng lưới nhà phân phối 
toàn cầu bao gồm hơn 20 quốc gia. 

medical index GmbH 
www.medical-index.de 

Đức  Thiết bị y tế 

Medical Index GmbH là nhà sản xuất quần áo bảo 
vệ x-quang và kính bảo vệ x-quang ưu việt của 
Đức cho các bệnh viện, phòng khám, bác sĩ tư 
nhân và ngành hạt nhân tại hơn 80 quốc gia trên 
toàn thế giới. Medical Index GmbH đang sử dụng 
công nghệ mới nhất để bảo vệ bức xạ, VECTOR 
X và vật liệu che phủ hiệu quả, MATRIX. Kính bảo 
vệ X-Ray là kính bảo vệ đầu tiên theo Tiêu chuẩn 
Châu Âu mới nhất: được bao bọc hoàn toàn để 
che mắt từ mọi phía. Cách tiếp cận sáng tạo đối 
với quần áo bảo hộ tia X đạt được thông qua sự 
liên kết chặt chẽ với người dùng sản phẩm. 
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản 
phẩm 

Mô tả 

Medicalgorithmics S.A. 
medicalgorithmics.com 

Ba Lan 
 Điều trị và 

theo dõi sức 
khỏe từ xa 

Medicalgorithmics là công ty công nghệ hàng đầu trong 
lĩnh vực theo dõi tim từ xa, tân tiến hơn so với cạnh tranh 
từ Holter truyền thống. Trên toàn cầu, chúng tôi cung cấp 
các giải pháp và dịch vụ chẩn đoán tim tốt nhất với năng 
suất chẩn đoán cao nhất, cho phép các bác sĩ lâm sàng 
cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Sản phẩm 
cốt lõi của chúng tôi - PocketECG là một hệ thống phát 
hiện rối loạn nhịp tim 3 trong 1 trực tuyến, sử dụng thuật 
toán Deep Learning AI để theo dõi bệnh nhân trong tối đa 
30 ngày và cung cấp báo cáo chất lượng Holter vượt trội.  

Mediconsult 
www.mediconsult.fi/en 

Phần Lan 
 Công nghệ 

thông tin 
cho y tế 

Các giải pháp cốt lõi của chúng tôi bao gồm quản lý dữ 
liệu khách hàng và bệnh nhân, chăm sóc người già, ERP, 
tự chăm sóc và dịch vụ kỹ thuật số. Các giải pháp của 
chúng tôi được thiết kế để giải quyết đầy đủ các nhu cầu 
chăm sóc xã hội và chăm sóc sức khỏe, cả trong khu vực 
công và tư nhân. Hệ thống dữ liệu của chúng tôi được sử 
dụng bởi các bác sĩ, y tá và khách hàng tự quản lý trong 
việc chăm sóc sức khỏe và xã hội. Các giải pháp của 
chúng tôi định hướng quy trình bệnh nhân và chuỗi điều 
trị, mang đến cho khách hàng cơ hội được điều trị ở nơi 
phù hợp nhất với họ. Các giải pháp của chúng tôi được 
phát triển cùng với khách hàng của chúng tôi, tuân thủ 
đầy đủ các thông số và quy định quốc gia. 

MediSapiens Oy 
www.medisapiens.com/ 

Phần Lan 

 Công nghệ 
hỗ trợ 

 ICT trong 
lĩnh vực y tế 

MediSapiens phát triển các giải pháp Bio-IT và tin sinh 
học rất sáng tạo cho thị trường. Tất cả các giải pháp được 
xây dựng nội bộ trên cơ sở công nghệ MediSapiens, 
được gọi là nền tảng Explorer, bao gồm một lượng lớn 
các thành phần sẵn sàng, được thử nghiệm trong ngành 
và được sử dụng trong ngành. Kết hợp nền tảng công 
nghệ này với chuyên môn khoa học và công nghệ mạnh 
mẽ của chúng tôi, MediSapiens có thể phục vụ khách 
hàng của mình trên cơ sở theo nhu cầu và phát triển các 
giải pháp thực sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng một 
cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. 

