CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

Số :170000598/PCBA-HN

PHIẾU TIẾP NHẬN
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC
2. Địa chỉ: 44 ngách 180A/3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành
phố Hà Nội
3. Số văn bản đề nghị của cơ sở : 17072017/CV-VMD Ngày: 17/07/2017
4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A
Tên trang thiết bị y tế: Bộ dung cụ phẫu thuật nội soi
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: Quy tắc 5/ Quy tắc 6
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: Ackermann Instrumente GmbH
Địa chỉ chủ sở hữu: Eisenbahnstrasse 65-67, D-78604 Weilheim, Germany
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:
(1) Tên cơ sở: Công ty cổ phần Vietmedic
Địa chỉ: Số 44, ngách 180A/3, Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội,
Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại cố định: 04. 3242 4450
Điện thoại di động:
7. Thành phần hồ sơ:
1

Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

x

2

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng

x

3

Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế

x

4

Bản phân loại trang thiết bị y tế

x

5

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Giấy chứng
nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố đối
với trang thiết bị y tế nhập khẩu.

x

6

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế

x

7

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành

x

8

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

x

9

Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

10

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế

x

11

Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
*

Nguyễn Đức Tuấn
Chánh Văn phòng

Dụng cụ phẫu thuật nội soi
mã
18-2350
13-1369
13-1668
13-1668-10
13-1668-10-45
13-1669
13-1670
13-1670-45

Tên sản phẩm
Cây nâng tử cung 2 đầu
Banh ngón tay Hourlay
Banh dạng quạt 1 nan đường kính 5mm
Banh dạng quạt 1 nan đường kính 10mm
Banh quạt 1 nan đường kính 10mm chiều dài làm việc 450mm
Banh ngón tay Hourlay
Banh dạng quạt, đường kính 5mm, dạng thẳng
Banh dạng quạt, đường kính 5mm, dạng thẳng, chiều dài làm việc 450mm

13-1671
13-1671-45

Banh dạng quạt 3 nan, đường kính 5mm, dạng thẳng, có khả năng gập góc
Banh dạng quạt 3 nan, đường kính 5mm, dạng thẳng, có khả năng gập góc,
chiều dài làm việc 450mm

13-1672
13-1675
13-1677
22-2835
22-2881
22-3001
22-3002
22-3003
22-3004
22-3007
22-3008
22-3010
22-3011
22-3012
22-3013
22-3014
22-3015
22-3016
22-3044
22-3045
22-3046
22-3047
22-3048
22-3049
22-3050
22-3051

Banh dạng quạt 5 nan, đường kính 10mm, dạng thẳng, có khả năng gập góc
Banh dạng quạt, đường kính 5mm, dạng cong,
Banh dạng quạt , đường kính 5mm, dạng gập góc
Que nâng Freer
Banh mũi Hartmann
Đục đầu tròn, cắt tròn 360 độ,
Đục đầu tròn, cắt tròn 360 độ,
Đục đầu tròn, cắt tròn 360 độ,
Đục đầu tròn, cắt tròn 360 độ,
Đục Antrum
Đục Antrum, Toby
Đục Antrum
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau
Đục đầu tròn, thẳng, đường kính 3.5mm
Đục đầu tròn, thẳng, đường kính 4.5mm
Đục đầu tròn, vỏ gập góc lên 65 độ, đường kính 3.5mm
Đục đầu tròn, vỏ gập góc lên 65 độ, đường kính 4.5mm
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau

22-3052
22-3053
22-3079
22-3080
22-3105
22-3106
15-1695
15-1696
13-1678
13-1678-45
13-1679-45
13-1680
13-1680-45
70-8040
13-1370
22-3036
22-3037
22-3038
22-3039
22-3040
22-3041
22-3042
22-3043
22-3073
22-3074
22-3075
22-3076
22-3077
22-3078
22-2856
22-2857
32-4395
32-4395-100
32-4395-150
32-4395-200
32-4395-75
22-2841
11-1271L
11-1272L
13-1619
13-1619-19G
13-1651AAX
13-1652AAX
13-1653AAX
32-4060
32-4135
32-4136

Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt sau
Đục Antrum, cắt phải
Đục Antrum, cắt trái
Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi cỡ 44cmx9cmx5cm
Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ cỡ 52cmx25cmx17cm
Chổi rửa cho dụng cụ cỡ 3mm
Chổi rửa cho dụng cụ cỡ 3mm chiều dài làm việc 450mm
Chổi rửa cho dụng cụ cỡ 5mm chiều dài làm việc 450mm
Chổi rửa cho dụng cụ cỡ 10mm
Chổi rửa cho dụng cụ cỡ 10mm chiều dài làm việc 450mm
Chổi rửa
Dao phẫu tích mũi, thẳng đường kính 1.5mm
Dao phẫu tích mũi, gập góc 45 độ đường kính 1.5mm
Dao phẫu tích mũi, thẳng đường kính 2mm
Dao phẫu tích mũi, thẳng đường kính 2.5mm
Dao phẫu tích mũi, thẳng đường kính 3mm
Dao phẫu tích mũi, cong lên 45 độ đường kính 2mm
Dao phẫu tích mũi, cong lên 45 độ đường kính 2.5mm
Dao phẫu tích mũi, cong lên 45 độ đường kính 3mm
Dao phẫu tích mũi, thẳng đường kính 2mm
Dao phẫu tích mũi, thẳng đường kính 2.5 mm
Dao phẫu tích mũi, thẳng đường kính 3mm
Dao phẫu tích mũi, gập góc 45 độ đường kính 2mm
Dao phẫu tích mũi, gập góc 45 độ đường kính 2.5 mm
Dao phẫu tích mũi, gập góc 45 độ đường kính 3mm
Dao trích đầu nhọn
Dao trích đầu tròn
Bơm bàng quang 50ml
Bơm bàng quang 100ml
Bơm bàng quang 150ml
Bơm bàng quang 200ml
Bơm bàng quang 75ml
Ống hút rửa , cong dài,
Ống bơm rửa ổ bụng 5mm
Ống bơm rửa ổ bụng 10mm
Kim trích có khóa LL
Kim trích có khóa LL
Kéo Metzenbaum, đường kính 5mm,
Kéo phúc mạc, đường kính 5mm
Kéo vi phẫu, đường kính 5mm
Kéo phẫu tích có kênh ống soi
Kéo, linh hoạt, hàm hoạt động đơn
Kéo, linh hoạt, hàm hoạt động đơn

32-4140
32-4140I
32-4141
32-4168
32-4168-62
70-8030
22-3085
22-3086
22-3087
22-3102
22-3103
22-3104
22-3121
22-3122
22-3123
32-4400
32-4401
32-4402
32-4404
32-4405
32-4406
32-4407
32-4408
32-4409
32-4410
32-4411
32-4412
32-4413
32-4414
32-4415
32-4416
32-4417
32-4418
32-4419
32-4420
32-4429
32-4430
32-4431
32-4432
32-4433
32-4434
32-4435
32-4436
32-4437
32-4438
32-4439
32-4440

Kéo dạng móc, linh hoạt, hàm hoạt động đơn
Kéo dạng móc, linh hoạt, hàm hoạt động đơn
Kéo dạng móc, linh hoạt, hàm hoạt động đơn
Kéo linh hoạt, hoạt động hàm đơn, đường kính 3Fr
Kéo linh hoạt, hoạt động hàm đơn, đường kính 3Fr
Kéo
Kéo mũi, thẳng
Kéo mũi, gập trái, có răng
Kéo mũi, gập phải, có răng
Kéo mũi , gập phải, hàm trơn
Kéo mũi , gập phải, hàm trơn
Kéo mũi, thẳng
Kéo mũi, thẳng, hàm răng cưa
Kéo mũi, nghiêng trái, hàm răng cưa
Kéo mũi, nghiêng phải, hàm răng cưa
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 9 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 10.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 12 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 13.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 15 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 16.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 18 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 19.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 21 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 22.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 24 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 24.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 27 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 28.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 30 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 31.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 33 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 34.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, thẳng, không có kênh dụng cụ, cỡ 36 ch/Fr
Kẹp dương vật Strauss
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 8 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 9 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 10.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 12 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 13.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 15 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 16.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 18 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 19.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 21 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 22.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 24 ch/Fr

32-4441
32-4442
32-4443
32-4444
32-4070
32-4075
32-4080
32-4085
32-4090
32-4071
32-4076
32-4081
32-4086
32-4091
32-4095
32-4100
32-4105
32-4205
32-4205RR
32-4221
32-4221RR
32-4222
32-4226
32-4227
32-4228
32-4229
32-4231
32-4290
32-4291
32-4292

Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 25.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 27 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 28.5 ch/Fr
Cây nong niệu đạo Dittel, cong, không có kênh dụng cụ, cỡ 30 ch/Fr
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo kèm nòng, cỡ 17ch
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo kèm nòng, cỡ 19ch
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo kèm nòng, cỡ 21ch
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo kèm nòng, cỡ 23ch
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo kèm nòng, cỡ 25ch
nòng ống soi bàng quang niệu đạo, có kênh ống soi cỡ 17ch
nòng ống soi bàng quang niệu đạo, có kênh ống soi cỡ 19ch
nòng ống soi bàng quang niệu đạo, có kênh ống soi cỡ 21ch
nòng ống soi bàng quang niệu đạo, có kênh ống soi cỡ 23ch
nòng ống soi bàng quang niệu đạo, có kênh ống soi cỡ 25ch
Cầu nối ống soi dùng trong chuẩn đoán
Cầu nối ống soi có 1 kênh dụng cụ
Cầu nối ống soi có 2 kênh dụng cụ
Vỏ ống nong tiền liệt tuyến cho việc tưởi rửa liên tục với nong tiêu chuẩn
đường kính 24/26ch
Vỏ ống nong tiền liệt tuyến cho việc tưởi rửa liên tục với nong tiêu chuẩn
đường kính 24/26ch
Vỏ ống nong tiền liệt tuyến cho việc tưởi rửa liên tục với nong tiêu chuẩn
đường kính 27/28.5ch
Vỏ ống nong tiền liệt tuyến cho việc tưởi rửa liên tục với nong tiêu chuẩn
đường kính 27/28.5ch
Vỏ ống nong tiền liệt tuyến với khóa dừng cứng với nong tiêu chuẩn đường
kính 24 Ch./24fr
Ống nong đầu gập góc, đường kính 24ch
Ống nong tiêu chuẩn, đường kính 24ch
Ống nong có thể nhìn, đường kính 24ch
Ống nong đầu gập góc, đường kính 27ch
Ống nong tiêu chuẩn, đường kính 27ch
Vỏ ống nong tiền liệt tuyến cho việc tưởi rửa liên tục với nong tiêu chuẩn
đường kính 18ch
Vỏ ống nong tiền liệt tuyến tiêu chuẩn đường kính 18ch
Vỏ ống nong tiền liệt tuyến cho việc tưởi rửa liên tục với nong tiêu chuẩn
đường kính 18ch

32-4293
32-4345
32-4110
32-4115
32-4297
32-4298
32-4299
32-4306

Vỏ ống nong tiền liệt tuyến tiêu chuẩn đường kính 11ch, với nong tiêu chuẩn
Dụng cụ thăm dò Albarran, 1 kênh dụng cụ, có thể khóa
Dụng cụ thăm dò Albarran, 1 kênh dụng cụ, có thể khóa
Dụng cụ thăm dò Albarran, 2 kênh dụng cụ, có thể khóa
Vỏ ống nong tiền liệt tuyến tiêu chuẩn đường kính 13ch, với nong tiêu chuẩn
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo với nong 13ch
Cầu nối ống soi
Dụng cụ dò Albarran, 1 kênh dụng cụ, có thể khóa

32-4510
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo với nong 11ch, mã hóa màu xanh lá cây
32-4511
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo với nong 9.5ch, mã hóa màu xanh da trời
32-4512
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo với nong 11ch, mã hóa màu xanh lá cây
32-4513
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo với nong 9.5ch, mã hóa màu xanh da trời
32-4514
Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo với nong 11ch, mã hóa màu xanh lá cây
32-4515
32-4520
32-4521
32-4375
32-4370
32-4380
22-2820
70-8000
70-8001
22-2855
22-2860
22-2865
22-2870
22-2875
22-2880
22-3094
22-3095
22-3096
22-3097
11-1249
11-1249-45
11-1251
13-1375ADG

Vỏ ống soi bàng quang niệu đạo với nong 9.5ch, mã hóa màu xanh da trời
Vỏ ống soi tiền liệt tuyến bao gồm cả nong
Vỏ ống soi tiền liệt tuyến không bao gồm cả nong
Vỏ ống soi niệu đạo ngoài với ống thông dạng bóng 12ch
vỏ ống soi niệu đạo với 1 kênh dụng cụ
Cầu nối ống soi với 1 kênh dụng cụ
Trocar và ống thông
ống soi niệu quản bể thận, với 3 đường van, đường kính 5fr, chiều dài làm
việc 430mm
ống soi niệu quản bể thận, với 3 đường van, đường kính 5fr, chiều dài làm
việc 310mm
Nạo ống tai, cắt trước
Nạo ống tai, cắt sau
Nạo ống tai, 7mmx11mm
Nạo ống tai, 1.5mmx6mm
Nạo ống tai, 9mmx13mm
Nạo ống tai, 8mmx11mm
Thìa tam giác, 3x1.5mm
Thìa tam giác, 3x1.5mm
Thìa tam giác, chiều ngang
Thìa tam giác, chiều ngang
Kẹp đường mật
Kẹp đường mật
Kẹp bàng quang

