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BĂNG CA VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN 

CÁCH LY ÁP LỰC ÂM



WOSEM CO., LTD.    /    President Lee Myung - Sik 

Kể từ khi thành lập vào năm 1999, Wosem Co. đã tạo được tiếng vang trong lĩnh vực phát triển kinh

doanh kỹ thuật, thiết bị y tế và sản xuất an toàn sinh học.

■ Cung cấp công nghệ kỹ thuật đặc biệt mà các cơ quan nhà nước, bênh viện công và các viện nghiên

cứu yêu cầu nhằm cách ly mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao gần đây, chẳng hạn như MERS và

COVID-19, và ứng phó với chiến tranh/khủng bố sinh học.

■ Cam kết tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ liên quan, đóng góp vào quản lý an toàn sinh

học.

Wosem Co. đã đạt được chứng nhận về cơ sở nghiên cứu An toàn Sinh học Level 3 cho Viện Pasteur Hàn

Quốc. Dựa trên năng lực kỹ thuật, Wosem Co. phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

và Cộng đồng Nông thôn Hàn Quốc (KRC) đã hoàn thành xuất sắc Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA)

Hàn Quốc tại Mông Cổ, Philippine, Myanmar , Đông Timor và Việt Nam.

Wosem Co. phát triển thiết bị áp suất âm di động đầu tiên trên thế giới để ứng phó với MERS, dịch bệnh

năm 2015 và đã thành công trong việc nội địa hóa “thiết bị áp lực âm” đầu tiên của Hàn Quốc.

THƯ NGỎ



Medical Device Manufacturing
BĂNG CA VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂNScope of

Business

Băng ca vận chuyển bệnh nhân được trang bị thiết bị duy trì áp suất âm và bộ lọc hiệu suất 

cao để ngăn ngừa nhiễm trùng thứ cấp trong quá trình vận chuyển bệnh nhân nhiễm mầm 

bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao, nhằm mục đích cách ly ổn định nhất có thể và vận chuyển 

nhanh chóng.

Negative
Pressure

Carrier

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

Máy áp lực âm đạt chứng nhận KGMP

└ Số chứng nhận: KCL-AAB-5673, Danh mục sản phẩm: Phương tiện

vận chuyển bệnh nhân (thiết bị y tế cấp 1)

• Được sản xuất để ngăn ngừa mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao

• Được trang bị thiết bị duy trì áp lực âm và bộ lọc hiệu suất cao

=> dễ dàng tháo rời khỏi lồng

• Cách ly ổn định nhất có thể, vận chuyển thuận tiện, nhanh chóng

Thông số WS-N-01 WS-02

Kích thước lồng vận chuyển (L x W x H) 1930 x 550 x 440 (mm)

Hiệu quả tấm lọc D.O.P cao hơn 99.95%, 0.3㎛

Filter size Kích thước lọc 169 x 169 x 20 (mm)

Thông gió >30 lần

Nguồn điện DC 12V

Chênh lệch áp suất -2.5 or less

• Thiết kế gọn nhẹ => Cho phép chụp CT, chụp quét liên tục và cải thiện quy trình khử trùng

└ 3 phút tháo lắp (Thời gian trung bình với các sản phẩm tương tự là 40phút) → Áp dụng công nghệ airframe

siêu nhẹ

└ Giá thành cạnh tranh (chỉ =1/3 ~ 1/4 các sản phẩm đang có trên thị trường) → Tối ưu chi phí



• THIẾT BỊ ÁP LỰC ÂM

Bộ lọc HEPA

Cảm biến chênh lệch áp suất

Van HalkeyThiết bị áp lực âm

Màn hình

Quạt thông gió

Thiết bị áp lực âm: 

- Ngăn ngừa lây nhiễm thứ phát từ bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19. 

Màn hình : 

- Áp suất (Pa): Cho biết độ chênh lệch áp suất giữa trong và ngoài. 

