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CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH  

Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 

Thời gian: từ ngày 27-28/10/2022 

Địa điểm: 79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

 

PHIẾU MÔ TẢ  

      CÔNG NGHỆ/ THIẾT BỊ CHÀO BÁN           
Ghi chú: Nội dung có dấu (*) là thông tin bắt buộc 

1. Tên công nghệ/ thiết bị (CN/TB): (*) 

Hệ thống chẩn đoán y tế từ xa - Telehealth IDIS2GO 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

3. Lĩnh vực áp dụng: (*) 
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IDIS2GO® là một hệ thống chẩn đoán y tế từ xa để thực hiện thu thập, truyền tải và lưu trữ từ xa 

thông tin y tế về các thông số sinh lý của bệnh nhân và các dấu hiệu sinh tồn. Là một giải pháp IoT 

& đám mây toàn diện, sản phẩm IDIS2GO được sử dụng tích cực trong chăm sóc sức khỏe từ xa 

và có thể được tích hợp hoàn toàn vào các hệ thống y tế điện tử trên toàn thế giới.  

4. Mô tả CN/TB: (*) 

IDIS2GO® được phát triển để chẩn đoán sơ bộ chức năng và giám sát bệnh nhân định kỳ trong 

quá trình điều trị hoặc phục hồi chức năng. Nó là một đơn vị phần cứng & phần mềm di động. Bộ 

IDIS2GO cơ bản thu thập dữ liệu về huyết áp, kiểm tra điện tâm đồ (12 kênh), nhịp tim và mạch, 

mức đường huyết, phân tích nước tiểu, chức năng hô hấp, độ bão hòa oxy trong máu, nhiệt độ cơ 

thể. 

5. Thông số kỹ thuật: (*) 

 Trao đổi dữ liệu với hệ thống thông tin y tế (EHR / EMR, MIS) 

 Nó có thể được tích hợp dễ dàng với bất kỳ MIS nào 

 Lưu trữ dữ liệu ngoại tuyến / trực tuyến 

 Truy cập Internet qua 3G, LTE, Wi-Fi 

 Nghiên cứu trong tiêu chuẩn LOINC 

 Không cần phần mềm bổ sung 

6. Ưu điểm CN/TB: 

Chẩn đoán từ xa cho mọi người và mọi nơi 

Lưu trữ - & - chuyển tiếp các giải pháp từ xa cung cấp chẩn đoán bệnh nhân chất lượng cao ở các 

địa điểm xa. Chẩn đoán chất lượng cao tại các địa điểm xa: nông thôn, giao thông, sản xuất và các 

đơn vị quân đội… 

Bệnh viện mini di động trong một bộ IDIS2GO 

Một loạt các thiết bị y tế được kết nối để thực hiện chẩn đoán các dấu hiệu sinh tồn toàn diện. Truy 

cập từ xa các kết quả chẩn đoán cho các bác sĩ và chuyên gia tham dự. Giao diện thân thiện và trực 

quan cho nhiều đối tượng là nhân viên y tế và nhân viên chăm sóc. 

Có thể kết nối với HIS của bệnh viện 

Kết nối với hệ thống thông tin của bệnh viện, phục vụ cho công tác quản lý khám chữa bệnh, chỉ 

cần nhập mã số của mỗi bệnh nhân để tra cứu, cập nhật, quản lý, truyền tải thông tin bệnh nhân.  

Hệ thống IDIS2GO là một giải pháp chung cho các đại dịch như coronavirus, cũng 

như để giám sát những người khuyết tật và những người bị hạn chế vận động. Nhờ 

giao diện đơn giản, hệ thống này thích hợp cho các nhân viên y tế và nhân viên xã hội 

sử dụng. 

 Bệnh nhân muốn chẩn đoán khẩn cấp tại phòng khám 

 Bệnh nhân ở nông thôn và vùng sâu vùng xa 

 Bệnh nhân mắc bệnh mãn tính 

 Những người ở nhà tự cô lập trong đại dịch COVID-19 

 Người khuyết tật ở nhà 

 Bệnh nhân hạn chế vận động 

 Bệnh nhân cao tuổi 

7. Giá tham khảo: 250.000.000 VND bao gồm bộ cơ bản balo IDIS2GO + phí cloud trong 

1 năm đầu tiên. Kể từ năm thứ 2 trở đi phí cloud : 4.500.000/tháng. 
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Trọn bộ cơ bản bao gồm balo IDIS2GO bên trong chứa monitor và các thiết bị đo các thông số 

sinh lý: 

 Nhiệt kế hồng ngoại 

 Máy đo đường huyết 

 Máy đo phế dung kế 

 Máy phân tích nước tiểu 

 Màn hình bệnh nhân có dấu hiệu quan trọng (với điện tâm đồ 12 kênh , máy đo huyết áp và 

máy đo oxy xung SPO2% )  
 

8. Các giải thưởng đã được nhận:                                          Năm: 

 

9. CN/TB đã được chuyển giao cho: 

 

10. Những thông tin khác: 
………………………………….…………………………………………………………………………………….…… 

………………………………….…………………………………………………………………………………….…… 

………………………………….…………………………………………………………………………………….…… 

 

11. Ðơn vị chào bán CN/TB: (*) 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Grassland Việt Nam …...………………………………………………….…… 

Địa chỉ: 491/1 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM ……………………………………….… 

Điện thoại: +84 -028 73074068 - Hotline: 0963563221……………….……………………………… 

Email: info@grasslandmedic.com………………….………………………………………………………… 

Đại diện: ĐÀO VĂN TẤN ………………………………………………………………………………….…… 

 
 

 

 


