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THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ 

MÁY PHÁT HIỆN VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI C14 

Model: HP.HUBT-20P 

Công nghệ: Perth Diagnostic Austrailia (Úc). 

Sản xuất tại Headway – China dưới sự cho phép và quản lý về chất lượng, phân 

phối của Perth Diagnostic Austrailia. 

Máy mới 100%  

Tiêu chuẩn chất lượng: CE/TUV/ISO 9001 

Bảo hành 1 đổi 1: 12 tháng 

Bảo trì trọn đời 

 

Đặc điểm nổi bật: 

HUBT – 20P là thiết bị được sử dụng trong các đơn vị y tế để chẩn đoán sự lây 

nhiễm vi khuẩn Helicobacter Pylori trong dạ dày của người. Thiết bị này được 

dùng trong xét nghiệm hơi thở Urea 14C và thông qua định lượng đồng vị 

carbon đánh dấu trong hơi thở của bệnh nhân để phát hiện vi khuẩn Helicobacter 

Pylori. 

- Cấu trúc nhỏ gọn và có tính thẩm mỹ. 
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- Thiết kế mới nhất, có hiệu suất và độ chính xác cao hơn. 

- Giao diện điều hành đơn giản và dễ hiểu. 

- Tự động phân tích và in kết quả. 

- Tương thích với Hệ thống thông tin y tế HIS/LIS. 

- Hướng dẫn xử lý sự cố nếu có. 

- Sự chính xác: Độ chính xác 95%. độ chuyên biệt 95% – 100%. 

- Sự tiện nghi: Không xâm lấn. 

- Sự tiện dụng: Bệnh nhân có thể làm dễ dàng, giảm thiểu sự bất tiện cho 

bệnh nhân. 

- Chứng nhận quốc tế: CE, TUV, FDA, ISO 9001:2000 

- Thổi vào thẻ, có đổi màu khi đủ mẫu → độ chính xác cao. 

- Đơn giản: Vận hành tự động, dễ dàng, thân thiện với người vận hành. 

- Nhanh chóng: Toàn bộ quy trình xét nghiệm chỉ trong vòng 20 phút. 

Đặc điểm nổi bật: 

- Thời gian đo: 150 – 1000 giây 

- Công suất: < 30W 

- Kích thước: 320×300×280 mm 

- Khối lượng: 13,5 kg 

- Kết nối với PC, phần mềm chuyên nghiệp 

- Phụ kiện: 

+ Dây nguồn, cáp kết nối máy tính 

+ Đĩa cài Phần mềm quản lý 

+ CO, CQ (01 bản gốc) 

+ Bộ thẻ chuẩn theo máy (2 thẻ) 


