
 
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:        /TM-BVPSNĐN         Đà Nẵng, ngày         tháng     năm 2022 

     

 THƯ MỜI 

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá của 

các mặt hàng phục vụ cho công tác khám và điều trị tại Bệnh viện 

 

 Kính gửi: Quý Công ty 
 

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm bổ 
sung một số mặt hàng phục vụ        cho công tác khám và điều trị bệnh nhân. 

Bệnh viện kính mời các Công ty quan tâm gửi thông tin báo giá của các mặt 
hàng sau: 

1. Danh mục hàng hóa: theo phụ lục đính kèm. 
2. Thời gian nhận báo giá các mặt hàng:  Bắt đầu kể từ ngày ra thông 

báo đến hết ngày ngày 08/7/2022.  
3. Địa chỉ website: http://phusannhidanang.org.vn, chọn phần “Danh 
mục & tìm kiếm” → “Thư mời chào giá”. 

4. Các công ty có thể gửi báo giá đầy đủ theo Phụ lục của Công văn 
mời chào giá hoặc các mặt hàng công ty có thể tham gia.  

5. Các công ty điền đầy đủ thông tin theo Biểu mẫu Báo giá đính kèm 
6. Bệnh viện chỉ xem xét, lựa chọn các Công ty cung cấp đầy đủ các nội 

dung   theo yêu cầu. 
   Bảng giấy báo giá gửi về địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản Nhi 

Đà Nẵng, 402 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 
Đà Nẵng, số điện thoại liên hệ: 02363.957.749.  

     Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý công ty. 

     Xin chân thành cảm ơn ./.  
 

Nơi nhận:             GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

                                                                                                  

                                                                                                 
 

 

                                                                                                   TS.BS.Trần Đình Vinh

http://phusannhidanang.org.vn/
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  Tên công ty.............                         

  

Địa chỉ/ văn phòng đại diện/ trụ sở chính............. 
   

    
  

    

 

  

 

      

  SĐT............                         

  Email:………                         

  Mã số thuế........                         

        

  Ngày:.................                       
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Báo giá có hiệu lực:……………………….. 

  

          

    
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT 

        (Ký tên ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục  

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG CẦN MUA SẮM BỔ SUNG PHỤC VỤ CHO 

 CÔNG TÁC KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI ĐÀ NẴNG NĂM 2022 
(Đính kèm Công văn số…………/BVPSNĐN-KD ngày ……./……/2022) 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

  Hóa chất nhuộm   mô miễn dịch     

1 Calretinin 
Hạn sử dụng trên 6 tháng,có thể pha loãng từ  500 lần.Tương thích v i kit nhuộm 
ImmunoDetector HRP 

Lọ 1 

2 Cytokeratin 
Hạn sử dụng trên 6 tháng, b. Sử dụng cho x t nghiệm IVD.có thể pha loãng ít nhất 100 
lần. Tương thích v i kit nhuộm ImmunoDetector HRP 

Lọ 1 

3 Desmin 
Hạn sử dụng trên 6 tháng, Sử dụng cho x t nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 
ít nhất 100 lần.Tương thích v i kit nhuộm ImmunoDetector HRP 

Lọ 1 

4 Estrogen Receptor 
Hạn sử dụng trên 6 tháng, Sử dụng cho x t nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 
200 lần. Tương thích v i kit nhuộm ImmunoDetector HRP 

Lọ 1 

5 Progesterone Receptor 
Hạn sử dụng trên 6 tháng,Sử dụng cho x t nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 
500 lần. Tương thích v i kit nhuộm ImmunoDetector HRP 

Lọ 1 

6 Melanoma Cocktail 
Hạn sử dụng trên 6 tháng,Sử dụng cho x t nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 
1000 lần. Tương thích v i kit nhuộm ImmunoDetector HRP 

Lọ 1 

7 NSE 
Hạn sử dụng trên 6 tháng, . Sử dụng cho x t nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 

1000 lần. . Tương thích v i kit nhuộm ImmunoDetector HRP 
Lọ 1 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

8 Synaptophysin 
Hạn sử dụng trên 6 tháng, . Sử dụng cho x t nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 
1000 lần. . Tương thích v i kit nhuộm ImmunoDetector HRP 

Lọ 1 

9 Chromogranin A 
Hạn sử dụng trên 6 tháng, . Sử dụng cho x t nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 
1000 lần. . Tương thích v i kit nhuộm ImmunoDetector HRP 

Lọ 1 

10 

Mouse/Rabbit 
ImmunoDetector HRP 

w/DAB 

Bộ kit lên màu d ng được cho kháng thể từ chuột và th .Thành phần bao g m:  
Peroxidase Blocker Solution, PolyDetector Plus Link Solution,  nti-Mouse/Rabbit 

Horseradish Peroxidase solution, D B Buffer, và D B Chromogen solution. . Hạn sử 
dụng trên 6 tháng. 

Bộ 2 

11 
Hydrophilic Plus 

Slides 
Slide tích điện dương ph  hợp cho IHC, ICC, CISH, FISH. Bề mặt ưa nư c gi p hóa 
chất, chất thử bám tốt trên bề mặt h  trợ nhuộm. 

Hộp 10 

12 
Immuno/DNA 

Washer  
Dạng cô đặc, có thể pha loãng 20 lần. Thành phần g m dung dịch đệm và Tween 20.  Chai 1 

13 
ImmunoRetreiver 20X 

with Citrate 

Dạng cô đặc, có thể pha loãng 20 lần. Dung dịch bộc lộ b ng Citrate, không ch a 

Sodium azide 
Hộp 1 

  Hóa chất giải phẫu bệnh     

14 Parafin dược dụng  
Paraffin  không ch a polymer, thành phần ch a sáp microcrystaline cho ph p đ c những 
mẫu mô m ng nhất. Độ tinh khiết 100%.  

Kg 30 

15 Chất gắn tiêu bản Keo dán lam dạng pha sẵn, , chất nền là Toluene, chai tối thiểu 118 ml Chai 6 

16 Khuôn dúc mô 
Cassette có l  dạng khe, d ng cho mẫu thường quy và có nắp rời kèm theo, bản lề nắp có 
thể đảo ngược 

Cái 35000 



5 
 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

17 
Lam nhuộm hóa mô 

miễn dịch. 
Có cạnh góc 90°, có v ng dán nhãn Cái 5000 

18 Chất xử lý tế bào 

Là h n hợp pha trộn giữa isoparaffinic aliphatic hydrocarbons d ng trong quy trình xử lý 

mô và nhuộm hóa mô. TThích hợp v i toàn bộ các thiết bị xử lý mô và máy nhuộm tự 
động. Chai tối thiểu 3,8 lít 

Chai 40 

19 Dao cắt tiêu bản 

Lưỡi dao cắt mô 
Lưỡi dao được làm b ng : sắt và carbon tạo nền móng, Chromium để tăng khả năng 

chống rỉ 
Lưỡi dao được phủ l p phủ PTFE  

cái 300 

  Vật tư dùng cho máy hạ thân nhiệt CRITICOOL     

20 
Áo làm lạnh trẻ sơ 

sinh 

Tương thích v i máy hạ thân nhiệt Criticool, d ng một lần bao phủ  ít nhất 85% bề mặt 

cơ thể bệnh nhân 
bộ 35 

  Hóa chất vật tư y tế dùng cho máy STERRAD 100S     

21 
Băng keo có chỉ thị 
hóa học màu đ  

Băng keo có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2, chuyển từ đ  sang vàng sau khi test, 
tương thích máy STERR D 100S 

Cuộn 4 

22 

Giấy cuộn d ng cho 
máytiệt tr ng nhiệt độ 

thấp 100mm x 70m có 
chỉ thị hóa học màu 

đ  

L p Tyvek: cgi p H2O2 th m thấu để diệt khu n cho dụng cụ. 
-L p trong suốt gi p quan sát được dụng cụ bên trong, H2O2 không th m thấu vào b ng 

mặt này 
- Có chỉ thị hóa học chuyển từ đ  sang màu vàng - màu được hiển thị trên thanh đối 
ch ng trên bao bì (hoặc màu sáng hơn) khi tiếp x c v i H2O2 trong quá trình xử lý dụng 
cụ b ng máy Sterrad 

- Tương thích v i hệ thống tiệt khu n Sterrad khi đóng gói 1 l p và 2 l p 
- Rộng : 100 mm, dài : 70 m. 

Cuộn 120 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

23 

Giấy cuộn d ng cho 
máytiệt tr ng nhiệt độ 

thấp 150mm x 70m có 
chỉ thị hóa học màu 

đ  

L p Tyvek: cgi p H2O2 th m thấu để diệt khu n cho dụng cụ. 

-L p trong suốt gi p quan sát được dụng cụ bên trong, H2O2 không th m thấu vào b ng 
mặt này 
- Có chỉ thị hóa học chuyển từ đ  sang màu vàng - màu được hiển thị trên thanh đối 
ch ng trên bao bì (hoặc màu sáng hơn) khi tiếp x c v i H2O2 trong quá trình xử lý dụng 

cụ b ng máy Sterrad 
- Tương thích v i hệ thống tiệt khu n Sterrad khi đóng gói 1 l p và 2 l p 
- Rộng : 150 mm, dài : 70 m. 