Kẹp phẫu tích sóng DG, hai hàm động, có cơ cấu trượt bánh cóc ở tay cầm
Kẹp rút với hàm trong giảm sang chấn
13-1380DG
13-1381ADG
Kẹp phẫu tích sóng DG, một hàm động, có cơ cấu trượt bánh cóc ở tay cầm,
chiều dài làm việc 360mm
13-1381DG
Kẹp phẫu tích sóng DG, một hàm động, có cơ cấu trượt bánh cóc ở tay cầm,
chiều dài làm việc 360mm
13-1381DG-45
Kẹp phẫu tích sóng DG, một hàm động, có cơ cấu trượt bánh cóc ở tay cầm,
chiều dài làm việc 450mm
13-1590ETSFU Kẹp kim ETH, có cổng rửa, trục xử lý, cong lên, chiều phải 340mm
13-1590ETSFU-45Kẹp kim ETH, có cổng rửa, trục xử lý, cong lên, chiều phải 450mm

13-1591
kẹp giữ kim, có cổng rửa, tay cầm ngang, ngắn, thẳng, chiều dài 340mm
13-1591ET
13-1591ET-45
13-1592
13-1592-45
13-1592-45DG
13-1592DG
13-1593
13-1593ET
13-1593ET-45
13-1593FL
13-1594
13-1594ET
13-1594ET-45
13-1596
13-1597
13-1598
13-1598L
13-1598R
13-1599A
13-1599A-45
13-1612AAX
13-1620AAX
13-1621AAX
13-1622AAX
13-1625AAX
13-1654AAX
13-1656AAX
13-1657AAX
13-1658AAX
13-1659AAX
13-1661AAX
13-1662
13-1662AAX
13-1663AAX
13-1801DDI
13-1801I
13-1801I-26
13-1801I-45
30-3540
30-3540-33L
30-3540AAX
13-1410A
13-1415A
13-1420A

kẹp giữ kim, có cổng rửa, tay cầm ngang, ngắn, thẳng, chiều dài 450mm
kẹp giữ kim, có cổng rửa, tay cầm ngang, chiều dài 340mm
kẹp giữ kim, có cổng rửa, tay cầm ngang, chiều dài 340mm
kẹp giữ kim, có cổng rửa, tay cầm ngang, chiều dài 450mm
kẹp giữ kim nội soi, có cổng hút rửa
kẹp giữ kim nội soi, có cổng hút rửa
Kẹp giữ kim nội soi, có cổng thút rửa, mũi cong phải
Kẹp giữ kim nội soi, có cổng thút rửa, mũi cong phải
Kẹp giữ kim nội soi, có cổng thút rửa, mũi cong phải
Kẹp giữ kim nội soi, có cổng thút rửa,, mũi cong phải
Kẹp giữ kim, có cổng hút rửa, mũi cong trái
Kẹp giữ kim, có cổng hút rửa, mũi cong trái
Kẹp giữ kim, có cổng hút rửa, mũi cong trái
Kẹp kim Mertie, mũi cong phải
Kẹp kim Mertie, mũi cong trái
Kẹp kim Mertie, mũi thẳng
Kẹp kim Mertie, mũi cong phải
Kẹp kim Mertie, mũi cong trái
Kẹp phẫu tích Anvil, đường kính 10mm, phien bản gia cố
Kẹp phẫu tích Anvil, đường kính 10mm, phien bản gia cố
kẹp hàm cá sấu
kẹp hàm cá sấu
Kẹp phẫu tích Allis, đường kính 5mm, với tay cầm ngang
Kẹp sinh thiết dạng thìa, đường kính 5mm, với tay cầm ngang
Kẹp phẫu tích Alligator
Kẹp phẫu tích có răng, Cobra, đường kính 5mm
Kẹp phẫu tích giảm sang chấn
kẹp Babcock-allis
Kẹp Duval, đường kính 10mm, với tay cầm ngang
Kẹp phẫu tích, đường kính 5mm
Kẹp Maryland, đường kính 5mm, với tay cầm ngang
Dụng cụ rút dạng rắn, đường kính 5mm, linh hoạt
Kẹp phẫu tích giảm sang chấn, đường kính 5mm
Kẹp KOCHER, đường kính 10mm
Kẹp hàm vịt
Kẹp hàm vịt
Kẹp hàm vịt
Kẹp hàm vịt
Kẹp giữ kim thẳng, đường kính 5mm
Kẹp giữ kim, đường kính 5mm
Kẹp giữ kim, đường kính 5mm, tay cầm ngang
Kẹp phẫu tích cách điện, tay cầm dạng lò xo đường kính 5mm
Kẹp phẫu tích tay cầm dạng lò xo
Kẹp phẫu tích cách điện, tay cầm dạng lò xo đường kính 5mm

