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Tên hàng hóa

Thông số kỹ thuật
(Tham khảo)

Găng khám chất liệu Latex tự nhiên. Kích thước: Chiều
rộng: Size XS 70(±10) mm; Size S: 80( ±10) mm; Size M:
95(±10) mm; Size L 111(±10) mm; Size XL≥111 mm.
Chiều dài 240mm (±10mm). Độ dày ≥0,08mm; Đặc tính
vật lý: Mức kiểm tra S2,AQL 4.0. Sức căng cơ trước già
Găng khám bệnh các cỡ loại 1
hóa tối thiểu 18Mpa. Sức căng cơ sau già hóa tối thiểu
14Mpa. Độ giãn dài trước già hóa ≥ 650%. Độ giãn dài sau
già hóa ≥ 500%. Hàm lượng protein tối đa 200µg/g. Hàm
lượng bột tối đa 10mg/dm2. AQL 2,5. Đạt tiêu chuẩn: (ISO
13485, CE, ISO 9001) hoặc tương đương.
Găng khám chất liệu cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống
dính. Chiều dài: 240mm (±10mm). Độ dày tối thiểu 1 lớp:
Vùng trơn nhẵn: 0,08mm; Vùng nhám: 0,11mm. Độ dày tối
đa: Vùng trơn nhẵn: 0,2mm; Vùng trơn nhẵn: 0,203mm.
Chiều rộng lòng bàn tay: Size XS: 70mm±10mm, Size S:
Găng khám bệnh các cỡ loại 2
80mm±10mm; Size M: 95mm±10mm, Size L:
110mm±10mm, Size XL ≥ 110mm. Lực kéo đứt tối thiểu:
Trước già hóa: ≥7,0 N; Sau già hóa: ≥6,0 N. Độ giãn đứt
tối thiểu: Trước già hóa: ≥ 650%; Sau già hóa: ≥ 500%.
Đạt tiêu chuẩn: (ISO 13485, ISO 9001) hoặc tương đương
Chất liệu bằng cao su tự nhiên, màu xanh; Chiều dài Min:
240mm (±10)mm, chiều rộng: Size XS: <=80mm; Size S:
Găng khám không chứa bột
<=90mm; Size M: <=100mm; Size L: <=110mm. Độ dày:
tan
<=0,11mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485 hoặc
tương đương.
Găng tay chất liệu cao su thiên nhiên, ngón tay thẳng,
cong. Sử dụng trong khám sản phụ khoa. Chiều dài găng:
490 (±10)mm. Chiều rộng lòng bàn tay: Size7: 89 (±5)mm.
Size 7½: 95 (±5)mm. Lực kéo:
+ Trước lão hóa: ≥ 12.5N
Găng tay sản khoa các cỡ
+ Sau lão hóa: ≥ 9.5N
- Độ giãn dài khi đứt:
+ Trước lão hóa: ≥ 700%
+ Sau lão hóa: ≥ 550%
Đạt tiêu chuẩn (ISO 9001, ISO 13485) hoặc tương đương

Găng tay phẫu thuật các cỡ
loại 1

Găng tay phẫu thuật các cỡ
loại 2

Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính.
Chiều dài: Size 6½: 275mm±5mm; Size 7; 7½ và 8:
282mm±7mm. Chiều rộng: Size 6½: 83mm±5mm; Size 7:
89mm±7mm; Size 7½: 95mm ± 5mm; Size 8: 102mm ±
6mm. Độ dày một lớp: 0,15mm. Cường lực kéo đứt tối
thiểu: Trước lão hóa ≥ 14N, Sau lão hóa ≥ 11N. Khả năng
giãn dài tối thiểu khi đứt: Trước lão hóa ≥ 750%; Sau lão
hóa ≥ 600%. Lực kéo tối đa giãn dài 300% trước khi già
hóa nhanh: 2N. Được tiệt trùng.
Đạt tiêu chuẩn: (ISO 13485, ISO 9001) hoặc tương đương.
Nguyên liệu: mủ kem latex ly tâm tự nhiên. Hàm lượng
protein chiết suất ≤ 200µg/ găng tay. Độ dài 280mm
(±5mm). Độ dày ngón tay ≤ 0,13mm, lòng bàn tay ≤
0,12mm, cổ tay ≤ 0,1mm. Độ bền kéo đứt trước lão hóa:
24MPa( ± 3), Độ co dãn: ≥ 750%. Sau lão hóa 18MPa( ±
3), Độ co dãn: ≥ 560% Được tiệt trùng
Đạt tiêu chuẩn chất lượng (ISO 9001, ISO 13485, ISO
22000:2005, SA 8000:2014, GMP) hoặc tương đương
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lượng

Tên nhà thầu: Công ty …............................................................
Địa chỉ liên hệ:…..........................................................................
Điện thoại: …................................................................................
Email: ….........................................................................................

BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ
Công ty xin gửi tới quý Bệnh viện thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau:

Đơn vị: VNĐ
Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất

STT

Mã hàng hóa
dùng chung
theo quy định
của BYT(thông
tư 04)

Tên hàng hóa

Tên Thương mại,
Ký mã hiệu hàng
hóa

Thông số kĩ thuật cơ
bản

Số đăng ký lưu hành hoặc
số giấy phép nhập khẩu.
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Đơn giá (VAT)
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Hãng chủ sở
Hãng sản xuất
hữu
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Nước sản
xuất

(12)

Nước cấp giấy
Phân loại TTBYT
chứng nhận
(A,B,C,D)
lưu hành tự do

(13)

(14)

Ghi chú:
(2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số : 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017.
(09) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Bệnh viện. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế.
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Phân nhóm
theo TT
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Số QĐ phê
duyệt trúng
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Ngày QĐ phê
duyệt trúng
thầu
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