Cuộn 120 

24 

Giấy cuộn d ng cho 
máytiệt tr ng nhiệt độ 
thấp 200mm x 70m có 

chỉ thị hóa học màu 
đ  

L p Tyvek: cgi p H2O2 th m thấu để diệt khu n cho dụng cụ. 
-L p trong suốt gi p quan sát được dụng cụ bên trong, H2O2 không th m thấu vào b ng 
mặt này 

- Có chỉ thị hóa học chuyển từ đ  sang màu vàng - màu được hiển thị trên thanh đối 
ch ng trên bao bì (hoặc màu sáng hơn) khi tiếp x c v i H2O2 trong quá trình xử lý dụng 
cụ b ng máy Sterrad 
- Tương thích v i hệ thống tiệt khu n Sterrad khi đóng gói 1 l p và 2 l p 

- Rộng : 200 mm, dài : 70 m. 

Cuộn 60 

25 
Que thử hóa học màu 

đ  

Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2, chuyển từ đ  sang vàng sau khi test, tương 

thích máy STERRAD 100S 
Que 12000 

26 

Băng đựng hóa chất 
sử dụng cho máy 

Sterrad 100S 
 Băng đựng hóa chất H2O2 d ng cho máy tiệt tr ng nhiệt độ thấp STERR D 100S Băng 500 

27 Giấy cuộn in lò Sterad Giấy in 2 l p d ng in kết quả tiệt tr ng máy Sterrrad 100S cuộn  4 

  Hóa chất sử dụng trên máy start 4     

28 Fintips 2,5ml Dụng cụ h t thuốc và mẫu d ng cho máy x t nghiệm đông máu bán tự động2,5ml Cây 300 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

29 Fintips 1,25ml Dụng cụ h t thuốc và mẫu d ng cho máy x t nghiệm đông máu bán tự động 1.25 ml Cây 300 

  Hóa chất sử dụng trên máy ABL80     

30 

Hộp dung dịch chu n 

máy khí máu ABL80 
Basic 

Đóng gói từ  1 Bộ/hộp Bộ  10 

31 

Ống Xylanh lấy máu 
động mạch, không 

kim 

Đóng gói từ 100 cái Cái 1200 

  Hóa chất máy vitek2 compact     

32 Nư c muối 0,45%  
Mục đích sử dụng của t i ch a  dung dịch nư c  muối 0,45% là chất pha  loãng cho việc 
xử lý tự động các thẻ   của máy VITEK 2 . Dung tích 1000mlT i 

Túi 364 

33 

Ống tube d ng cho 
máy VITEK2 

COMPACT12 x 
75)mm 

Ống nhựa d ng để pha loãng mẫu. Hộp tối đa 2000 ống ống 10000 

  Bộ hóa chất xét nghiệm vi sinh     

34 
Thuốc nhuộm phát 
hiện Cryptococcus 

Thực hiện x t nghiệm soi nhuộm Nigrosin tìm Cryptococcus Lọ 2 

35 
Hóa chất x t 
nghiệmWidal 

 Có phiếu kiểm nghiệm hoặc tài liệu tương đương ml  60 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

36 Hematoxylin Có phiếu kiểm nghiệm hoặc tài liệu tương đương ml  15000 

37 Eosin Có phiếu kiểm nghiệm hoặc tài liệu tương đương ml  15000 

  Hóa chất sử dụng trên  Máy phân tích định nhóm máu Ortho Vision Max Analyzer và AutoVue Innova     

38 
-Dung dịch bảo dưỡng 

hàng ngày 

- Dung dịch bảo dưỡng hàng ngày 
- Quy cách đóng gói: từ 12 x 5ml/hộp 

- Thành phần: 7% albumin huyết thanh bò, muối vô cơ và chất bảo quản 

lọ 60 

  Bộ kháng sinh đồ     

39 
Môi trường trữ lạnh 

tinh trùng 

Nư c tinh khiết; Glycerol; Sucrose; Glycine; Sodium Chloride; HEPES; Human Serum 
Albumin; Sodium Hydrogen Carbonate; Glucose monohydrate; Calcium Lactate 
Pentahydrate; Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate; Potassium Chloride; 

Magnesium Sulphate Heptahydrate. Lọ tối thiểu 20ml 

Lọ 20 

40 

Ống nghiệm  05ml 
đáy tròn, tiệt tr ng 

từng cái 

 Có ME  test, đóng gói tiệt tr ng từng cái 

- Nắp chụp 
- Chất liệu: PolyStyrene. 
 
- Không ch a RN SE, DN SE, ENDOTOXIN  

- Lực ly tâm tối đa 4000 g 
- Đường kính ngoài 12 mm, dài 75 mm. 
- Đạt . 
-Hạn sử dụng: 5 năm 

Cái 4500 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

41 

Ống nghiệm  14ml 
đáy tròn, tiệt tr ng 

từng cái 

Có ME  test, đóng gói từng cái,  
- Đạt tiêu chu n về tương thích sinh học qua thử nghiệm USP biological reactivity Class 

VI-500 hoặc phương pháp tương đương. 
- Trao đổi khí tối ưu v i l  thông hơi / nắp đóng vị trí k p. 
-  Được bọc trong bao bì thoáng khí, không ch a chất hữu cơ dễ bay hơi. 
- Chất liệu tube polystyrene, nắp b ng LDPE. 

- Độ đảm bảo vô tr ng (S L 10-6), không sinh nhiệt (Non-pyrogenic) 

Cái 3000 

42 
Tuýp trữ tinh tr ng 

1,8ml, tiệt tr ng 

Có MEA test, HSSA test 
- Nắp được thiết kế ren bên trong gi p đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mẫu được lưu trữ 

bên trong. 
- Dễ dàng đánh dấu v i v ng ghi ch  rộng. 
- Chất liệu ống và nắp b ng Polypropylene.  
- Thể tích 1,8ml. 

- Đường kính ngoài: 12,5mm, cao 49mm, nắp vặn, tiệt tr ng tối đa 50 cái/gói b ng chiếu 
xạ theo tiêu chu n ISO 11137. 
- Đạt tiêu chu n về tương thích sinh học qua thử nghiệm USP biological reactivity Class 
VI-500 hoặc phương pháp thử nghiệm tương 

- Đáy ống dạng tròn, thiết kế chân tube hình sao, tự đ ng. 
- Độ vô tr ng (S L 10-6) 

Cái 700 

43 
Bao đầu dò siêu âm 

TTTON 

 Nguyên liệu: được làm từ cao su thiên nhiên. 
 Không có chất dầu bôi trơn. 
 Không có chất diệt tinh tr ng. 
 Chiều dài (mm): 295 (± 10) 

-Chiều rộng (mm): 44 (± 2) 
 Độ dày thành bao (mm): 0.18 (± 0.07) 

Cái 600 

44 
Bao bọc dây đầu dò 

siêu âm TTTON 
Bao tr m dây camera. Kích thư c 150 mm x 2,5 m t. Tiệt tr ng b ng khí O.E. 1 cái/ gói Cái 600 

45 Pipet chia vạch  01ml 
- Dung tích: 1ml 
- Tiệt tr ng từng cái. 

Cái 3500 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

46 Đĩachọn tinh tr ng 

PICSI® là loại đĩa cấy thông thường b ng polystyren, có 3 giếng siêu nh  (đã được phủ 
H ) ở bề mặt trong đáy đĩa, vị trí của giếng n m trong khu vực rộng 2mm và dài 3mm. 
Trên đĩa có ba mũi tên gi p nhận biết vị trí của giếng. Đĩa đã được xử lý vô tr ng, không 

độc cho tr ng, tinh tr ng và phôi. 

Cái 20 

47 
Tip lấy mẫu (0,5 - 

200ul) 

- Dung tích: 0.5-200ul. 
- Chiều dài: 51mm 
- Tiệt tr ng 96 cái/ hộp 

Cái 2400 

48 Kim giữ tr ng 

Là dụng cụ d ng để giữ và cố định tr ng hoặc phôi khi thực hiện vi thao tác trong kỹ 

thuật HTSS 
- Kim được làm b ng thủy tinh 
- Mũi kim bẻ góc nghiêng 35 độ 
- Chiều dài mũi kim: 0.5mm. 

- Chiều dài toàn bộ kim: 5.4-5.8cm. 
- Đường kính bên trong: 25-30µm. 
- Đường kính bên ngoài: 150-180µm. 
- Tiệt tr ng từng cây. 

- Đã được kiểm nghiệm b ng các test chuyên sâu như M E, Endotoxin L L test, an 
toàn để sử dụng trực tiếp trên tr ng và phôi người. 