13-1425A
13-1430A
13-1435A
13-1440A
13-1445A
13-1450A
32-4050
32-4055
32-4056
32-4065
32-4066
32-4069
32-4120
32-4121
32-4122
32-4125
32-4126
32-4127
32-4130
32-4131
32-4160
32-4160-92
32-4162
32-4162-62
32-4164
32-4164-62
70-8010
70-8015
70-8020
70-8025
22-3005
22-3009
22-3017
22-3018
22-3019
22-3020
22-3021
22-3022
22-3023
22-3024
22-3025
22-3026
22-3027
22-3028
22-3029
22-3030

Kẹp phẫu tích dạng móng, tay cầm dạng lò xo đường kính 5mm
Kẹp phẫu tích giảm sang chấn khỏe, tay cầm dạng lò xo đường kính 5mm
Kẹp phẫu tích, mũi dạng ống, tay cầm dạng lò xo đường kính 5mm
Kẹp kiểu tách biệt, tay cầm dạng lò xo đường kính 5mm
Kẹp phẫu tích, tay cầm dạng lò xo đường kính 5mm
Kẹp phẫu tích dạng chữ T, tay cầm dạng lò xo đường kính 5mm
Kẹp phẫu tích quang dùng cho vỏ 17ch
kẹp phẫu tích quang dạng thìa, dùng cho vỏ 17ch
kẹp phẫu tích quang dạng thìa, dùng cho vỏ 17ch
Kẹp sinh thiết quang, cắt xuyên
Kẹp tán sỏi, cắt xuyên
Kẹp tán Mauermayer, cắt xuyên
Kẹp sinh thiết, linh hoạt, hai hàm động
Kẹp sinh thiết, linh hoạt, hai hàm động
Kẹp sinh thiết, linh hoạt, hai hàm động
Kẹp gắp dị vật, linh hoạt, hai hàm động
Kẹp gắp dị vật, linh hoạt, hai hàm động
Kẹp gắp dị vật, linh hoạt, hai hàm động
Kẹp phẫu tích, răng cưa, linh hoạt
Kẹp phẫu tích, răng cưa, linh hoạt
Kẹp phẫu tích , răng cưa, linh hoạt
Kẹp phẫu tích , răng cưa, linh hoạt
Kẹp sinh thiết, linh hoạt, hai hàm động
Kẹp sinh thiết, linh hoạt, hai hàm động
Kẹp di vật, linh hoạt
Kẹp di vật, linh hoạt
Kẹp phẫu tích dùng trong tán sỏi
Kẹp phẫu tích dùng trong tán sỏi lớn
Kẹp sinh thiết
Kẹp phẫu tích dùng trong tán sỏi siêu to
Kẹp phẫu tích
Kẹp phẫu tích cho xoang hàm
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 1
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 2
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 3
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley, cong lên 45 độ, số 1
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley, cong lên 45 độ, số 2
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley, cong lên 45 độ, số 3
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley, cong lên 90 độ, số 1
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley, cong lên 90 độ, số 2
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley, cong lên 90 độ, số 3
Kẹp Blakesley thru bite, thẳng, cỡ 1
Kẹp Blakesley thru bite, thẳng, cỡ 2
Kẹp Blakesley thru bite, thẳng, cỡ 3
Kẹp Blakesley thru bite, cong lên 45 độ, cỡ 1
Kẹp Blakesley thru bite, cong lên 45 độ, cỡ 2

