
  

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM 

““Thiết bị điều trị phì đại tiền liệt tuyến 

Model: DN98-01-2MTC/COMPUTER” 

 
1. Mô tả công nghệ 

- Thiết bị điều trị UPĐTTL (U phì đại tuyến 

tiền liệt) bằng phƣơng  pháp  thấu  nhiệt  bằng  

dòng  điện  cao  tần  qua  đƣờng  niệu  đạo.  

Thiết  bị  điều  trị UPĐTTL đƣợc  chế  tạo 

bằng  giải pháp  tối ƣu nhất. Máy hoạt động 

dƣới  sự điều khiển  của máy tính có độ tin cậy 

cao. Đồng thời máy cũng có thể hoạt động một 

cách độc lập với máy tính khi cần thiết ( chế 

độ bán tự động) về vấn đề an toàn của máy là 

chắc chắn; bởi vì máy đƣợc cách điện với   

nguồn điện  theo 3 cấp biến áp cách  ly. Máy có hệ  thống  tự động khống chế 

về nhiệt (đo nhiệt, khống chế) theo 2 cấp cộng với cấp máy tính nhận biết theo 

con đƣờng điều hành ngƣợc ALARM thiết bị điều khiển nhiệt. 

-  Đặc biệt là việc bám sát, đo đạc, ra lệnh điều khiển cho cơ chế PID: đó 

là cơ chế nhận biết tín hiệu, phát lệnh điều khiển có tính toán dt
0
C/dt, ∆T

0
C sai 

lệch, số lần vƣợt nhiệt v.v.  

-  Phần mềm  của  thiết  bị  rất  độc  đáo,  dễ  nhìn,  dễ  điều  khiển,  đơn  

giản  mà  đẹp.  Lấy phƣơng thức đổi màu sắc và mức nhạy để ngƣời điều trị 

biết đƣợc cả quá trình hay một tham số nào đó của việc điều trị. 

2. Tính ƣu việt 

An toàn, ít đau, không phải mổvà có hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là bệnh nhân 

không phải lƣu bệnh viện. 

Bền vững - Mỹ thuật; Ổn định - Sử dụng linh hoạt; Điều khiển tƣơng thích 

– Thân thiện; Bảo hành – Bảo trì – Sửa chữa theo phƣơng pháp Block – Modul 

– Panel trong thời gian ngắn (1-5 ngày);  

Tuổi thọ của nền Thiết bị - tối thiểu 20 năm; Thích hợp với môi trƣờng 

ẩm, nóng, lạnh, ô nhiễm...).  



  

3. Hình thức chuyển giao 

-   Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

-   Dịch vụ kỹ thuật (Technical Services) 

-  Chìa khóa trao tay 

-  Tƣ vấn, liên doanh và Li – xăng công nghệ. 

4. Liên hệ chuyển giao 

Trung tâm Công nghệ Laser  - Viện Ứng dụng công nghệ 

-  Địa chỉ: C6 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 

-  Điện thoại:+84-4-38549064- Website: http://www.Nacenlas.com 

http://www.nacenlas.com/