Cái 2700 

49 
Ống nghiệm  15ml 

đáy nhọn 

 Có MEA A445:AF655 HSSA test, không có Polygenic 
- Đạt tiêu chu n về tương thích sinh học qua thử nghiệm USP biological reactivity Class 

VI-500 hoặc  phương pháp thử nghiệm tương đương  
- Đạt , CE-marked Class II for IVF hoặc tương đương. 
- Tương thích v i roto ly tâm thông thường. 
-  Chất liệu: ống làm từ PolyStyrene, nắp làm từ polypropylene 

- Lực ly tâm tối đa 3000 g 
- Không sinh nhiệt (Non-pyrogenic) 
-  Kích thư c bên ngoài: 16 mm x 110 mm 
- Hạn sử dụng: 5 năm 

Cái 7500 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

50 
Thanh nhôm giữ tuýp 
nhựa trữ lạnh, có mấu 

 Chất liệu nhôm, có mấu giữ cryotube, 5 vị trí giữ Cryotube 
 Chiều dài 29 cm 
  

Cây 300 

51 Pipet 05 ml 

- Chất liệu: 100% polystyrene, độ trong suốt cao nhất. Đóng gói tiệt tr ng từng cái 
- Kích thư c: dài 338mm, đường kính đầu tip: 2.8mm 

- Human DNA free; DNAse, RNAse free; non-cytotoxic; non-pyrogenic. M c tiệt trùng 
SAL 10-6 
- Vạch chia thể tích rõ ràng 

Cái 2500 

52 Pipet 10ml 

Chất liệu nhựa Polystyren, Vô tr ng 
- Thể tích: 10ml 

▪ Non-cytotoxic 
▪ Non-pyrogenic 
▪ DNase / RNase - free 
▪ Human DN  - free 

- Đóng gói riêng từng chiếc 
- Pipet chia vạch dễ dàng đọc m c thể tích 
- Có nhãn màu cho từng m c thể tích 

Cái 3500 

53 

Dây dẫn can thiệp 
mạch máu ngoại biên 

0.014" 

Chất liệu trục: Scitanium. 
L p phủ: ICE ái nư c  
Đường kính: 0.014". 

Chiều dài: 182cm và 300cm. 
Loại đầu tip: Straight và  ngled. (Đầu tip cản  hoặc tương đương 

Cái 3 

54 
Pasteur pipette nhựa 

3ml PE 

Tể tích: 3ml, có vạch chia thể tích: 1, 2, 3 mL 
- Chiều dài: 15.5 cm , số giọt/1ml: 21 giọt 
- Chất liệu: LDPE chống vỡ, không độc hại, không tiệt tr ng 

- Thiết kế bầu nhựa đơn giản, dễ dàng sử dụng 
- Bề mặt giảm bám dính tế bào và protein 
- Có thể được đông lạnh trong nitơ l ng, hoặc trong heat sealed để lưu trữ 

Cái 4200 

55 

Bộ sheath để thả d  
đóng l  thông còn ống 

động  

Đường kính từ 5F đến 14 F. Có khả năng đ y và chống gập kh c tốt. 
Có l p lót PTFE. 

Có kiểu đầu cong can thiệp 180° 

Bộ 35 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

56 
Bộ thả d  đóng thông 

liên nhĩ 

Đường kính từ 5F đến 14 F. Có khả năng đ y và chống gập kh c tốt. 
Có l p lót PTFE. 
Có kiểu đầu cong can thiệp 45° 

Bộ 10 

57 
Bóng đo đường kính 
l  thông liên nhĩ 

Được thiết kế  để đo đường kính l  thông liên nhĩ. Bóng được trang bị ống thông c ng 

các dải chỉ điểm cản quang cho ph p tiến hành các thủ thuật X-quang dễ dàng. Khoảng 
cách giữa các dải chỉ điểm được thể hiện rõ ràng. Đường kính bóng: 24mm và 34mm 

Cái 30 

58 
D  đóng ống động 

mạch 

Có profile phần động mạch chủ nh , không có n m đầu xa. 
* D  được phổ biến ở hai loại thân chu n và thân dài. 
* Khả năng đóng kín hoàn toàn trong 30 ngày 
* Kèm cáp thả d . 

* Kích cỡ phổ biến ở các size 5,6,7,8,10,12,15,18 

Cái 25 

59 
D  đóng thông liên 

nhĩ 
Có nhiều kích thư c khác nhau. ph  hợp v i kích thư c l  thông liên nhĩ. . Khung của 
thiết bị được làm từ hợp kim Nitinol. 

Cái 10 

60 
Đai xương đòn  các 

size 
Làm từ vải cotton, m t xốp. Có khóa Velcro. D ng cố định khi chấn thương gãy xương 
đòn, trật kh p c ng đòn, vỡ xương bả vai, trật kh p  c đòn. 

Cái 100 

61 

Test sinh học  (Lò hơi 
nư c) cho kết quả 24 

phút 

để kiểm tra chất lượng và kiểm soát nhanh chóng quá trình tiệt khu n hơi nư c h t chân 
không ở nhiệt độ 132 °C & 135 °C *,Thành phần bao g m: Một dải bào tử Geobacillus 
stearothermophilus  

Ống 540 

62 

T i chuyên dụng 
(Ph ng) 300mm x 

100m  
T i cuộn tiệt tr ng loại ph ng 300mmx100m Cuộn 30 

63 
T i chuyên dụng 

(Dẹt) 200.200  
T i cuộn tiệt tr ng loại dẹp 200mmx200m Cuộn 100 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

64 
Cannulae động mạch 
đầu nhựa các cỡ 

Cannulae động mạch đầu nhựa, mũi cong 135 độ, có dây xoắn tăng cường. 
- Có các cỡ đường kính: 2.6mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm 

Cái 100 

65 
Cannulae tĩnh mạch 
đầu nhựa các cỡ 

 Cannulae tĩnh mạch đầu nhựa, mũi cong 90 độ, có dây xoắn tăng cường. 

- Có các độ dài hiệu dụng: 25cm, 26cm, 27cm 
- Đầu kết nối cỡ 1/4''; 3/16'' - 1/4'' 
- Đường kính: 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr 

Cái 100 

66 

Cannulae truyền dịch 
liệt tim gốc động 

mạch chủ cỡ  16Ga, 

18Ga 

Kim gốc động mạch chủ (Cannulae truyền dịch liệt tim gốc động mạch chủ) cỡ 
16Ga,18Ga có độ dài 6inch (15cm), có hoặc không có kèm dây Vent line. 

Cái 100 

67 Acid Citric  cid Citric loại  tinh khiết  kg 6 

68 
Dung dịch rửa quả lọc 

thận nhân tạo 

Thành phần: Hydrogenperoxide 26.53%W/W, acetic acid 7.83%W/W, peracetic acid 5% 

W/W, can tối thiểu 5 L 
can 10 

69 
Mũi khoan sọ tự dừng 
sử dụng nhiều lần 

MŨI KHO N SỌ TỰ DỪNG,ĐƯỜNG KÍNH 9/12MM, CHUÔI HUDSON Cái 4 

70 Cố định ngoài chữ t 
G m 2 thanh ren 8mm dài 330mm, 2 thanh ren đường kính 6mm dài 160-180mm, 12 
khối chữ nhật, 10 bu lông, 28 đai ốc th p không rỉ. Không kèm đinh 

bộ 2 

71 
Cố định ngoài tay 

(nh ) 

Khung cố định ngoài tay g m 2 thanh ren đường kính 6mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 

16 đai ốc th p không rỉ.  Bộ cố định ngoài tay g m  01 khung và 4 đinh răng Schanz 
đường kính 3.5mm và không bao g m trợ cụ. 

bộ 2 

72 Cố định ngoài qua gối 
Khung cố định ngoài qua gối g m 2 thanh ren đường kính 8mm, 12 khối chữ nhật, 24 
đai ốc, 12 bulông th p không rỉ.  Bộ cố định ngoài qua gối g m 1 khung và 6 đinh răng 

Schanz đường kính 5.0mm và không bao g m trợ cụ. 

bộ 2 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

73 

Trocar nhựa không 
dao d ng trong phẫu 

thuật nội soi 
Trocar nhựa d ng trong phẫu thuật nội soi cỡ 12mm Cái 5 

74 Thạch cao đổ mẫu Thạch cao gói 1kg Gói 5 

75 Sáp Nha khoa Sáp h ng nền (lá) VN gói nh  200g Gói 1 

76 Nhựa tự c ng 
Nhựa tự c ng chỉnh nha-H n hợp dạng bột, không màu, không m i, d ng kết hợp nư c 
tự c ng, tạo h n hợp tăng bám dích vật liệu chỉnh hình v i răng cần chỉnh, lọ tối thiểu 

