
  

 

CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ SẢN PHẨM 

“Thiết bị phẫu thuật Plasma, model: PSA-2MTC Super” 
 

 

1. Mô tả công nghệ 

Thiết bị làm việc dựa trên nguyên lý tạo 

PLASMA bằng cao áp  tần (trên 1 MHz), 

nâng nhiệt độ vùng tiếp xúc từ 5000
0
C đến 

3000
0
C làm bốc cháy tức thời các  tổ chức 

giúp cho phẫu  thuật cắtđốt bốc bay  tổ chức, 

quang đông cầm máucó hiệu quả cao. 

 

Đặc biệt, xét ở một phƣơng diện nào đó, trong một số trƣờng hợp, việc xử  lý 

bằng Plasma sẽ  thuận  lợi hơn nếu nhƣ  sử dụng bằng Dao mổ điện hay Laser.. 

Thiết bị có thể đƣợc sử dụng để hàn các mạch máu.  

Thiết bị đƣợc sử dụng cho phần lớn các tiểu phẫu thuật và trung phẫu nhƣ 

bốc cháy các bớt, nốt ruồi, mụn cơm, các u máu phẳng, xóa xăm, chữa hôi 

nách, trứng cá đỏ,  trĩ nội,  trĩ ngoại và các  trĩ hỗn hợp, polip  trực  tràng, viêm 

loét phụ khoa, sùimào gà vv… 

Thông số kỹ thuật: Điện áp nguồn: 220VAC ± 10%, f = 50Hz; Công suất tiêu 

thụ: 400W; Kích thƣớc máy:14 x 32 x 32 cm; Trọng lƣợng: 09 Kg 

  

2. Tính ƣu việt 

-  Chất lƣợng cao, thời gian sử dụng dài, độ tin cậy lớn. 

-  Điều chỉnh ngọn lửa ION dài hay ngắn tùy theo yêu cầu điều trị. 

-  Thiết bị có thể làm việc liên tục hay ngắt quãng với độ chính xác cao 

nhờ điều khiển bằng công tác đạp chân và có chế độ làm việc điều khiển bằng 

xung (liên tục, đơn, chuỗi). 

-  Do tính đa dạng của chủng  loại kim phẫu  thuật nên phƣơng  thức phẫu  

thuật đƣợc  tối ƣu hơn so với phẫu thuật bằng Laser. 

-  Thiết bị gọn, nhẹ, dễ sử dụng, có thể phổ cập trên tuyến tỉnh, tuyến xã 

hay ở các phòng khám quy mô nhỏ. 

-  Thiết bị linh hoạt trong tiểu phẫu và trong các thủ thuật ở các chuyên 

khoa mà thiết bị phẫu thuật Laser không làm đƣợc 



  

 

3. Hình thức chuyển giao 

-   Cung cấp thiết bị (Equipment Supply) 

-   Dịch vụ kỹ thuật (Technical Services) 

-  Chìa khóa trao tay 

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/

