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STT Tên hàng hóa (vật tư y
tế tiêu hao) Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng Quy cách đóng gói Phân nhóm theo thông

tư 14 Cơ sở sản xuất Nước sản xuất Đơn vị tính

Giá xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch LCNT

Số lượng Đơn giá(có VAT) Thành tiền

1 Nong dũa ống tuỷ K-files Nong dũa ống tủy là dụng cụ được sử dụng trong nha khoa. Dùng để làm sạch và vệ
sinh buồng tủy trong các trường hợp điều trị tủy. Hộp 6 cái Không Mani Nhật Bản Hộp 16

2 Nong dũa ống tuỷ H-files Nong dũa ống tủy là dụng cụ được sử dụng trong nha khoa. Dùng để làm sạch và vệ
sinh buồng tủy trong các trường hợp điều trị tủy. Hộp 6 cái Không Mani Nhật Bản Hộp 8

3 Vật liệu hàn răng, trám
răng

Fuji 7 -Vật liệu hàn răng GC Fuji VII 1-1
pkg.Pink (with 6g conditioner)

Gồm 15g powder,10g liquid, 6g Dentin Conditioner, là vật liệu dùng để trám răng trẻ
em, điều trị sâu răng

hộp gồm 15g powder,10g
liquid, 6g Dentin Conditioner Không GC Corporation Nhật Bản Hộp 2

4 Vật liệu hàn răng, trám
răng

Fuji 9 -15g- vật liệu hàn răng-GC Gold Label HS
Posterior Extra 1-1 Pkg A3.5(1 hộp 15g Powder,
8g Liquid)

Gồm 15g powder, 8g liquid, là vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước
xoang I, II , cổ răng hộp gồm 15g powder, 8g liquid Không GC Corporation Nhật Bản Hộp 2

5     Vật liệu trám răng bít
ống tủy     Calcium hydroxide Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ. Lọ/10g     Lọ / 10g Không     Prevest Denpro Limited Cộng hòa Ấn Độ Lọ 2

6 Chổi đánh bóng răng dùng
trong nha khoa Latch Polishing Brushes Đánh bóng cạo vôi, làm sạch bề mặt răng khi sửa soạn gắn/dán với các vật liệu khác Hộp / 144 cái Không     TPC Advanced

Technology, Inc Hoa Kỳ Cái 144

7 Ống hút nha/ Ống hút
nước bọt Ống hút nha/ Ống hút nước bọt Kích thước: ống Ø6,5 mm - chiều dài 140 mm. Ống nhựa trong, có dây kim loại được

che kín trong thành ống. 100 cái/ gói Không
Công ty TNHH trang

Thiết bị y tế Thời Thanh
Bình

Việt Nam Cái 100

8  Xi măng hàn răng  Xi măng hàn răng (Hộp/23g) Hộp 1 lọ Không
Produits Dentaires Pierre

Rolland SAS (Acteon
Group)

 Pháp Lọ 1

9 Vật Liệu Trám Bít Ống
Tủy GUTTA PERCHA POINTS DIA-PRO T # F1

 DiaDent tạo ra các cây cone có độ chính xác và linh hoạt trong ống tủy.
+ DiaDent gutta percha có đầu cone tròn trơn tru.

+ DiaDent gutta percha đảm bảo độ kín khít trong ống tủy
+ DiaDent gutta percha có các kích thước được đánh số và mã hóa bằng màu để sử dụng

một cách dễ dàng.

Hộp 120 cây Không Diadent Group
International Hàn Quốc Hộp 10

10 Vật liệu trám răng Eugenol Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật
nha khoa Lọ/30ml Không     Prevest Denpro Limited Cộng hòa Ấn Độ Lọ 1

11     Vật liệu sát trùng tủy
sống     Camphenol Dung dịch sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng tuỷ và đỉnh tuỷ Lọ/15ml Không     Prevest Denpro Limited Cộng hòa Ấn Độ Lọ 1

12 Composite đặc các màu Solare 3g Là vật liệu composite quang trùng hợp, mang lại những lợi thế đáng kể về tính thẩm
mỹ, khả năng đánh bóng, khả năng chống mài mòn và độ bền gãy

