Công Ty Việt Nhân Trân Trọng gửi đến Qúy Khách thiết bị COMMAX (Hàn Quốc) được chúng tôi cung
cấp tại Việt Nam.
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Xuất sứ

Hệ thống liên lạc nội bộ báo gọi giữa bệnh nhân và nhân viên phòng trực y tá.
BÁO GỌI Y TÁ - HÊ DIGITAL
Bộ Điều KhiểnTrung Tâm Phòng Trực Y Tá

JNS-PSM
1

Bệnh nhân gọi nhân viên y tá: Từ máy gọi đầu
giường ấn nút gọi (hoặc bấm dây) chuông sẽ reo và
đèn báo nhấp nháy tương ứng với đèn phòng bệnh
nhân sẽ sáng tại máy chủ nhân viên trực, y tá trực sẽ
nhấc máy để nghe và nói chuyện với bệnh nhân.
Đồng thời lúc bệnh nhân gọi đèn hành lang của
phòng đó sẽ sáng nhấp nháy đèn và sẽ tắt khi nhân
viên trực nhấc máy.
Nhân viên trực liên lạc với bệnh nhân: Từ máy chủ
nhân viên y tá bấm nút gọi máy chủ sẽ kết nối với máy
con tại đầu giường bệnh nhân, giọng nói của nhân
viên y tá sẽ phát ra tại máy con.
Bộ điều khiển trung tâm JNS-PSM digital đặt tại
phòng trực y tá, có bộ vi xử lý và có acquy dự phòng
24VDC, 700mA khi mất điện, để đảm bảo duy trì
thông tin cài đặt.
Điều khiển toàn bộ hoạt động nhờ bộ xử lý trung tâm.
Kết nối 4 dây chung (2 dây riêng).
Nguồn điện: 220-240VAC, cung cấp điện cho toàn bộ
hệ thống.
Nguồn điện ngõ ra: 24VDC/ 2.3A.
Bao gồm Accuy dự phòng: 2 x 12VDC x 7.2Ah
Kích thước (mm): 327(W) x 420(H) x 105(D)

Cái
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Máy Chủ Trung Tâm Phòng Trực Y Tá
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JNS-70MN

Bệnh nhân gọi nhân viên y tá: Từ máy gọi đầu
giường ấn nút gọi hoặc bấm dây chuông sẽ reo và
đèn báo nhấp nháy tương ứng với địa phòng bệnh
nhân sẽ sáng tại máy chủ nhân viên trực y tế trực sẽ
nhấc máy để nghe và nói chuyện với bệnh nhân.
Đồng thời lúc bệnh nhân gọi đèn hành lang của phòng
đó sẽ sáng nhấp nháy đèn sẽ tắt khi nhân viên trực
nhấc máy.
Nhân viên trực y tá liên lạc với bệnh nhân: Từ máy
chủ nhân viên y tá bấm nút gọi (tương ứng giường
bệnh nhân) máy chủ sẽ kết nối với máy con tại giường
bệnh nhân, giọng nói của nhân viên y tá sẽ phát ra tại
máy con.
Máy chủ trung tâm JNS-70MN hệ digital đặt tại
phòng trực y tá, có màn hình hiển thị cảm ứng 7 inch
khi nhận cuộc gọi, báo khẩn từ phòng bệnh nhân.
Chức năng thông báo theo nhóm hoặc cho toàn thể
khu vực.
Cài đặt và hiển thị địa chỉ của từng giường bệnh.
Kết nối tối đa 48 máy đầu giường.
Kết nối máy tính truy xuất dữ liệu ra file excel.
Nguồn điện: 24VDC, 700mA được cấp từ bộ điều
khiển trung tâm (JNS-PSM).
Kích thước (mm): 252(W) x 247(H) x 40(D).
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Máy Chủ Trung Tâm Phòng Trực Y Tá
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JNS-4CM

