
CẤU HÌNH DAO MỔ ðIỆN CAO TẦN  
MODEL : LPT350 

(thích hợp cho dã ngoại mổ ñại, trung, tiểu phẫu) 

 

1. Sản xuất tại Việt nam.  
2. Giấy phép lưu hành tại Việt nam của Bộ y tế 
3. Tiêu chuẩn chất lượng IEC60601-2-2,  
4. Tiêu chuẩn quản lý ISO9001 :2000. 
5. Thông số kỹ thuật : 

a. Nguồn ñiện tự ñộng : 90V – 250V ; 50Hz/60Hz 

b. ðiều kiện làm việc (ñã nhiệt ñới hóa): Nhiệt ñộ 10oC  ÷ 40oC; ðộ ẩm ≤90%. 

c. Tần số làm việc: 450 KHz  

d. Các chế ñộ làm việc và công suất 

• Cắt ñơn cực 

 Cắt/cầm máu nông  (CUT 1)   10W – 350W 

 Cắt/cầm máu sâu  (CUT 2)   10W – 250W 

• Cầm máu ñơn cực (COAG)   10W – 150W 

• Cầm máu lưỡng cực (BIPOLAR)   1W – 120W 

e. ðiều khiển từ xa cả 3 chế ñộ làm việc : cắt, cầm máu ñơn cực và cầm máu 

lưỡng cực. 

f. Chu kỳ cắt tối ña cho phép : Phát công suất liên tục 3 phút – Nghỉ 30 giây 

g. Số lượng bộ nhớ : 4 ( CUT 1, CUT 2, COAG, BIPOLAR)  

h. ðiều khiển : Kỹ thuật số 

i. Hệ thống báo ñộng thiếu bản cực trung tính bằng còi báo và hiển thị 
j. Báo công suất ra dao bằng âm thanh và ñèn 

6. Bộ phụ kiện chuẩn kèm theo : 
a. Tay dao ñơn cực có 2 nút bấm (kèm mũi dao)   02 bộ 

b. Kẹp lưỡng cực kèm cáp      01 bộ 

c. Bàn ñạp 3 chức năng      01 bộ 

d. Bản cực trung tính kim loại      2 bộ 

e. Bản cực trung tính dán      10 tấm 

f. Cáp nối bản cực trung tính dán     01 cái 

g. Dây nối tiếp ñất       10 mét 

h. Dây cáp nguồn       01 cái 

i. Tài liệu hướng dẫn sử dụng      01 bộ 

7. Cam kết bảo hành 1 năm, bảo trì 10 năm 
 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG 



CẤU HÌNH DAO MỔ ðIỆN CAO TẦN 
MODEL : LTTD350-2K1/03 

(thích hợp cho mổ ñại, trung, tiểu phẫu) 

 

1 Sản xuất trước năm 2010 tại Việt nam.  
2 Giấy phép lưu hành tại Việt nam của Bộ y tế 
3 Tiêu chuẩn chất lượng IEC60601-2-2,  
4 Tiêu chuẩn quản lý ISO9001 :2000. 
5 Thông số kỹ thuật : 

a. Nguồn ñiện : 220V ± 10%; 50Hz 

b. ðiều kiện làm việc (ñã nhiệt ñới hóa): Nhiệt ñộ 10oC  ÷ 40oC; ðộ ẩm ≤90%. 

c. Tần số làm việc: 450 KHz  

d. Các chế ñộ làm việc và công suất 

• Cắt ñơn cực 

 Cắt/cầm máu nông    (CUT)   10W – 350W 

 Cắt/cầm máu sâu    (BLEND)   10W – 250W 

 Cắt/cầm máu sâu hơn (BURN)   10W – 150W 

• Cầm máu ñơn cực               (COAG)   10W – 150W 

• Cầm máu lưỡng cực    (BIPOLAR)    5W – 70W 

e. ðiều khiển từ xa cả 3 chế ñộ làm việc : cắt, cầm máu ñơn cực và cầm máu lưỡng 

cực. 