100g 

Lọ/ 
100g 

2 

77 Nư c nhựa Nư c tự c ng Lọ 1 

78 Giấy nhám kẻ mịn Giấy nhám kẻ mịn Tờ 100 

79 KEO DÁN HÀM  Tube tối thiểu 68g 
Tuýp/ 

68g 
1 

80 VASELINE Lọ tối thiểu 20 g 
Lọ / 

20g 
5 

81 Mũi khoa mài nhựa Mũi mài vật liệu nhựa Mũi 1 

82 Kẹp giấy nhám Kẹp giấy nhám Cái 2 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

83 
Mũi silicon đánh bóng 

COMPOSITE 
Mũi đánh bóng Composite Cái 4 

84 Đai kim loại trám răng 

Đai kim loại -vật liêu h  trợ trám răng b ng kim loại không gỉ, dẹp, m ng, dẻo, dai, dễ 

bẻ cong theo hình dạng răng, dễ đưa vào kẽ giữa 2 răng, h  trợ tạo hình miếng trám theo 
giải phẫu 

Cái 10 

85 Đai Cellulo  1*10cm, đọ dày 0.05mm, Ống tối thiểu1000 đai 

ống 

(1000 
đai) 

1 

86 
Vật liệu trám bít hố 

rãnh 
Vaật liệu d ng trám bít hố rãnh ngừa sâu răng Tuýp 1 

87 Côn phụ Côn răng d ng trong nha khoa Gutta Percha, hộp tối thiều 120 cây Hộp 4 

88 
ARSENIC (non-

arsenic paste) 
Diệt tủy  rsenic lọ tối thiểu 5g Lọ 8 

89 Chỉ tơ nha khoa Chỉ nha khoa cuộn tối thiểu 5m Cuộn 3 

  Hóa chất xét nghiệm sinh hóa tự động bằng phương pháp đo độ hấp thụ quang      

90 Định lượng  MH Hóa chất  định lượng  MH b ng  Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym một bư c  test 3000 

91 Chất chu n  MH 
Hóa chất chu n  định lượng  MH b ng  Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym một 
bư c lọ tối thiểu 2ml 

Lọ 18 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

92 
Chất kiểm tra x t 
nghiệm  MH 

Chất kiểm tra x t nghiệm  MH, lọ tối thiểu 2ml lọ 6 

93 
Định lượng TSH (3rd 

IS) 
Hóa chất x t nghiệm định lượng TSH b ng  Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym 
hai vị trí (“sandwich”) -  

Test 3000 

94 
Chất chu n TSH (3rd 

IS) 
Hóa chất chu n x t nghiêm TSH, lọ tối thiểu 2.5ml lọ 18 

95 Định lượng P PP-A Hóa chất Định lượng P PP-A  - Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí  Test 3000 

96 Chất chu n P PP-A Hóa chấtchu n x t nghiệm  P PP-A  -Lọ tối thiểu 1ml Lọ 18 

97 
Chất kiểm tra x t 
nghiệm P PP-A 

Hóa Chất kiểm tra x t nghiệm P PP- , bộ 3 lọ, lọ tối thiểu 2.5ml bộ 18 

98 Định lượng hsTnI Hóa chất x t nghiệm định lượng  hsTnI, hộp tối đa 100 test test 300 

99 Chất chu n hsTnI 
Hóa chất chu n hsTnI, m i bộ g m 1 lọ thuốc thử 1 tối thiểu 1.5ml và lọ thuốc thử 2 tối 

thiểu 1ml 
bộ 14 

100 Định lượng C  15-3 
Hóa chất Định lượng C  15-3- Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí , 
hộp tối đa 100 test 

test 600 

101 Chất chu n C  15-3 Hóa Chất chu n cho x t nghiệm C  15-3, lọ tối thiểu 1.5ml Lọ 18 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

102 Định lượng Cortisol 
Định lượng cortisol b ng Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh 
- , hộp tối đa 100 test 

test 700 

103 Chất chu n Cortisol Hóa chất chu n cho x t nghiệm Cortisol, lọ tối đa 4ml L5 18 

104 Định lượng DHE -S 
Định lượng DHE -S b ng  Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh 
tranh - hộp tối đa 100 test  

test 300 

105 Chất chu n DHE -S Hóa Chất chu n DHE -S, lọ tối thiểu 2ml Lọ 12 

106 Định lượng EPO Định lượng EPOmiễn dịch enzym hai vị trí , hộp tối đa 100 test Test 300 

107 Chất chu n EPO 
Hóa chất chu n EPO, bộ g m: Lọ 1 tối thiểu 10 nl, lọ 2 tối thiểu 5 lọ m i lọ tối thiểu 2.5 
ml 

bộ 12 

108 Định lượng ferritin 
hóa  chất định lượng ferritin - Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí 

(“sandwich”)Hộp tối đa 100 test 
test 5000 

109 Chất chu n Ferritin hóa chất chu n cho x t nghiệm ferritin, Lọ tối thiểu 4ml Lọ 24 

110 Định lượng Free T4 Hóa chất x t nghiệm định lượng Free T4. hộp tối đa 100test test 3000 

111 Chất chu n Free T4 Hóa chất chu n cho x t nghiệm Free T4 , lọ tối thiểu 2.5ml Lọ 18 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

112 Định lượng C  19-9 
Hóa chất x t nghiệm định lượng C  19-9- Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym 
hai vị trí, hộp tối đa 100test 

test 400 

113 Chất chu n C  19-9 Hóa chất chu n cho x t nghiệm C  19-9, lọ tối đa 2.5ml Lọ 18 

114 Định lượng hFSH 
Hóa chất x t nghiệm định lượng hFSH- Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym hai 
bư c liên tiếp, hộp tối đa 100test. 

test 1000 

115 Chất chu n hFSH Chất chu n cho x t nghiệm  hFSH, m i lọ tối đa 4ml Lọ 12 

116 Định lượng hLH 
Định lượng hLH - Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym hai bư c liên tiếp 
(“sandwich”), hộp tối đa 100 test 

test 1000 

117 Chất chu n hLH Hóa Chất chu n hLH, lọ tối thiểu 4ml Lọ 12 

118 Định lượng C  125 
Định lượng C  125 - Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí tối đa 100  

test 
test 2700 

119 Chất chu n C  125 Hóa chất chu n C  125, lọ tối thiểu 2.5ml Lọ 18 

120 
Định lượng 

Progesterone 
Định lượng Progesterone, miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh , tối đa 100 test bộ 1000 

121 
Hóa Chất chu n 

Progesterone 
Hóa Chất chu n Progesterone, bộ g m 1 lọ thuốc thử 1 tối thiểu 4ml, 5 lọ thuốc thử 2 tối 
thiểu 2.5ml 

Bộ 12 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

122 Định lượng Prolactin 
Định lượng Prolactin - Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym một bư c đ ng thời, 
hộp tối đa 100 test 

Lọ 1000 

123 Chất chu n Prolactin Hóa chất chu n Prolactin, Bộ g m 1 lọ thuốc thử 1 tối thiểu 4ml, 5 lọ thuốc thử 2, 2.5ml bộ 12 

124 
Định lượng 

Testosterone 
hóa chất Định lượng Testosterone, hộp tối đa 100 test test 1000 

125 
Hóa Chất chu n 

Testosterone 
Hóa Chất chu n Testosterone, lọ tối đa 2.5ml lọ 12 

126 
Định lượng total 

βhCG 
Định lượng total βhCG- Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym hai bư c liên tiếp, 
hộp tối đa 100 test 

bộ 3000 

127 
Chất chu n Total 
βhCG (5th IS) 

Hóa hất chu n Total βhCG , lọ tối đa 4ml Lọ  18 

128 Định lượng Total T3 hóa chất x t nghiệmĐịnh lượng Total T3 lọ 3000 

129 Chất chu n Total T3 Hóa Chất chu n Total T3, lọ tối đa 4ml Lọ 18 

130 Định lượng Total T4 Hóa chất Định lượng Total T4, hộp tối đa 10 test test 500 

131 
Định lượng 

Unconjugated Estriol 
Hóa chất Định lượng  Estriol không liên hợp bộ 1000 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

132 
Chất chu n 

Unconjugated Estriol 
hóa chất chu n cho x t nghiệm Estriol không liên hợp, bộ g m 1 lọ thuốc thử 1 tối thiểu 
4ml và 6 lọ thuốc thử 2 tối 2.5ml 

Bộ 14 

133 
Hóa chất Định lượng 

Vitamin B12 
Hóa chất Định lượng Vitamin B12 - Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym liên kết 
cạnh tranh , hộp tối đa 100 test 

lọ 500 

134 

Hóa chất x t nghiệm 
Định lượng 25(OH) 

vitamin D (Access 2) 
(toàn phần) 

Hóa chất x t nghiệm Định lượng 25(OH) vitamin D ( ccess 2) (toàn phần) - Phương 

pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh hai bư c - hộp tối đa 100 test 
lọ 500 

135 

Hóa chất chu n 
25(OH) Vitamin D 

( ccess 2) (toàn phần) 
Hóa chất chu n 25(OH) Vitamin D ( ccess 2) (toàn phần, lọ tối thiểu 1.4ml) Lọ 12 

136 
Hóa chất Định lượng  

Estradiol nhạy cảm  

Hóa chất Định lượng  Estradiol nhạy cảm  - Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym 

liên kết cạnh tranh, hộp tối đa 100 test 
Test 1000 

137 

Hóa Chất chu n cho 
x t nghiệm Estradiol 

nhạy cảm 

Hóa Chất chu n cho x t nghiệm Estradiol nhạy cảm, bộ g m 1 lọ tối  thiểu 4ml và 5 lọ 

tối thiểu 2ml 
lọ 12 

138 
Hóa chất Định lượng 

BNP 
Hóa chất Định lượng BNP- Phương pháp x t nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí, hộp tối 
đa 100 test 

test 500 

139 Hóa Chất chu n BNP Hóa Chất chu n BNP, lọ tối thiểu 1.5ml lọ 12 

140 
Dung dịch rửa máy 

hàng ngày 
Dung dịch rửa máy hàng ngày:có ch a một h n hợp các acid hữu cơ, các chất hoạt động 
bề mặt anionic và nonionic, và các alkanolamine, không ch a phosphate. 