Tuýp/3g Không GC Corporation Nhật Bản Tuýp 2

13 Nhộng lỏng composite 7018 Composite Z350XT màu Extra White Body
4g/ống (màu tẩy trắng)

Composite nano dành cho phục hồi trực tiếp cho răng trước và răng sau, phục hồi gián
tiếp bao gồm inlay, onlay và veneer trực tiếp. Thẩm mỹ tự nhiên nhờ cải thiện tính

huỳnh quang. Dễ dàng sử dụng, nhiều màu body cho phục hồi một màu đơn lẻ, hoặc tái
lập men và ngà răng nhờ composite có độ opact khác nhau.

4g/ ống ( gói 2 ống) Không     3M ESPE Dental
Products Hoa Kỳ Gói 2

14 Mũi khoan răng Mũi khoan răng Sản phẩm này được dùng để khoan các mô cứng như răng và xương, được làm từ thép
cacbon và thép không gỉ. Hộp 6 cái Không

    MANI, INC.
Takanezawa Factory;

MANI HANOI CO.,LTD.
PHO YEN FACTORY

 Việt Nam Cái 100

15 Vòng cao su thắt giãn tĩnh
mạch thực quản

Vòng thắt búi trĩ bằng cao su (LIGATURE
RUBBER RINGS) Vòng thắt búi trĩ bằng cao su, hộp 100 chiếc Hộp 100 cái Không AESCULAP AG Đức Hộp 1

16 Bơm tiêm sử dụng một
lần 20ml Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 20ml

 Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng,
không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được
gioăng.
- Kim làm bằng thép không rỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim
phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh.
- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được
gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ
nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt.
+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

01 cái/túi 3  Công ty cổ phần Nhựa y
tế Việt Nam Việt Nam Cái 3,000
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17 Bơm tiêm sử dụng một
lần 5 ml Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 5ml

Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng,
không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét.
- Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via.
- Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim
phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh.
- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được
gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ
nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt.
+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).

01 cái/túi 3  Công ty cổ phần Nhựa y
tế Việt Nam Việt Nam Cái 12,000

18 Dây thở oxy Dây thở oxy MPV

Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa
DEHP.
- Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)

500 cái/ kiện 5  Công ty cổ phần Nhựa y
tế Việt Nam Việt Nam Cái 1,500

19 Kim châm cứu các loại,
các cỡ Kim châm cứu Đông Á

Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần.
Vỉ nhôm, đốc đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt
Đường kính: 0.16-0.45(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm)
Đạt tiêu chuẩn EC và ISO 13485
Ngày sản xuất - Hạn sử dụng được thể hiện trên từng vỉ

Gói 100 cái 6  Suzhou Medical
Appliance Factory Trung Quốc Cái 25,000

20 Kim tiêm Kim tiêm MPV

 Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng.
- Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ.
- Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong
vênh.
- Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được
gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng.
- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
- Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng.

10. 000 cái/ kiện 5  Công ty cổ phần Nhựa y
tế Việt Nam Việt Nam Cái 15,000

21 Băng keo lụa 5cm x 5m Urgosyval 5cm x 5m Băng keo lụa 5cm x 5m Hộp 1 cuộn 2  URGO Healthcare
Products Co., Ltd. Thái Lan Cuộn 340

22 Kim cánh bướm

Kim cánh bướm (VENOFIX A G23 LUER
LOCK+CLOSING CONE 30C); Kim cánh bướm
(VENOFIX A G25 LUER LOCK+CLOSING
CONE 30C)

Đầu kim 3 mặt vát làm bằng hợp kim Crôm-Nikel có tráng lớp silicon (Tạo độ bén và
giảm đau tối ưu)
- Có đầu khóa Luer
- Dây nôi 30cm, Không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn
- Chiều dài kim 15 mm, đường kính kim 0.5 mm, tốc độ dòng chảy 4.0 ml/ phút
- Có chứng nhận EN ISO 13485:2016
- Chứng nhận EC

50 chiếc/hộp 4 B. Braun Medical
Industries Sdn. Bhd. Malaysia Cái 4,000

Tổng cộng: 22 mặt hàng
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