Medix Biochemica 
www.medixbiochemica.com 

Phần Lan 

 Chăm sóc 
sức khỏe 
nằng công 
nghệ nano 

Medix Biochemica phát triển, sản xuất và đưa ra thị 
trường các kháng thể đơn dòng, dịch vụ kháng thể và 
kháng nguyên tái tổ hợp cho ngành IVD (chẩn đoán trong 
ống nghiệm) cũng như xét nghiệm POC cho chăm sóc 
sức khỏe con người. Medix Biochemica có hơn 30 năm 
kinh nghiệm trong việc cung cấp các nguyên liệu thô và 
xét nghiệm chẩn đoán chất lượng cao cho thị trường IVD. 
Medix Biochemica hoạt động tại hai địa điểm ở Phần Lan 
và có gần 100 người có trình độ cao. Medix Biochemica 
đã thành lập một chi nhánh tại Trung Quốc vào năm 2016. 
Công ty có một nền tảng kiến thức sâu rộng về chẩn đoán 
miễn dịch in vitro và dành một phần đáng kể doanh thu 
cho R&D. Hoạt động của công ty chúng tôi được chứng 
nhận ISO 9001 và ISO 13485 và phù hợp với các yêu cầu 
QSR của FDA. 

https://www.medicalgorithmics.com/
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

Newster System srl 
www.newstergroup.com 

Ý 

 Quản lý chất 
thải 

 Nước (xử lý 
nước thải, giải 
pháp về 
nước, cung 
cấp nước 
sạch) 

 Xử lý nước 
thải 

NEWSTER GROUP Italy cung cấp các giải pháp tại 
chỗ bền vững để điều trị và quản lý HCW từ năm 
1996. Bí quyết, sự đổi mới và tiêu chuẩn chất lượng 
cao của chúng tôi giúp chúng tôi trở thành người dẫn 
đầu trong lĩnh vực của mình. Đào tạo và dịch vụ sau 
bán hàng tuyệt vời cũng được chú trọng. Newster sử 
dụng công nghệ Frictional Heat để khử trùng HCW 
rắn, giảm trọng lượng và thể tích, để lại dư lượng 
không thể nhận ra, khô và không mùi. Cơ sở sản 
xuất Newster được đặt tại Cerasolo di Coriano (RN) 
Ý. Không có sản phẩm nào của Newster giải phóng 
khí thải vào khí quyển hoặc nước. Newster giữ bằng 
sáng chế cho tất cả các sản phẩm của mình. Thương 
hiệu Newster được đăng ký tại Paraguay, Trung 
Quốc, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ và Mexico. 

Norma Instruments Zrt 
normadiagnostika.com 

Hungary 
 Trang thiết bị 

y tế 

Norma là một công ty Hungary chuyên thiết kế và sản 
xuất các hệ thống phân tích máu chất lượng cao và 
sáng tạo phục vụ thị trường IVD. Phạm vi sản phẩm 
của chúng tôi bao gồm các máy phân tích huyết học 
và thuốc thử sử dụng cho y tế và thú y. Norma là một 
trong những công ty đầu tiên sử dụng công nghệ vi 
lỏng trong máy phân tích huyết học cho phép chúng 
tôi phát triển máy phân tích nhỏ nhất với quy trình xử 
lý thể tích mẫu nhỏ nhất và tiêu thụ thuốc thử nhỏ 
nhất trên thế giới. 

Novosanis 
www.novosanis.com  

Bỉ 
 Trang thiết bị 

y tế 

Colli-Pee là một thiết bị được cấp bằng sáng chế, đã 
được trao giải thưởng, được chứng nhận bởi CE và 
FDA để thu nước tiểu một cách hiệu quả (phần đầu 
của dòng nước tiểu). Colli-Pee là một thiết bị nhỏ gọn 
và thân thiện với người dùng, phù hợp cho việc 
chuyển phát bằng bưu chính. Nó có thể được sử 
dụng bởi tất cả các giới tính. Thiết bị Colli-Pee cho 
phép thu thập một cách chuẩn hóa với thể tích từ 5 
đến 20ml.  
Thu thập nước tiểu giai đoạn đầu cho phép phát hiện 
sớm: 
- Thành phần sinh học để phát hiện ung thư giai đoạn 
đầu, bao gồm bàng quang tuyến tiền liệt và ung thư 
cổ tử cung. 
- Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs) 
như Chlamydia, Lậu, Mycoplasma và Trichomonas. 
- Virus Papilloma ở người (HPV), một loại virus có 
thể gây ung thư cổ tử cung. 