Bình 2 

141 
Dung dịch kiểm tra 

máy 
 Thành phần: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BS ), 0,25% ProClin 300, 
< 0,1% natri azit.lọ tối thiểu 4ml 

Lọ 12 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

142 Cơ chất phát quang 
Thành phần: Dung dịch đệm ch a dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất 
hoạt tính bề mặt, lọ tối thiểu 130ml 

Lọ 120 

143 
Giếng phản  ng d ng 

cho máy Access 2 
Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL chai 47040 

144 
Dung dịch rửa dòng 

máy DxI 

- Thành phần:  Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 

0,05% khối lượng phản  ng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-
isothiazolin-3-một (3:1) 

tip 600 

145 
Dung dịch rửa máy 

hàng ngày 
- Thành phần: Là một dung dịch nhày có ch a các chất hoạt động bề mặt  nionic và 
Nonionic trong kiềm tan. 

bộ 2 

146 Ống lấy mẫu 0.5 mL Ống lấy mẫu 0.5 mL cái 5000 

147 Ống lấy mẫu 2.0 mL Ống lấy mẫu 2.0 mL pcs 2000 

148 

Chất kiểm ch ng cho 
các x t nghiệm sinh 
hóa thường quy m c 1 

Chất kiểm ch ng dạng l ng điều chế từ huyết thanh người d ng cho các x t nghiệm sinh 
hóa thường quy m c 1. Các m c n ng độ chất phân tích được điều chỉnh từ các chiết 

xuất từ động vật khác nhau và các vật liệu phi protein khác g m thuốc, chất chuyển hóa 
và các hóa chất tinh khiết, lọ tối thiểu 5ml 

Lọ 6 

149 

Chất kiểm ch ng cho 
các x t nghiệm sinh 

hóa thường quy m c 2 

Chất kiểm ch ng dạng l ng điều chế từ huyết thanh người d ng cho các x t nghiệm sinh 
hóa thường quy m c 2. Các m c n ng độ chất phân tích được điều chỉnh từ các chiết 
xuất từ động vật khác nhau và các vật liệu phi protein khác g m thuốc, chất chuyển hóa 
và các hóa chất tinh khiết , lọ tối thiểu 5ml 

Lọ 6 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

150 

Chất kiểm ch ng cho 
các x t nghiệm sinh 
hóa thường quy m c 3 

Chất kiểm ch ng dạng l ng điều chế từ huyết thanh người d ng cho các x t nghiệm sinh 
hóa thường quy m c 3. Các m c n ng độ chất phân tích được điều chỉnh từ các chiết 
xuất từ động vật khác nhau và các vật liệu phi protein khác g m thuốc, chất chuyển hóa 

và các hóa chất tinh khiết, lọ tối thiểu 5ml 

Lọ 6 

151 

Chất kiểm ch ng cho 
các xét nghiệm miễn 

dịch m c 1 

Chất kiểm ch ng dạng l ng được chu n bị từ huyết thanh người. Các m c n ng độ của 
các chất phân tích được điều chỉnh v i hóa chất tinh khiết và các chế ph m từ mô/dịch 
cơ thể người , lọ tối thiểu 5ml 

Lọ 6 

152 

Chất kiểm ch ng cho 

các x t nghiệm miễn 
dịch m c 2 

Chất kiểm ch ng dạng l ng được chu n bị từ huyết thanh người. Các m c n ng độ của 

các chất phân tích được điều chỉnh v i hóa chất tinh khiết và các chế ph m từ mô/dịch 
cơ thể người , lọ tối thiểu 5ml 

Lọ 6 

153 

Chất kiểm ch ng cho 

các x t nghiệm miễn 
dịch m c 3 

Chất kiểm ch ng dạng l ng được chu n bị từ huyết thanh người. Các m c n ng độ của 

các chất phân tích được điều chỉnh v i hóa chất tinh khiết và các chế ph m từ mô/dịch 
cơ thể người 

Lọ 6 

154 

Chất kiểm ch ng hãng 
th  3 cho các xét 
nghiệm miễn dịch 

Sàng lọc trư c sinh 
m c 1 

Kiểm ch ng cho các x t nghiệm  FP, Free Beta hCG, Free Estriol, hCG, Inhibin   và 
PAPP-  , lọ tối thiểu 5ml 

Lọ 18 

155 

Chất kiểm ch ng hãng 
th  3 cho các x t 
nghiệm miễn dịch 

Sàng lọc trư c sinh 
m c 2 

Kiểm ch ng cho các x t nghiệm  FP, Free Beta hCG, Free Estriol, hCG, Inhibin   và 
PAPP-  , lọ tối thiểu 5ml 

Lọ 18 

156 

Chất kiểm ch ng hãng 
th  3 cho các x t 
nghiệm miễn dịch 
Sàng lọc trư c sinh 

m c 3 

Kiểm ch ng cho các x t nghiệm  FP, Free Beta hCG, Free Estriol, hCG, Inhibin A và 
PAPP-A 

Lọ 18 

157 
Thuốc thử x t nghiệm 
định lượng Hb 1c 

- Thuốc thử x t nghiệm để định lượng phần trăm hemoglobin  1c glycate hóa 
(DCCT/NGSP) và mmol/mol hemoglobin  1c (IFCC) trong máu toàn phần ở người. 
- Phương pháp đo: Endpoint 

test 900 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

 

158 

Thuốc thử x t nghiệm 
định lượng Bilirubin 

liên hợp và Bilirubin 
không liên hợp 

 Thuốc thử x t nghiệm định lượng Billirubin liên hợp (Bc) và Billirubin không liên hợp 
(Bu) trong mẫu huyết thanh, huyết tương. 
- Phương pháp đo: End-point colorimetric (2 bư c sóng) 

test 900 

159 
Chất hiệu chu n x t 
nghiệm sinh hóa số 31 

Chất hiệu chu n được d ng để hiệu chu n x t nghiệm Hb 1c. 
Lọ tối thiểu 2ml 

lọ 9 

160 
Chất hiệu chu n x t 
nghiệm sinh hóa số 1 

 Để hiệu chu n kết hợp v i các dung dịch hiệu chu n sinh hóa. 
Lọ tối thiểu 3ml 

lọ 72 

161 

Vật liệu kiểm soát 
m c 1 x t nghiệm 
định lượng Hb 1c 

Vật liệu kiểm soát d ng trên các Hệ thống Sinh hóa và Tích hợp để kiểm soát x t 

nghiệm Hb 1c. 
lọ 18 

162 

Vật liệu kiểm soát 
m c 2 x t nghiệm 
định lượng Hb 1c 

Vật liệu kiểm soát d ng trên các Hệ thống Sinh hóa và Tích hợp để kiểm soát x t 

nghiệm Hb 1c. Lọ tối thiểu 1ml 
lọ 18 

163 
Thuốc thử x t nghiệm 

định lượng TSH 

Thuốc thử x t nghiệm định lượng nội tiết tố kích thích tuyến giáp (TSH) trong huyết 

thanh và huyết tương người (EDT  hoặc heparin)  
 Nguyên lý: Immunometric 

test 6000 

164 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định lượng 

TSH 

 
 Chất hiệu chu n cho x t nghiệm định lượng nội tiết tố kích thích tuyến giáp (TSH) 

trong huyết thanh và huyết tương người (EDT  hoặc heparin), lọ tối thiểu 2.3ml 

Lọ 6 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

165 
Thuốc thử x t nghiệm 
định lượng T3 tổng số 

Thuốc thử x t nghiệm định lượng triiodothyronine (T3) tổng số trong huyết thanh và 

huyết tương (EDT  hoặc heparin). 
- Nguyên lý: Competitive 

test 1500 

166 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định lượng T3 

tổng số  
Chất hiệu chu n cho x t nghiệm định lượng T3 tổng số, lọ tối thiểu 2.3ml Lọ 6 

167 
Thuốc thử x t nghiệm 

định lượng FT3 

 Thuốc thử x t nghiệm định lượng triiodothyronine tự do ( FT3) trong huyết thanh và 

huyết tương người (EDT  hoặc heparin). 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 

test 1000 

168 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định lượng 

FT3 

Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong định lượng triiodothyronine tự do (FT3) 
trong huyết thanh và huyết tương người (EDT  hoặc heparin) 
m i bộ g m 3 lọ, m i lọ 1ml 

bộ 9 

169 
Thuốc thử x t nghiệm 

định lượng T4 tổng số 

Thuốc thử x t nghiệm định lượng thyroxine tổng số ( T4) trong huyết thanh và huyết 
tương của người (EDT  hoặc heparin) khi h  trợ chu n đoán, phân biệt bệnh tuyến giáp. 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 

test 500 

170 

Chất hiệu chu n x t 

nghiệm định lượng T4 
tổng số 

 Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định lượng Thyroxine tổng  số 
(T4) 
- 
- Thành phần: 

- 1 bộ VITROS Total T4 Calibrators 1, 2 và 3 (T4 trong huyết thanh người và tác nhân 
kháng khu n, 2,3 ml); giá trị danh định 0; 60 và 200 nmol/l (0; 4,66 và 15,5 µg/dl). 
- Thẻ lô chất hiệu chu n. 
- Thẻ quy trình. 