f. Chu kỳ cắt tối ña cho phép : Phát công suất liên tục 3 phút – Nghỉ 30 giây 

g. Số lượng bộ nhớ : 5 ( CUT, BLEND, BURN, COAG, BIPOLAR)  

h. ðiều khiển : Kỹ thuật số 

i. Hệ thống báo ñộng thiếu bản cực trung tính bằng còi báo và hiển thị 
j. Báo công suất ra dao bằng âm thanh và ñèn 

6 Bộ phụ kiện chuẩn kèm theo : 
a. Tay dao ñơn cực có 2 nút bấm (kèm mũi dao)   02 bộ 

b. Kẹp lưỡng cực kèm cáp      01 bộ 

c. Bàn ñạp 3 chức năng                 01 bộ 

d. Bản cực trung tính kim loại                02 bộ 

e. Bản cực trung tính dán      10 tấm 

f. Cáp nối bản cực trung tính dán     01 cái 

g. Dây nối tiếp ñất       10 mét 

h. Dây cáp nguồn        01 cái 

i. Tài liệu hướng dẫn sử dụng                01 bộ 

7 Cam kết bảo hành 1 năm, bảo trì 10 năm 
 

 
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG 

 



CẤU HÌNH DAO MỔ ðIỆN CAO TẦN 
MODEL : LTTD350-2K1/03 

(thích hợp cho dã ngoại mổ ñại, trung, tiểu phẫu) 

 

1. Sản xuất tại Việt nam.  
2. Giấy phép lưu hành tại Việt nam của Bộ y tế 
3. Tiêu chuẩn chất lượng IEC60601-2-2,  
4. Tiêu chuẩn quản lý ISO9001 :2000. 
5. Thông số kỹ thuật : 

a. Nguồn ñiện tự ñộng : 90V – 250V ; 50Hz/60Hz 

b. ðiều kiện làm việc (ñã nhiệt ñới hóa): Nhiệt ñộ 10oC  ÷ 40oC; ðộ ẩm ≤90%. 

c. Tần số làm việc: 450 KHz  

d. Các chế ñộ làm việc và công suất 

• Cắt ñơn cực 

Cắt/cầm máu nông  (CUT 1 - CUT)                10W – 350W 

  Ổn ñịnh công suất khi ñiện trở mô thay ñổi từ 100 Ω - 1000 Ω 

Cắt/cầm máu sâu   (CUT 2 - BLEND)           10W – 250W 

 Ổn ñịnh công suất khi ñiện trở mô thay ñổi từ 100 Ω - 1500 Ω 

Cắt/cầm máu sâu hơn (CUT3 – BURN)             10W – 150W 

  Ổn ñịnh công suất khi ñiện trở mô thay ñổi từ 100 Ω - 2500 Ω  

• Cầm máu ñơn cực  (COAG)                           10W – 150W 

• Cầm máu lưỡng cực  (BIPOLAR)                       1W – 120W 

e. ðiều khiển từ xa cả 3 chế ñộ làm việc : cắt, cầm máu ñơn cực và cầm máu lưỡng 

cực. 

f. Chu kỳ cắt tối ña cho phép : Phát công suất liên tục 3 phút – Nghỉ 30 giây 

g. Số lượng bộ nhớ : 5 ( CUT 1, CUT 2, CUT 3, COAG, BIPOLAR)  

h. ðiều khiển : Kỹ thuật số 

i. Hệ thống báo ñộng thiếu bản cực trung tính bằng còi báo và hiển thị 
j. Báo công suất ra dao bằng âm thanh và ñèn 