 
 
 
 
 

http://normadiagnostika.com/


 

 
 
 
 

 

 
 

  
 

Selected European companies – Singapore & Vietnam, 29 Jul–3 Aug 2019 - 12 of 15 

    
 

Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

Opentelehealth ApS 
www.opentelehealth.com 

Đan Mạch 

 Sản phẩm 
nha khoa 

 Điều trị và 
theo dõi sức 
khỏe từ xa 

OpenTeleHealth là một nền tảng theo dõi bệnh nhân 
từ xa dựa trên công nghệ đám mây. Người dùng có 
thể đo dữ liệu sức khỏe tại nhà bằng cách sử dụng 
một ứng dụng và một loạt các thiết bị kiểm tra sức 
khỏe. Các bác sĩ và y tá có thể truy cập dữ liệu bệnh 
nhân từ một cổng thông tin web. Nền tảng chăm sóc 
sức khỏe từ xa đơn giản, có thể mở rộng và hỗ trợ 
các điều kiện đơn lẻ hoặc nhiều điều kiện dài hạn với 
mức giá thấp, phải chăng, ngay cả với số người dùng 
lớn. Nền tảng này có hiệu quả trong việc theo dõi 
bệnh nhân từ xa và quản lý nhiều tình trạng, bao gồm 
Bệnh tiểu đường, Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, 
Tăng huyết áp, Hen suyễn, Mang thai và Suy tim 
sung huyết (CHF). Các giao thức lâm sàng có thể 
được điều chỉnh theo mọi nhu cầu và 
OpenTeleHealth cung cấp bối cảnh bệnh nhân cùng 
với các chỉ tiêu sức khỏe quan trọng, sử dụng khái 
niệm quy trình làm việc lâm sàng độc đáo. Là một 
công ty theo dõi bệnh nhân từ xa, OpenTeleHealth 
gần đây đã được công nhận là một thành công lớn 
ở Đan Mạch, và là một phần của tiêu chuẩn quốc gia 
về CNTT chăm sóc sức khỏe ở Đan Mạch. 

PROHS Equipamento 
Hospitalar e Serviços 
Associados, S.A. 
www.prohs.pt/ 

Bồ Đào Nha 
 
 Trang thiết bị 

y tế 

PROHS chuyên phát triển và sản xuất thiết bị khử 
trùng và tiệt trùng cho bệnh viện và phòng thí 
nghiệm. Phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm: 
- Máy tiệt trùng hơi nước / nồi hấp 
- Dụng cụ khử trùng công cụ 
- CSSD (Đơn vị tiệt trùng trung tâm) / Dự án chìa 
khóa trao tay RUMED 

Pro-Project 
www.pro-project.pl 

Ba Lan 

 Sản phẩm 
nha khoa 

 Điều trị và 
theo dõi sức 
khỏe từ xa 

Pro-Project được thành lập vào năm 1991. Chúng tôi 
chuyên về Đảm bảo chất lượng và Kiểm soát chất 
lượng của các thiết bị hình ảnh và xạ trị y  tế. Kinh 
nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này đã giúp chúng tôi 
có thể phát triển và sản xuất một loạt các thiết bị đảm 
bảo chất lượng (phantoms) cùng với các ứng dụng 
hỗ trợ. Các sản phẩm của chúng tôi tuân thủ các tiêu 
chuẩn quốc tế và được chứng nhận CE (trong số các 
hệ thống quản lý ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2005, 
ISO 14001: 2015 và OHSAS 18001: 2007). Chúng 
tôi cung cấp các giải pháp phần cứng và phần mềm 
phức tạp để kiểm soát chất lượng trong nha khoa, X 
quang, soi huỳnh quang, chụp nhũ ảnh, CT, MRI, y  
học hạt nhân, siêu âm và xạ trị. 
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản 
phẩm 