Bệnh nhân gọi nhân viên y tá: Từ máy gọi đầu
giường ấn nút gọi hoặc bấm dây chuông sẽ reo và
đèn báo nhấp nháy tương ứng với địa phòng bệnh
nhân sẽ sáng tại máy chủ nhân viên trực y tế trực sẽ
nhấc máy để nghe và nói chuyện với bệnh nhân.
Đồng thời lúc bệnh nhân gọi đèn hành lang của phòng
đó sẽ sáng nhấp nháy đèn sẽ tắt khi nhân viên trực
nhấc máy.
Nhân viên trực y tá liên lạc với bệnh nhân: Từ máy
chủ nhân viên y tá bấm nút gọi (tương ứng giường
bệnh nhân) máy chủ sẽ kết nối với máy con tại giường
bệnh nhân, giọng nói của nhân viên y tá sẽ phát ra tại
máy con.
Máy chủ trung tâm JNS-4CM hệ Digital, đặt tại phòng
trực y tá, nhận cuộc gọi, báo khẩn từ phòng bệnh
nhân.
Cài đặt và hiển thị địa chỉ của từng giường bệnh.
Kết nối tối đa 48 máy đầu giường.
Kết nối thêm với Interphone tạo thành hệ thống liên
lạc nội bộ lên đến 90 cái.
Nguồn điện: 24VDC, 700mA được cấp từ bộ điều
khiển trung tâm (JNS-PSM).
Kích thước(mm): 252 (W) x 247(H) x 40(D)
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Nút Nhấn Đặt Đầu Giường Bệnh Nhân
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JNS-4CS

Đặt tại đầu giường của bệnh nhân, có chức năng gọi
phòng trực y tá.
Khi nhấn nút gọi y tá thì đèn hành lang sáng lên, sau
đó nhấn nút hủy thì đèn hành lang tắt.
Nguồn được cung cấp từ bộ điều khiển trung tâm
(JNS-PSM).
Kết hợp cáp tín hiệu 4 ruột phi 0.9 từ đầu giường đến
phòng trực y tá.
Kích thước (mm):195(W) x 117(H) x 16(D)

Nút Hiện Diện Dành Riêng Cho Y Tá
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PB-500

Nút “Hiện diện” lắp bên trong cửa mỗi phòng bệnh,
dành riêng cho y tá.
Xác nhận trạng thái hiện diện của nhân viên y tá mỗi
khi vào phòng bệnh nhân.
Khi y tá nhận cuộc gọi của bệnh nhân thì đèn hành
lang sáng lên, sau đó y tá sẽ có mặt tại phòng bệnh
nhân và ấn vào nút hiện diện đèn hành lang sẽ tắt
Kích thước (mm): 71(W) x 116(H) x 3(D)

Nút Giật Khẩn Cấp Gắn Trong Nhà Vệ Sinh
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ES-400

Lắp trong nhà vệ sinh.
Kết nối với nút gọi đầu giường.
Mặt bằng nhôm đúc, có roan cao su Silicon chống
thấm nước.
Kết nối 2 dây, treo tường.
Nút báo gọi khẩn cấp lắp trong nhà vệ sinh không có
dây giật (chống thấm nước).
Nguồn điện: 24VDC.
Kích thước (mm): 118(W) x 116(H) x 3(D)

Nút Giât Khẩn Cấp Gắn Trong Nhà Vê Sinh
( Có dây giật )
7
ES-420

Lắp trong nhà vệ sinh.
Kết nối với nút gọi đầu giường.
Mặt bằng nhôm đúc, có roan cao su Silicon chống
thấm nước
Nút báo gọi khẩn cấp lắp trong nhà tắm có dây giật
(chống thấm nước).
Kết nối 2 dây, treo tường.
Nguồn điện: 24VDC.
Kích thước (mm): 71(W) x 118(H) x 93(D).
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Nút Giật Khẩn Cấp Gắn Trong Nhà Vệ Sinh
( Có dây giật )
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ES-410

Lắp trong nhà vệ sinh.
Kết nối với nút gọi đầu giường.
Kết nối 2 dây, treo tường.
Mặt bằng nhôm đúc, có roan cao su Silicon chống
thấm nước.
Nút báo gọi khẩn cấp lắp trong nhà vệ sinh có công
tắc nhấn và có dây giật (chống thấm nước).
Nguồn điện: 24VDC.
Kích thước (mm): 118(W) x 116(H) x 3(D)
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Đèn Hành Lang Đặt Trước Phòng Bệnh
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CL-310I

Kết nối với nút đầu giường.
Báo hiệu (nháy) khi có cuộc gọi.
Kết nối 3 dây, vỏ nhựa chóa đèn có thể tháo,lắp thay
dể dàng,đèn Led tiết kiệm điện
Đèn hành lang, đặt trước cửa mỗi phòng bệnh, 2
màu, tín hiệu báo phân biệt trạng thái bằng đèn sáng.
Nguồn điện: 24VDC.
Kích thước (mm): 118(W) x 116(H) x 3(D).
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Dây Gọi Y Tá Nối Dài Từ Giường Bệnh Nhân
Đến Nút Nhấn Đầu Giường.