6. Bộ phụ kiện chuẩn kèm theo : 
a. Xe ñể máy (Troley)      01 cái 

b. Tay dao ñơn cực có 2 nút bấm (kèm mũi dao)   02 bộ 

c. Kẹp lưỡng cực kèm cáp      01 bộ 

d. Bàn ñạp 3 chức năng      01 bộ 

e. Bản cực trung tính kim loại     02 bộ 

f. Bản cực trung tính dán      10 tấm 

g. Cáp nối bản cực trung tính dán     01 cái 

h. Dây nối tiếp ñất       10 mét 

i. Dây cáp nguồn       01 cái 

j. Tài liệu hướng dẫn sử dụng     01 bộ 

7.   Cam kết bảo hành 1 năm, bảo trì 10 năm 
 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG 



CẤU HÌNH DAO MỔ ðIỆN CAO TẦN 
MODEL : LPT350S 

(thích hợp cho dã ngoại mổ ñại, trung, tiểu phẫu) 

 

1. Sản xuất tại Việt nam.  
2. Giấy phép lưu hành tại Việt nam của Bộ y tế 
3. Tiêu chuẩn chất lượng IEC60601-2-2,  
4. Tiêu chuẩn quản lý ISO9001 :2000. 
5. Thông số kỹ thuật : 
a. Nguồn ñiện tự ñộng : 90V – 250V ; 50Hz/60Hz 

b. ðiều kiện làm việc (ñã nhiệt ñới hóa): Nhiệt ñộ 10oC  ÷ 40oC; ðộ ẩm ≤90%. 

c. Tần số làm việc: 450 KHz  

d. Các chế ñộ làm việc và công suất 

• Cắt ñơn cực 

 Cắt/cầm máu nông    (CUT 1)     10W – 350W 

 Cắt/cầm máu sâu    (CUT 2)     10W – 250W 

 Cắt/cầm máu sâu hơn (CUT 3)     10W – 150W 

Hiệu ứng ổn ñịnh công suất cắt 

EFECT1 - Ổn ñịnh công suất khi ñiện trở mô thay ñổi từ 100 Ω - 1000 Ω 

EFECT2 - Ổn ñịnh công suất khi ñiện trở mô thay ñổi từ 100 Ω - 1500 Ω 

EFECT3 - Ổn ñịnh công suất khi ñiện trở mô thay ñổi từ 100 Ω - 2000 Ω 

EFECT4 - Ổn ñịnh công suất khi ñiện trở mô thay ñổi từ 100 Ω - 2500 Ω 

• Cầm máu ñơn cực (COAG)      10W – 150W 

• Cầm máu lưỡng cực (BIPOLAR)          1W – 120W 

e. ðiều khiển từ xa cả 3 chế ñộ làm việc : cắt, cầm máu ñơn cực và cầm máu lưỡng 

cực. 

f. Chu kỳ cắt tối ña cho phép : Phát công suất liên tục 3 phút – Nghỉ 30 giây 

g. Số lượng bộ nhớ : 5 ( CUT 1, CUT 2, CUT 3, COAG, BIPOLAR)  

h. ðiều khiển : Kỹ thuật số 

i. Hệ thống báo ñộng thiếu bản cực trung tính bằng còi báo và hiển thị 
j. Báo công suất ra dao bằng âm thanh và ñèn 

6. Bộ phụ kiện chuẩn kèm theo : 
a. Xe ñể máy (Troley)      01 cái 

b. Tay dao ñơn cực có 2 nút bấm (kèm mũi dao)   02 bộ 

c. Kẹp lưỡng cực kèm cáp      01 bộ 

d. Bàn ñạp 3 chức năng      01 bộ 

e. Bản cực trung tính kim loại     02 bộ 

f. Bản cực trung tính dán      10 tấm 

g. Cáp nối bản cực trung tính dán     01 cái 

h. Dây nối tiếp ñất       10 mét 

i. Dây cáp nguồn       01 cái 

j. Tài liệu hướng dẫn sử dụng     01 bộ 

7. Cam kết bảo hành 1 năm, bảo trì 10 năm 
 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LONG PHƯƠNG 
 