Mô tả 

SAPI MED S.p.A.  
www.sapimed.com 

Ý 
 Trang thiết 

bị y tế 

Chúng tôi là một công ty Ý chuyên sản xuất các thiết bị dùng 
một lần cho coloproctology và sàn chậu, với hơn 30 năm kinh 
nghiệm. Phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm các thiết bị 
dùng một lần trong chẩn đoán, phẫu thuật và điều trị với các 
ưu điểm như dễ điều khiển, đơn giản để sử dụng và hướng 
tới một quan niệm tiên tiến về proctology. 
Các thiết bị chẩn đoán được thể hiện bằng máy soi tự soi, có 
kích thước và hình dạng khác nhau, Rectoscopes và dây 
chằng dải haemo, cung cấp một số phiên bản khác nhau để 
đáp ứng tốt nhất các nhu cầu cần thiết của bác sĩ. Dây chuyền 
phẫu thuật bao gồm chủ yếu là các gân rút, với các kích cỡ và 
mục đích khác nhau, cung cấp một loạt các thiết bị để thực 
hiện tất cả các thủ tục đại trực tràng. Phạm vi chăm sóc tại 
nhà cung cấp các chất làm giãn hậu môn bằng nhựa và 
silicone, kem, chất làm giãn lỗ khí và kéo dài đến các bệnh lý 
sàn chậu. Chúng tôi cũng rất tự hào về dịch vụ khách hàng 
của mình, hỗ trợ ngay lập tức cho tất cả khách hàng trên toàn 
thế giới, giúp họ có tài liệu tiếp thị, đào tạo bán hàng liên tục 
tại văn phòng của họ, tham quan tại các bệnh viện địa phương, 
hỗ trợ tại các hội chợ hoặc đại hội và phản ứng ngay lập tức 
khi gặp khó khăn. 

SEERS Medical 
Limited 
www.seersmedical.co
m 

Vương 
Quốc Anh 

 Trang thiết 
bị y tế 

SEERS Medical là một công ty kỹ thuật y tế sáng tạo và là nhà 
sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực ghế phục vụ điều trị, khám 
và phục hồi chức năng tại Anh. Mục tiêu của chúng tôi là cung 
cấp các sản phẩm chất lượng cao, được thiết kế theo công 
thái học, cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân trong thị 
trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu và cung cấp các giải pháp 
di chuyển và xử lý cho tất cả nhân viên y tế. Thiết kế sáng tạo 
và tiết kiệm chi phí, một tổ chức sản xuất, tiếp thị và phân phối 
năng động là những động lực chính cho sự phát triển và thành 
công của SEERS Medical. Chúng tôi cam kết cung cấp các 
sản phẩm chất lượng, cạnh tranh về chi phí, dịch vụ giá trị gia 
tăng cao nhất và hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả khách hàng của 
chúng tôi, trong khi đảm bảo hoạt động của chúng tôi có tác 
động bất lợi tối thiểu đối với môi trường địa phương và toàn 
cầu. 

SISMA Spa 
www.sisma.com 

Ý 

 Sản phẩm 
nha khoa 

 Trang thiết 
bị y tế 

Sisma là một công ty Ý có trụ sở gần Venice. Chúng tôi đã 
hoạt động gần 60 năm trong việc sản xuất các thiết bị công 
nghệ cao cho các ứng dụng sản xuất khác nhau. Chúng tôi đã 
đi tiên phong trong việc phát triển sản xuất bồi đắp (additive 
manufacturing) và chúng tôi hiện đang dẫn đầu các máy in 3D 
(LMF và DLP) cho thị trường ứng dụng Y tế và Nha khoa. 
Chúng tôi cũng là chuyên gia trong việc sản xuất laser hàn thủ 
công cho các phòng thí nghiệm nha khoa & y tế. 
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Công nghệ Y tế và Chăm sóc sức khỏe 

Công ty Quốc gia Loại sản phẩm Mô tả 

SOTEC MEDICAL 
www.sotec-medical.com 

Pháp 
 Trang thiết bị 

y tế 

HACARE, một tập đoàn y tế mới của Pháp, bao gồm 
3 công ty: SOTEC MEDICAL, ALLIBERT MEDICAL 
và CORONA MEDICAL. Chúng tôi là một trong 
những công ty thiết kế và sản xuất nội thất cho bệnh 
viện, viện dưỡng lão và thị trường chăm sóc sức 
khỏe tại nhà. 