- 16 nhãn mã vạch hiệu chu n (8 nhãn cho m i chất hiệu chu n). 

bộ 2 

171 
Thuốc thử x t nghiệm 

định lượng  FT4 

Hóa chất để định lượng thyroxine tự do ( FT4) trong huyết thanh và huyết tương (EDT  
hoặc heparin). 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 

test 1000 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

172 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định lượng 

FT4 

Hóa  Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định lượng T4 tự do 
bộ 6 

173 

Vật liệu kiểm soát x t 
nghiệm định lượng 3 

thống số: FT3, FT4, 
và FSH 

 Vật liệu kiểm soát sử dụng D191để kiểm soát Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm 

định lượng FT3, FT4 và TSH. 
- Độ ổn định sau mở nắp: ≤4 tuần 
- Thành phần: 3 bộ Free Thyroid Controls 1, 2 và 3 (huyết thanh người đông khô v i 
chất kháng khu n, thể tích hoàn nguyên 1,0 mL). 

bộ 3 

174 

Vật liệu kiểm soát x t 
nghiệm định lượng 4 

thông số: T3 tổng số, 
T4 tổng số, TSH, và 
khả năng gắn của T3 

- Vật liệu kiểm soát Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định lượng TSH, T3 tổng số, 
T4 tổng số và khả năng gắn thyroid hormone. 

- Độ ổn định sau mở nắp: ≤ 4 tuần 
- Thành phần: 3 bộ VITROS Total Thyroid Controls 1, 2 và 3 (đông khô, huyết thanh 
người v i chất kháng khu n, thể tích hoàn nguyên 1,0 mL). 

bộ 3 

175 
Thuốc thử x t nghiệm 

định lượng LH 

Thuốc thử x t nghiệm định lượng luteinizing hormone (LH) trong huyết thanh và huyết 
tương (heparin và EDT ) người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

test 2000 

176 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định lượng 

LH 

Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định lượng luteinizing hormone 
(LH) trong huyết thanh và huyết tương (heparin, EDT ). 

- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric, lọ t i 1 thiểu 2ml 

bộ 3 

177 
Thuốc thử x t nghiệm 

định lượng FSH 

 Thuốc thử x t nghiệm định lượng follicle stimulating hormone (FSH) trong huyết thanh 
và huyết tương (heparin và EDT ) người. 

- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

test 1500 

178 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định lượng 

FSH 

Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm  follicle stimulating hormone 
(FSH) trong huyết thanh và huyết tương (D196 EDT ). 

- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

bộ 3 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

179 
Thuốc thử x t nghiệm 

định lượng Estradiol 

Thuốc thử x t nghiệm định lượng estradiol trong huyết thanh và huyết tương (heparin và 
EDT ) người.  
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 

test 1800 

180 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định lượng 

Estradiol 

Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm estradiol trong huyết thanh và 

huyết tương (heparin, EDT ). 
bộ 3 

181 

Thuốc thử x t nghiệm 
định lượng 

Progesterone 

Thuốc thử x t nghiệm định lượng progesterone trong huyết thanh và huyết tương 
(heparin và EDT ) người. 
-  

test 1200 

182 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định lượng 

Progesterone 

Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm progesterone trong huyết thanh 
và huyết tương (heparin, EDT ). 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 

bộ 9 

183 
Thuốc thử x t nghiệm 
định lượng Prolactin 

Thuốc thử x t nghiệm định lượng prolactin trong huyết thanh và huyết tương (heparin và 
EDT ) người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

test 1200 

184 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định lượng 

Prolactin 

 Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm prolactin trong huyết thanh và 
huyết tương (heparin, EDT ). 

- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

bộ 9 

185 

Thuốc thử x t nghiệm 

định lượng 
Testosterone 

 Thuốc thử x t nghiệm định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương 

(heparin và EDT ) người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 

test 3000 

186 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định lượng 

Testosterone 

Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệmtestosterone trong huyết thanh và 
huyết tương (heparin, EDT ). 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive, lọ  

bộ 3 

187 
Vật liệu kiểm soát x t 
nghiệm Testoteron 

Vật liệu kiểm soát Hệ thống x t nghiệm khi thực hiện x t nghiệm định lượng 
Testosterone. 

bộ 3 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

188 
Thuốc thử x t nghiệm 

định tính  nti-HCV 

 Thuốc thử x t nghiệm định tính các kháng thể của vi r t viêm gan C (HCV) trong huyết 
thanh và huyết tương (EDT , heparin hoặc citrate) người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

test 35000 

189 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định tính 

Anti-HCV 

Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định tính kháng thể của vi r t 
viêm gan C (HCV)trong huyết thanh và huyết tương (EDT , heparin hoặc citrate) 
người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

Lọ 10 

190 

Vật liệu kiểm soát x t 
nghiệm định tính 

Anti-HCV 

Vật liệu kiểm soát Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định tính kháng thể  nti-
HCV. 
- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

bộ 36 

191 
Thuốc thử x t nghiệm 
định tính HBs g 

Thuốc thử x t nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của vi r t viêm gan B 
(HBs g)trong huyết thanh và huyết tương (EDT , heparin hoặc citrate) người. 

- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

test 35000 

192 

Chất hiệu chu n x t 

nghiệm định tính 
HBsAg 

Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt 
của vi r t viêm gan B (HBs g) trong huyết thanh và huyết tương (EDT , heparin hoặc 
citrate) người. 

- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

lọ 8 

193 

Vật liệu kiểm soát  x t 
nghiệm định tính 

HBsAg 

Vật liệu kiểm soát Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định tính định tính kháng 
nguyên bề mặt của vi r t viêm gan B (HBs g). 
- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

bộ 45 

194 
Thuốc thử x t nghiệm 
định tính  nti-HBc 

Thuốc thử x t nghiệm định lượng kháng thể của kháng nguyên lõi vi r t viêm gan B 

(Anti-HBc) trong huyết thanh và huyết tương (EDT , heparin hoặc citrate ) người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 

test 100 

195 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định tính 

Anti-HBc 

 Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định lượng kháng thể của kháng 
nguyên lõi vi rút viêm gan B (Anti-HBc) trong huyết thanh và huyết tương (EDT , 

heparin hoặc citrate) người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 

lọ 1 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

196 

Vật liệu kiểm soát x t 

nghiệm định tính 
Anti-HBc 

Vật liệu kiểm soát Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định lượng  nti-HBc 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 

- Độ ổn định sau mở nắp: ≤4 tuần 
- Thành phần: 3 bộ  :Z  nti-HBc Controls 1 và 2 (huyết tương người v i chất kháng 
khu n, 1,0 mL) 

Bộ 3 

197 
Thuốc thử x t nghiệm 

định tính HBe g 

- Thuốc thử x t nghiệm định tính kháng nguyên v  của vi r t viêm gan B (HBe g)trong 
huyết thanh người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 
- Độ ổn định trên hệ thống: ≤ 8 tuần 

- Thành phần: 
- 52 giếng phủ (streptavidin, vi khu n; gắn ≥3 ng biotin/giếng) 
- 5,4 mL thuốc thử x t nghiệm, đệm v i albumin huyết thanh bò, huyết thanh chuột và 
chất kháng khu n 

- 5,4 mL thuốc thử cộng hợp (HRP- anti-HBe đơn dòng chuột 0,3 μg/mL và biotin- anti-
HBe đơn dòng chuột 5,0 μg/mL) trong đệm v i albumin huyết thanh bò, gamma 
globulin bò, huyết thanh cừu, huyết thanh chuột và chất kháng khu n 

test 312 

198 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định tính 

HBeAg 

- Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định tính kháng nguyên v  của 
vi rút viêm gan B (HBe g) trong huyết thanh người. 

- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 
- Độ ổn định sau mở nắp: ≤ 13 tuần 
- Thành phần: 3 lọVITROS HBe g Calibrator (đông khô, huyết tương người dương tính 
HBe g trong huyết tương người âm tính HBe g, thể tích hoàn nguyên 1,0 mL v i chất 

kháng khu n; 0,7±0,3 Units*/mL) 

bộ 9 

199 
Thuốc thử x t nghiệm 

định tính  nti-HBe 

- Thuốc thử x t nghiệm định tính kháng thể của kháng nguyên v  vi r t viêm gan B 

(Anti-HBe) trong huyết thanh người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 
- Độ ổn định trên hệ thống: ≤ 8 tuần 
- Thành phần: 

- 52 giếng phủ (streptavidin, vi khu n; gắn ≥3ng biotin/giếng) 
- 6.4 mL thuốc thử x t nghiệm (HBe g tái tổ hợp, 4,4 Units/mL) trong đệm v i albumin 
huyết thanh bò, huyết thanh thai bê, huyết thanh chuột và chất kháng khu n 
- 5.4 mL thuốc thử cộng hợp (HRP-anti-HBe đơn dòng chuột, 0,3 μg/mL và biotin- anti-

HBe đơn dòng chuột, 5,0 μg/mL) trong đệm v i huyết thanh cừu, huyết thanh chuột, 

test 156 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

albumin huyết thanh bò, gamma globulin bò và chất kháng khu n 

200 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định tính 

Anti-HBe 

- Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định lượng kháng thể của 
kháng nguyên v  vi r t viêm gan B ( nti-HBe) trong huyết thanh người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Competitive 
- Độ ổn định sau mở nắp: ≤ 13 tuần 

- Thành phần: 3 lọ VITROS  nti-HBe Calibrator (đông khô, huyết tương người âm tính 
anti-HBe, thể tích hoàn nguyên 1,0 mL v i chất kháng khu n) 

lọ 3 

201 

Vật liệu kiểm soát x t 
nghiệm định tính 

Anti-HBe 

- Vật liệu kiểm soát Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định tính  nti-HBc IgM và 
HBeAg 
- Độ ổn định sau mở nắp: ≤ 4 tuần 
- Thành phần: 4 lọ VITROS HBe Control 1, và 2 lọ m i VITROS HBe Controls 2 và 3 ( 

huyết tương người đông khô v i chất kháng khu n, thể tích hoàn nguyên 1.0 mL) 

lọ 8 

202 

Thuốc thử x t nghiệm 
định tính  nti-HIV 

loại 1 và 2 

Thuốc thử x t nghiệm định tính kháng thể của Vi r t Suy giảm Miễn dịch loại 1, bao 
g m nhóm M, O, và/hoặc loại 2 ( nti-HIV-1 và anti-HIV-2) trong huyết thanh và huyết 
tương (heparin và citrate) người ở người trưởng thành, phụ nữ mang thai, thanh thiếu 

niên và trẻ em. 
- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric bridging 

test 32000 

203 

Chất hiệu chu n x t 

nghiệm định tính 
Anti-HIV loại 1 và 2 

Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định tính kháng thể của Vi r t 
Suy giảm Miễn dịch loại 1, bao g m nhóm M, O, và/hoặc loại 2 ( nti-HIV-1 và anti-
HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương (heparin và EDT ) người ở người trưởng 
thành, phụ nữ mang thai, thanh thiếu niên và trẻ em. 

- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric bridging 
Lo5 toi61 thie6u23 2ml 

lọ 8 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

204 

Vật liệu kiểm soát x t 

nghiệm đính tính  nti 
- HIV1+2 

Vật liệu kiểm soát Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định tính kháng thể của Vi r t 

Suy giảm Miễn dịch loại 1, bao g m nhóm M, O, và/hoặc loại 2 ( nti-HIV-1 và anti-
HIV-2).,lọ tối thiểu 1ml 

lọ 36 

205 

Thuốc thử x t nghiệm 
định tính kháng thể 

kháng vi khu n 
Treponema pallidum 

Thuốc thử x t nghiệm định tính kháng thể tổng số ( IgG và IgM) v i các kháng nguyên 
củaTreponema pallidum (TP) trong huyết thanh và huyết tương (heparin, EDT  và 

citrate) người. 
- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 

test 30000 

206 

Chất hiệu chu n x t 
nghiệm định tính 
kháng thể kháng vi 

khu n Treponema 
pallidum 

Chất hiệu chu n Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm định tính kháng thể tổng số ( 
IgG và IgM) v i các kháng nguyên củaTreponema pallidum (TP) trong huyết thanh và 
huyết tương (heparin, EDT  và citrate). 

- Công nghệ x t nghiệm: Immunometric 
Lọ tối thiểu 2.2ml 

lọ 9 

207 

Vật liệu kiểm soát x t 

nghiệm đính tính 
kháng thể kháng vi 
khu n Treponema 

pallidum 

Vật liệu kiểm soát Hệ thống x t nghiệm trong x t nghiệm kháng thể v i các kháng 

nguyên của Treponema pallidum (TP) 
- Độ ổn định sau mở nắp: ≤ 13 tuần 
- Thành phần: 3 bộ Syphilis TP  Controls 1 và 2 (huyết tương người v i chất kháng 
khu n, 1,0 mL) 

bộ 36 

208 

Hóa chất pha loãng 

mẫu B cho máy phân 
tích miễn dịch 

 Dung dịch pha loãng B, sử dụng trên Hệ thống X t nghiệm để pha loãng các mẫu có 
n ng độ chất phân tất cao hơn khoảng hiệu chu n. 
- Độ ổn định sau mở nắp: ≤ 8 tuần 

- Thành phần: 
- 100 giếng phủ (streptavidin, vi khu n, gắn ≥3 ng biotin/giếng) 
- 21.6 mL High Sample Diluent B (đệm v i albumin huyết thanh bò và chất kháng 
khu n) 

test 800 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

209 

IVD kích hoạt phản 
 ng hóa phát quang 

trong x t nghiệm miễn 
dịch 

Tạo ra tín hiệu quang trên hệ thống x t nghiệm 

- Độ ổn định trên hệ thống: ≤ 7 ngày 
- Thành phần: 2 gói Signal Reagent, m i gói ch a: 
- 28 mL đệm ch a một dẫn xuất luminol và 0,01% w/v sodium azide. 
- 28 mL đệm ch a một acetanilide thay thế và một muối peracid và 0,005% w/v sodium 

azide. 

bộ 840 

210 
IVD rửa phản  ng 

miễn dịch 

Dung dịch rửa phản  ng miễn dịch trên Hệ thống x t nghiệm 
- Độ ổn định sau mở nắp: ≤ 12 tuần 
- Thành phần: 2 chai Universal Wash Reagent, 4,85 lit/ chai, ch a dung dịch đệm và 

chất kháng khu n 

chai 500 

211 
Típ h t mẫu và hóa 

chất  

Típ h t mẫu và hóa chất sử dụng trên hệ thống máy sinh hóa; sinh hóa-miễn dịch và 
miễn dịch VITROS 
 - Độ ổn định trên hệ thống: không thời hạn  

tip 60000 

212 
Vật tư để bảo trì Hệ 
thống x t nghiệm. 

Vật tư d ng để bảo trì Hệ thống x t nghiệm. bộ 12 

213 Cốc đựng mẫu 
Cốc đựng mẫu trên Hệ thống X t nghiệm.   

Độ ổn định trên hệ thống: không thời hạn. 
cái 8000 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

214 

Thuốc thử ly huyết 
được sử dụng để tiền 
pha loãng mẫu máu 
toàn phần ( ng dụng 

máu toàn phần) và pha 
loãng mẫu chu n ( ng 
dụng máu toàn phần 
và  ng dụng ly huyết) 

d ng cho x t nghiệm 
HbA1c 

Thuốc thử ly huyết được sử dụng như chất pha loãng cho x t nghiệm d ng cho x t 
nghiệm Hb 1c trên hệ thống x t nghiệm b ng phương pháp điện hóa phát quang 
Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm 

Lọ 1 

215 

Hóa chất định lượng 
Albumin (ALB BCG) 
trong huyết thanh và 
huyết tương người 

Thuốc thửđịnh lượng  -  lbumin ( LB BCG) dung dịch tham gia x t nghiệm  Test 900 

216 

Hóa chất định lượng 

alkaline phosphatase 
(ALP IFCC) 

Hóa chất định lượng alkaline phosphatase ( LP IFCC)Thuốc thử - dung dịch tham gia 

x t nghiệm  
R 

Test 600 

217 

Hóa chất định lượng 

alanine 
aminotransferase 

(ALT) 

Hóa chất định lượng alanine aminotransferase ( LT)Thuốc thử - dung dịch tham gia x t 
nghiệm  

Test 12000 

218 
Hóa chất định lượng 

Amylase 

Hóa chất định lượng  mylaseThuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm  
 
Tối đa 300 Test/Hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 1200 

219 

Hóa chất định lượng 
aspartate 

aminotransferase 
(AST) 

Hóa chất định lượng aspartate Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm . Tối đa 500 

Test/Hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 
Test 12000 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

220 
Hóa chất định lượng 
Bilirubin trực tiếp 

Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếpThuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm R1 