- Tỷ lệ sạc (%): Cho biết mức pin 

- Công tắc Bật, TẮT và Pin phụ. 

- Chức năng báo động: báo trạng thái bình thường (xanh bên phải) và trạng thái nguy hiểm 

(đỏ phải).

Quạt thông gió : 

- Quạt DC: Không gây ồn, Khí thải qua bộ lọc HEPA 

· Van Halkey: Một phần của khí nạp 

· Bộ lọc HEPA: Bộ lọc Virus

· Cảm biến chênh lệch áp suất: Cho biết mức áp suất khác nhau giữa bên trong và bên ngoài



Tay cầm Đầu vào

Bộ khung 

· Khoá kéo Mặt nạ oxy

Găng tay

Găng tay :

- Thực hiện hô hấp nhân tạo trong trường hợp khẩn cấp

Khóa kéo:

- 1 Dây kéo chính sử dụng để đưa bệnh nhân ra vào lồng.

- 4 Dây kéo phụ sử dụng để đặt các dụng cụ y tế.

Tay cầm: Sử dụng khi chuyển sang cáng hoặc giường khác.

Bộ khung không khí:

- Thiết kế đơn giản và gọn nhẹ

- Có thể chụp CT cho người trong lồng

· Mặt nạ oxy: Cung cấp ôxy trong trường hợp khẩn cấp

· Đầu vào: Cung cấp không khí



Portable
Negative
Pressure

Unit

· Thiết bị này thay thế giường áp suất âm, dễ dàng lắp đặt trong các 

phòng bệnh nhằm cách ly khẩn cấp. Được trang bị bộ phận duy trì áp lực

âm và bộ lọc hiệu suất cao, cho phép điều khiển bên ngoài bằng bộ điều 

khiển trung tâm, di động dễ dàng, bộ lọc thay thế thuận tiện và khử 

khuẩn dễ dàng.

ĐẶC TÍNH:

· Thiết kế khí động học

- Bộ lọc PRE làm bằng polyester chính để loại bỏ các hạt bụi lớn, sử 

dụng bộ lọc HEPA thứ cấp 

- Loại bỏ tới 99,97% vi sinh vật có hại có kích thước từ 0,3㎛ trở lên 

và bụi phóng xạ - - Áp dụng cho phòng bệnh lên đến 120㎥. 

- Tiếng ồn thấp / độ rung thấp

- Điều chỉnh lượng không khí với Động cơ BLDC (0 ~ 25CMM)

- Tiết kiệm chi phí vận hành với Động cơ BLDC hiệu suất ca

- Kiểm soát và giám sát hoạt động nhóm / cá nhân (tùy chọn)

- Màn hình kỹ thuật số

NO Item Thông số Remarks

1 Model WS-H-1200

2 Kích thước 740W x 680 x 868H

3 Ống xả Original Flange Φ 150 or Φ 200 or Φ 200

4 Động cơ và quạt BLDC motor x 1set

5 Tấm lọc Gel type HEPA (D.O.P 99.97%, @0.3㎛) 610x610x90T PRE 624x654x15T

6 Nguồn điện (v) AC Φ1 x 220v x 60Hz ±10%

7 RPM 1200      1100 1000 900 800    

8
Lượng không khí (㎥

/min)
26.9      24.0 21.3 18.0 15.0    ±10%

9 Điện tiêu thụ 238       192 154 122 99    ±10%

10 Load Current (A) 1.09       0.88 0.71 0.57 0.46    ±10%

11 Khối lượng (Kg) 69Kg

Lưu ý
Chỉ những người được ủy quyền mới được phép thay đổi 

Công tắc bật / tắt LUC và RPM



ISO13485

Authorization letter for the KGMP

Grade 1 medical device

Certificate for Venture Nara

designation

Certification for innovative 

product designation

ISO 14001 : 2004

Environment Management System

ISO 9001 : 2008 Patent certificate for

CE

CERTIFICATE