STEROS GPA 
INNOVATIVE, S.L. 
www.dlyte.es  

Tây Ban 
Nha 

 Sản phẩm nha 
khoa 

Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là mang lại khả 
năng đánh bóng và mài tự động dựa trên chất điện 
phân không chứa chất lỏng cho bất kỳ ngành công 
nghiệp liên quan nào và từ đó trở thành nhà sản xuất 
máy đánh bóng hàng đầu trên toàn thế giới. Với 
MURUA, chúng tôi đã có mặt ở hơn 29 quốc gia trên 
thế giới thông qua mạng lưới phân phối rộng khắp 
của chúng tôi. Chúng tôi đã phát triển một cỗ máy 
có thể đánh bóng các bộ phận nhỏ một cách tự động 
dựa trên quy trình được cấp bằng sáng chế, máy 
móc và vật liệu đánh bóng độc đáo của chúng tôi, 
Drylyte. 

Straight Teeth Direct 
Europe Ltd  
straightteethdirect.com 

Ai-len 

 Sản phẩm nha 
khoa 

 Điều trị và 
theo dõi sức 
khỏe từ xa 

Chúng tôi trực tiếp phục vụ nền tảng nha khoa tiêu 
dùng từ xa, làm răng thẩm mỹ, có giá phải chăng 
bằng 1/3 chi phí thông thường, với các giải pháp 
phòng khám không cần đặt hẹn hàng tháng bằng 
cách sử dụng công nghệ in 3D, đánh giá từ xa và 
công nghệ giám sát từ xa. Chúng tôi đang tung ra 
một nền tảng bổ sung để theo dõi sức khỏe răng 
miệng tại nhà và giám sát điều trị sức khỏe răng 
miệng chuyên nghiệp. Mô hình của chúng tôi là một 
giải pháp có thể mở rộng trên toàn cầu để chăm sóc 
răng miệng với khách hàng ở 50 quốc gia, bao gồm 
Đông Nam Á. 

Trasis 
www.trasis.com 

Bỉ 
 Trang thiết bị 

y tế 

Tại Trasis, chúng tôi tận tâm trong việc giúp cộng 
đồng y tế tiếp cận các hợp chất phóng xạ dung trong 
điều trị và chẩn đoán một cách dễ dàng và nhanh 
hơn. Để kết thúc này, chúng tôi thiết kế, sản xuất, 
bán và hỗ trợ các bộ tổng hợp hiệu suất cao 
(AllinOne và AllinOne mini), thiết bị chuẩn bị liều 
lượng (bộ phân phối Unidose và Quickfill), bộ phận 
che chắn và phụ kiện của chúng. Chúng tôi cũng 
phát triển các phương pháp và dụng cụ tổng hợp tùy 
chỉnh. Chúng tôi có thể cung cấp hoạt dược (API) 
theo tiêu chuẩn GMP và hỗ trợ khách hàng của 
chúng tôi trong các vấn đề liên quan đề liên quan 
đến việc tuân thủ quy định. 

 
 

https://www.straightteethdirect.com/
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Truy cập www.eubusinessavenues.com/HMT2019 để biết thêm thông tin về EU Business Avenues tại Đông Nam 
Á và danh sách các công ty tham gia chương trình.  
 
Đặt lịch gặp gỡ đối tác 
Liên hệ ban tổ chức của chúng tôi để có thể đặt lịch gặp gỡ trực tiếp với các công ty Châu Âu tại Singapore (29-
30/7) và/hoặc tại Việt Nam (31/7-3/8). 
 
Thông tin liên hệ tại Singapore:  businessmatching_sg@businessavenues.eu 
Thông tin liên hệ tại Việt Nam: businessmatching_vn@businessavenues.eu  
 
Thông tin khác 
Về khách mời: TEO Hui Hiang (huihiang.teo@eubusinessavenues.com) 
Về chương trình: Perilla LAY (perilla.lay@eubusinessavenues.com) 
 
Có hiệu lực từ 21/6/2019 

http://www.eubusinessavenues.com/HMT2019
mailto:businessmatching_vn@businessavenues.eu

