CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA

Công ty TNHH thương mại Dương Gia (DuongGia Co.,Ltd) được thành lập từ năm
2006. Công ty đã có nhiều kinh nghiệm cũng như uy tín trong các lĩnh vực : tư vấn,
cung cấp các máy móc thiết bị nghiên cứu chính xác, chất lượng cao như: thiết bị
chuẩn đoán điều trị, thiết bị bảo quản dụng cụ y tế, hệ thống xử lý rác thải y tế
công suất lớn được nhập khẩu trực tiếp từ các Nhà sản xuất hàng đầu thế giới như:
Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật, Đan Mạch, Italia, …
Đội ngũ kỹ thuật viên của công ty có nhiều kinh nghiệm thực tế, có kiến thức sâu
rộng và được đào tạo chuyên nghiệp luôn đảm bảo thành công việc lắp đặt, bảo
hành, bảo trì, và đào tạo, hướng dẫn sử dụng các thiết bị máy móc cho các khách
hàng tại Việt Nam.
Đặc biệt, công ty TNHH thương mại Dương Gia có đội ngũ cố vấn chuyên môn là
các giáo sư, bác sĩ xuất sắc, đã góp phần đáng kể trong việc mở rộng quá trình
phát triển về lĩnh vực thiết bị y tế của công ty.
Được sự cho phép của Bộ Y Tế và đã được thử nghiệm tại các Bệnh viện Đầu
Ngành, giấy phép Nhập Khẩu số: 9777/BYT-TB-CT của Bộ Y Tế cấp ngày 21 tháng 12
năm 2007. Công ty TNHH thương mại Dương Gia xin trân trọng giới thiệu Máy Thăm
Dò Chức Năng và Định Hướng Chẩn Đoán DDFAO Mediscan- Pro- M3D
Máy Thăm Dò Chức Năng Và Định Hướng Chẩn Đoán
DDFAO Mediscan- Pro- M 3D
Nguồn Gốc Xuất Sứ
* Do hãng MEDI.L.D – Cộng hòa Pháp nghiên cứu và sản xuất dưới sự tài trợ của
Hiệp Hội Hàng Không Vũ Trụ Hoa Kỳ NASA.
* Đầu tiên máy DDFAO được dùng cho các nhà Du hành vũ trụ, khi muốn kiểm tra
và theo dõi sức khỏe trong không gian (không cần bác sỹ).
* Hiện nay đã được phổ cập dân sinh rộng rãi trên toàn thế giới để phục vụ mục
đích Y Học.
* Trong 2 năm hơn 1000 máy DDFAO – PRO đã được sử dụng tại các bệnh viện
hàng đầu ở các nước có nền Y Học rất phát triển như: Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ,
Singapore, Trung Quốc, Indonesia…Your browser may not support display of this
image.
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Mạng lưới các nước sử dụng máy DDFAOMediscan-Pro-M3D
Chỉ trong khoảng 3 phút, thiết bị đã quét xong từ đầu đến chân,cho những kết quả
chẩn đoán bệnh lý chức năng bao gồm:
* Tim mạch, huyết áp
* Cơ xương khớp
* Hệ thần kinh
* Hệ tiêu hoá
* Hệ thống sinh dục
* Hệ dinh dưỡng
* Hệ thống hoocmon nội tiết tố
* Các chỉ số hoá sinh, vi lượng trong cơ thể.
v.v..
Thiết bị sẽ cho ta biết cụ thể bệnh lý, những tổn thương ở những bộ phận nào của
cơ thể, nguy cơ có khối u, viêm loét, thoái hóa, loãng xương…
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Bác sĩ sẽ trả lời kết quả phát hiện và chẩn đoán trong vòng 8 đến 10 phút bằng
những hình ảnh 3D có màu sắc khác nhau theo mức độ bệnh lý.
Hiệu quả do máy DDFAO đem lại:
*
*
*
*
*
*
*

Kiểm tra tổng quan về sức khỏe
Phát hiện dấu hiệu một số bệnh lý sớm
Định hướng trong chẩn đoán – Chẩn đoán sàng lọc
Hỗ trợ chỉ định các xét nghiệm y khoa chuyên sâu
Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bệnh nhân
Giảm sự căng thẳng mệt mỏi cho các y bác sỹ
Giảm sự quá tải cho các phòng khám – bệnh viện.

Với những ưu điểm này, máy DDFAO đang ngày càng được nhiều bệnh viện cũng
như các bệnh nhân tin cậy. Trong tháng 4/2009, công ty đã lắp đặt 2 máy DDFAO
tại bệnh viện Nông Nghiệp, bệnh viện Đa Khoa Hưng Yên và tiếp tục lắp đặt máy
trên nhiều tỉnh thành trong các tháng tới.
Từ những năng lực thực tế, công ty chúng tôi đã và đang thực hiện các hợp đồng
cung cấp máy thăm dò chức năng và định hướng chẩn đoán DDFAO cùng với dịch
vụ sau bán hàng một cách tận tình và hiệu quả nhất. Ngoài ra, công ty sẵn sàng kết
hợp với các đối tác có khả năng về mặt chăm sóc và khám chữa bệnh định kỳ cho
các cơ quan, xí nghiệp…
Công ty TNHH thương mại Dương Gia rất mong muốn được hợp tác và
phục vụ quý cơ quan.
* Công ty TNHH thương mại Dương Gia
Địa chỉ 750 La Thành – Ba Đình – Hà Nội
* Văn phòng giao dịch:
Địa chỉ

: Số 71 Phố Vọng _ Hai Bà Trưng_ Hà Nội

ĐT

: 043. 6284902

Fax

: 043. 6284902

Website : www.duonggia.com.vn
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