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PHIẾU MÔ TẢ  

      CÔNG NGHỆ/ THIẾT BỊ CHÀO BÁN           

1. Tên công nghệ/ thiết bị (CN/TB): (*) Máy siêu âm cầm tay 

2. Quy trình công nghệ/ Hình ảnh thiết bị:  

Thiết bị nhận biết cấu trúc và đánh dấu các bộ phận quét của cơ thể để giúp chẩn đoán chính xác.  

 

3. Lĩnh vực áp dụng: (*) 

     Ứng dụng trong chẩn đoán siêu âm, bao gồm:  

 Siêu âm ổ bụng, bàng quang, thai nhi, buồng trứng, chất béo trong cơ thể 

 Siêu âm lồng ngực, tuyến giáp, xương khớp, mạch máu. 

4. Mô tả CN/TB: (*) 

SONON 300L là thiết bị chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, với ứng dụng được tải xuống từ Google Play 

hoặc Apple App Store. Ứng dụng này sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh được 

ghép nối làm màn hình, nơi hình ảnh có thể được phân tích và chia sẻ nhanh chóng. Toàn bộ thiết 

bị chỉ nặng 370 gram và có pin sạc lithium-ion, kết nối Wi-Fi và khả năng di động 3G/LTE. 

Thiết bị bao gồm: 

 Đầu dò: Sono 300C, Sonno 300L, Sono 500L 

 Máy tính bảng hoặc điện thoại có thể kết nối internet 

 Pin sạc và túi đựng 

5. Thông số kỹ thuật: (*) 
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6. Ưu điểm CN/TB: 

 Thiết bị nhỏ, nhẹ, có thể bỏ túi và cầm vừa vặn trong tay, có khả năng truyền thông tin 
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chẩn đoán không dây nên có thể hiển thị thông tin trên điện thoại thông minh hoặc máy 

tính bảng, không cần màn hình hiển thị, ứng dụng linh hoạt nhiều chức năng. 

 Sonon có giá thành chỉ bằng 10% và nhẹ bằng 1% các thiết bị máy siêu lớn. 

 Sonon đạt tỷ lệ chẩn đoán cao hơn máy X-quang. 

7. Giá tham khảo:   

 

8. Các giải thưởng đã được nhận:            
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9. CN/TB đã được chuyển giao cho:  

Thiết bị được ủy quyền phân phối và bảo hành bởi đơn vị: 

 Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM 

 Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Hà Nội 

 Điện thoại: 024 3212 3961 

 Email: vietnambsr@gmail.com 

 Đại diện: (CEO) Mr. Kim Chang Su 

10. Những thông tin khác:   

 Sản phẩm đã được công bố Trang thiết bị y tế tại Việt Nam. 

 Số công bố:  220003207/PCBB-HN (ngày 06/10/2022) 

11. Ðơn vị chào bán CN/TB: (*) 

 Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BSR VIỆT NAM 

 Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Hà Nội 

 Điện thoại: 024 3212 3961 

 Email: vietnambsr@gmail.com 

 Đại diện: (CEO) Mr. Kim Chang Su 

 