22-3031
22-3032
22-3033
22-3034
22-3035
22-3054
22-3055
22-3056
22-3057
22-3058
22-3059
22-3060
22-3061
22-3062
22-3063
22-3064
22-3065
22-3066
22-3067
22-3068
22-3069
22-3070
22-3071
22-3072
22-3081
22-3082
22-3083
22-3084
22-3088
22-3089
22-3090
22-3091
22-3092
22-3093
22-3098
22-3099
22-3100
22-3101
22-3107
22-3108
22-3109
22-3110
22-3111
22-3112
22-3113
22-3114
22-3115

Kẹp Blakesley thru bite, cong lên 45 độ, cỡ 3
Kẹp mũi Grunwald, thẳng, cỡ 1
Kẹp mũi Grunwald, thẳng, cỡ 2
Kẹp mũi Grunwald, cong lên 45 độ, cỡ 1
Kẹp mũi Grunwald, cong lên 45 độ, cỡ 2
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 1
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 2
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 3
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 1
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 2
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 3
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 1
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 2
Kẹp sinh thiết kiểu Blakesley số 3
kẹp Blakesley thru bite, cỡ 1
kẹp Blakesley thru bite, cỡ 2
kẹp Blakesley thru bite, cỡ 3
kẹp Blakesley thru bite, cỡ 1
kẹp Blakesley thru bite, cỡ 2
kẹp Blakesley thru bite, cỡ 3
Kẹp mũi Grunwald, cỡ 1
Kẹp mũi Grunwald, cỡ 2
Kẹp mũi Grunwald, cỡ 1
Kẹp mũi Grunwald, cỡ 2
Kẹp phẫu tích hàm xoang Heuwieser
Kẹp thanh quản, xoay 360 độ, đường kính 3mm
Kẹp thanh quản, dạng thìa gập góc, 2mm
Kẹp phẫu tích thanh quản, có lỗ
Kẹp sinh thiết, gập góc lên 110 độ
Kẹp sinh thiết, gập góc lên 110 độ
Kẹp sinh thiết, gập góc lên 70 độ
Kẹp sinh thiết, gập góc lên 70 độ
Kẹp sinh thiết, gập góc lên 110 độ
Kẹp sinh thiết, gập góc lên 110 độ
Kẹp phẫu tích hàm xoang
Kẹp phẫu tích hàm xoang
Kẹp phẫu tích hàm xoang
Kẹp phẫu tích hàm xoang
Kẹp sinh thiết, mũi dạng thìa, cong lên 55 độ
Kẹp sinh thiết, mũi dạng thìa, cong lên 55 độ
Kẹp sinh thiết, mũi dạng thìa, cong lên 55 độ
Kẹp sinh thiết, mũi dạng thìa, cong lên 55 độ
Kẹp sinh thiết, mũi dạng thìa, cong lên 55 độ
Kẹp sinh thiết, mũi dạng thìa, cong lên 55 độ
Kẹp sinh thiết, mũi dạng thìa, cong lên 90 độ
Kẹp sinh thiết, mũi dạng thìa, cong lên 90 độ
Kẹp sinh thiết, mũi dạng thìa, cong lên 90 độ

22-3116
22-3117
22-3118
22-3119
22-3120
22-3124
13-1676AAX
13-1617
32-4204
32-4206
32-4207
32-4208
32-4209
32-4210
32-4211
70-8035

Kẹp sinh thiết, mũi dạng thìa, cong lên 90 độ
Kẹp sinh thiết, cỡ 2mm, gập góc 55 độ
Kẹp sinh thiết, cỡ 2mm, gập góc 55 độ
Kẹp sinh thiết, cỡ 2mm, gập góc 90 độ
Kẹp sinh thiết, cỡ 2mm, gập góc 90 độ
Kẹp phẫu tích hàm xoang
kẹp hàm cá sấu
Cây đẩy chỉ 5mm
dọ lấy sỏi Dormia 4 dây, chiều dài 500mm, đường kính 5ch
dọ lấy sỏi Dormia 4 dây, chiều dài 500mm, đường kính 7ch
dọ lấy sỏi Dormia 5 dây, chiều dài 500mm, đường kính 5ch
dọ lấy sỏi Dormia 5 dây, chiều dài 500mm, đường kính 7ch
dọ lấy sỏi Dormia 6 dây, chiều dài 500mm, đường kính 5ch
dọ lấy sỏi Dormia 6 dây, chiều dài 500mm, đường kính 7ch
Tay cầm cho dọ lấy sỏi
Dọ lấy sỏi