Phosphoric acid: từ 85 mmol/L; HEDT : từ 4.0 mmol/L; NaCl: 50 mmol/L; chất t y; 
pH 1.9. R2 3,5-Dichlorophenyl diazonium: từ 1.5 mmol/L; pH 1.3 
R1 vào vị trí B và R2 vào vị trí C. Tối đa 350 test/hộp. 
Phân nhóm trang thiết bị:1 

Test 3500 

221 
Hóa chất định lượng 
Bilirubin toàn phần 

Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm Tối 
đa 250 test/hộp.Phân nhóm trang thiết bị:1 

Test 3500 

222 
Hóa chất định lượng 

Calci 

Hóa chất định lượng CalciThuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm R1 C PSO:a từ 
557 mmol/L; NM-B PT : từ 2 mmol/L; pH 10.0; chất hoạt động bề mặt không phản 
 ng; chất bảo quản R2 EDT : từ 7.5 mmol/L; pH 7.3; chất hoạt động bề mặt không 
phản  ng, chất bảo quản. Tối đa 300 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 4200 

223 
Hóa chất định lượng 

Creatine kinase (CK) 
Hóa chất định lượng Creatine kinase (CK) Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm  
Tối đa 200 test/hộp.Phân nhóm trang thiết bị:1 

Test 1000 

224 

Hóa chất định lượng 
hoạt tính x c tác của 

tiểu đơn vị creatine 
kinase MB (CK-MB) 

Hóa chất định lượng hoạt tính x c tác của tiểu đơn vị creatine kinase MB (CK-MB) 
Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm  
Tối đa 100 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 600 

225 
Hóa chất định lượng 

Creatinine 
Hóa chất định lượng CreatinineThuốc thử Tối đa 700 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 
1 

Test 10000 

226 
Dung dịch pha loãng 

Diluent Universal 
Dung tích 2 lọ, m i lọ ch a một thể tích khả dụng là tối thiểu 16 mL. Thành phần: H n 
hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1 %. Phân nhóm trang thiết bị: 3 

Lọ 36 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

227 

Chất hoạt động bề mặt 

làm giảm thiểu sự tạo 
thành các bọt bong 

bóng có khả năng làm 
nhiễu kết quả quang 

phổ, d ng trong máy 
x t nghiệm sinh hóa 

Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm: Chất t y.  G m 1 lọ thuốc thử tối thiểu 60 
ml 
Phân nhóm trang thiết bị: 3 

Lọ 12 

228 
Hóa chất định lượng 

CA 125 
Hóa chất định lượng C  125 Bộ thuốc thử: 
Tối đa 100 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 3000 

229 
Hóa chất định lượng 

Cortisol 

Hóa chất định lượng Cortisol Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm Bộ thuốc thử: 
 

Tối đa 100 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 400 

230 
Hóa chất định lượng 

Ferritin 
Hóa chất định lượng Ferritin 
Tối đa 100 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 2000 

231 

Hóa chất định lượng 
N-terminal pro B-type 

natriuretic peptide 
(NT- ProBNP) 

Hóa chất định lượng N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT- ProBNP)  Tối đa 

100 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 3 
Test 1400 

232 
Hóa chất định lượng 
Troponin T siêu nhạy 

Hóa chất định lượng N-terminal pro B-type natriuretic peptide (NT- ProBNP)Thuốc thử 

- dung dịch tham gia x t nghiệm. Bộ thuốc thử: 
 Tối đa 200 test/ hộp.Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 1000 



35 
 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

233 
Hóa chất định lượng 
Thyrotropin (TSH) 

Hóa chất định lượng Thyrotropin (TSH)Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm.Tối 
đa 200 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 2000 

234 
Hóa chất định lượng 

vitamin B12 

Hóa chất định lượng vitamin B12Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm 
R2 Vitamin B12~biotin, 1 lọ, từ 8.5 mL: Vitamin B12 đánh dấu biotin 25 µg/L; biotin 3 
µg/L; đệm phosphate, pH 7.0; chất bảo quản. 

Tối đa 100 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 500 

235 
Hóa chất định lượng 

Vitamin D 
Hóa chất định lượng Vitamin DThuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm 
Tối đa 100 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 1200 

236 
Hóa chất chu n 

Ferritin 

Thuốc thử - dung dịch Hóa chất chu n Ferritintham gia x t nghiệm. G m 2 lọ thuốc thử: 
▪ Cal1: 2 lọ, m i lọ ch a tối thiểu 1.0 mL mẫu chu n 1  

▪ Cal2: 2 lọ, m i lọ ch a tối thiểu 1.0 mL mẫu chu n 2 Ferritin (người, gan) v i hai 
khoảng n ng độ (khoảng 10 µg/L hoặc ng/mL và khoảng 300 µg/L hoặc ng/mL) trong 
huyết thanh người. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Bộ 2 

237 

Bóng đèn Halogen 

dùng cho máy phân 
tích sinh hóa 

Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy sinh hóa - từ 12V/50W. Tối thiểu 1 cái/ hộp. Phân 
nhóm trang thiết bị: Không phân nhóm  

Cái 2 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

238 

Hóa chất định lượng 
sắt huyết thanh và 
huyết tương người 

Hóa chất định lượng sắt huyết thanh và huyết tương người Thuốc thử - dung dịch tham 
gia x t nghiệm  
 Tối đa 200 Test/Hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 2000 

239 
Hóa chất  định lượng 

Lactate 

Hóa chất  định lượng LactateThuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm  

Tối đa 100 Test/Hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 
Test 4000 

240 

Hóa chất định lượng  
hoạt tính x c tác của 

LDH (EC 1.1.1.27; 
L-lactate: NAD 
+oxidoreductase) 

Hóa chất định lượng  hoạt tính x c tác của LDH Thuốc thử - dung dịch tham gia x t 

nghiệm  
. Tối da 300 Test/Hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1. 

Test 500 

241 
Hóa chất định lượng 
Magnesium (MG) 

Hóa chất định lượng Magnesium Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm  
RTối đa 250 test/hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 2500 

242 
Hóa chất hòa loãng 
bệnh ph m NaCl 9 % 

Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm NaCl 9 %. G m 1 lọ thuốc thử tối thiểu 50 
ml. 

Phân nhóm trang thiết bị: 3 

Lọ 6 

243 

Dung dịch rửa kim h t 
thuốc thử và cóng 
phản  ng trên hệ 

thống phân tích sinh 
hóa 

Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm: NaOH từ 1 mol/L (khoảng 4 %); chất t y. 
G m 1 lọ thuốc thử tối thiểu 66 ml 

Phân nhóm trang thiết bị: 3 

Lọ 16 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

244 
Cóng đựng mẫu ph m 

Sample Cup 

Cốc ch a mẫu được sử dụng cho mẫu, vật liệu ch ng và mẫu chu n. Quy cách đóng gói: 

5000 cái/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: Không phân nhóm 
Hộp 2 

245 Dung dịch chu n T3 

Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm. G m 2 lọ thuốc thử:  
Dung dịch chu n T3 Cal1: 2 lọ, m i lọ tối thiểu 1.0 mL mẫu chu n 1  
Dung dịch chu n T3 Cal2: 2 lọ, m i lọ tối thiểu 1.0 mL mẫu chu n 2 T3 v i hai khoảng 
n ng độ (khoảng 1.25 nmol/L hoặc 0.8 ng/mL và khoảng 8.5 nmol/L hoặc 5.5 ng/mL) 
trong huyết thanh người. Phân nhóm trang thiết bị: 3 

Bộ 2 

246 
Hóa chất định lượng 
Protein toàn phần 

Hóa chất định lượng Protein toàn phầnThuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm  
Tối đa 300 Test/Hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 400 

247 Hóa chất chu n TSH 

Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm. G m 2 lọ thuốc thử:   
TSH Cal1: 2 lọ, m i lọ ch a tối thiểu 1.3 mL mẫu chu n 1  

TSH Cal2: 2 lọ, m i lọ ch a tối thiểu 1.3 mL mẫu chu n 2  
N ng độ của TSH Cal1 trong huyết thanh ngựa khoảng 0 μIU/mL; TSH Cal2 ch a 
khoảng 1.5 μIU/mL TSH (người) trong huyết thanh người. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Bộ 1 

248 
Hóa chất định lượng 

Acid Uric 
Hóa chất định lượng  cid UricThuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm  
Tối đa 400 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 300 
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STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật (hoặc tương đương) ĐVT 
Số 

lượng 

249 
Hóa chất định lượng 

Urea 
Hóa chất định lượng Urea Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm  
Tối đa 500 test/ hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 1 

Test 12000 

250 
Dung dịch pha loãng 

Diluent Universal 
2 lọ, m i lọ ch a tối thiểu 16 mL Thành phần: H n hợp protein; chất bảo quản ≤ 0.1%. 
Phân nhóm trang thiết bị: 3 

Lọ 80 

251 

Hóa chất định tính 
kháng nguyên bề mặt 

viêm gan B (HBsAg) 

Hóa chất định tính kháng nguyên bề mặt 
viêm gan B (HBs g) Thuốc thử - dung dịch tham gia x t nghiệm 

Tối đa 100 Test/Hộp. Phân nhóm trang thiết bị: 3 

Test 1500 
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