CC-200
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Dây gọi nối dài, lắp vào thiết bị.
Tạo thuận lợi cho bệnh nhân gọi y tá mà không cần
phải với tay bấm nút gọi.
Vỏ nhôm đúc sơn tĩnh điện, có lớp roan chống thấm
nước và ăn mòn.
Kết nối mở rộng với CC-200 dây gọi nối dài.
Lắp đặt âm tường.
Nút gọi cấp cứu lắp trong nhà vệ sinh.
Nguồn điện: 24VDC.
Kích thước (mm): 195(W) x 117(H) x 16(D)
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BÁO GỌI Y TÁ - HÊ ANALOG

Máy Chủ Trung Tâm,Phòng Trực Y Tá,

1

JNS-12

Nhận và gọi đến phòng bệnh nhân.
Đặt tại phòng trực.
Kết nối bằng 2 dây chung và 1 dây địa chỉ.
Kết nối 1 máy chủ JNS-12 với máy con JNS-101
Liên lạc 2 chiều.
Kết nối tối đa 12 nút gọi đầu giường.
Hiển thị đèn tương ứng với giường bệnh.
Kết nối với đèn báo hành lang (CL-301) và nút nhấn
phòng mổ (AS-100).
Thuận tiện và nhanh chóng cho việc liên lạc giữa
nhân viên y tá và bệnh nhân trong bệnh viện hiện đại.
Có thiết bị chuyên dùng thuận tiện cho phòng mổ.
Nguồn điện: 220VAC hoặc 24VDC.
Kích thước (mm): 195(W) x 117(H) x 16(D)
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Máy Chủ Trung Tâm,Phòng Trực Y Tá,
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JNS-24

Nhận và gọi đến phòng bệnh nhân.
Đặt tại phòng trực.
Kết nối bằng 2 dây chung và 1 dây địa chỉ.
Kết nối 1 máy chủ JNS-24 với máy con JNS-101
Liên lạc 2 chiều.
Kết nối tối đa 24 nút gọi đầu giường.
Hiển thị đèn tương ứng với giường bệnh.
Kết nối với đèn báo hành lang (CL-301) và nút nhấn
phòng mổ (AS-100).
Thuận tiện và nhanh chóng cho việc liên lạc giữa
nhân viên y tá và bệnh nhân trong bệnh viện hiện đại.
Có thiết bị chuyên dùng thuận tiện cho phòng mổ.
Nguồn điện: 220VAC hoặc 24VDC.
Kích thước (mm): 195(W) x 117(H) x 16(D).

JNS-36

Nhận và gọi đến phòng bệnh nhân.
Đặt tại phòng trực.
Kết nối bằng 2 dây chung và 1 dây địa chỉ.
Kết nối 1 máy chủ JNS-36 với máy con JNS-101
Liên lạc 2 chiều.
Kết nối tối đa 36 nút gọi đầu giường.
Hiển thị đèn tương ứng với giường bệnh.
Kết nối với đèn báo hành lang (CL-301) và nút nhấn
phòng mổ (AS-100).
Thuận tiện và nhanh chóng cho việc liên lạc giữa
nhân viên y tá và bệnh nhân trong bệnh viện hiện đại.
Có thiết bị chuyên dùng thuận tiện cho phòng mổ.
Nguồn điện: 220VAC hoặc 24VDC.
Kích thước (mm): 195(W) x 117(H) x 16(D).
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Máy Chủ Trung Tâm,Phòng Trực Y Tá,
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Nút Nhấn Đặt Đầu Giường Bệnh Nhân

4

JNS-101

Có chức năng gọi phòng trực y tá khi bệnh nhân cần.
Khi ấn nút gọi y tá thì đèn hành lang sẽ sáng lên.
Nguồn được cung cấp từ bộ điều khiển trung tâm
JNS-PSM.
Kết nối cáp tín hiệu 4 ruột phi 0.9 từ đầu giường đến
phòng trực y tá.
Nút gọi y tá, đặt ở đầu giường bệnh nhân.
Kết nối từ giường bệnh đến phòng trực y tá.
Nguồn điện: 220-240VAC.
Kích thước (mm): 195(W) x 117(H) x 16(D)

Nút nhân gọi y tá đặt ở phòng phẩu thuật.
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AS-100

Nút gọi y tá đặt ở phòng mổ.
Sử dụng cánh tay để tác động.
Kết nối 3 dây.
Thao tác thực hiện bằng trỏ hoặc chân khi Bác sĩ
đang mổ không thể dùng tay nhấn vào.
Kết nối cáp 3 dây từ phòng mổ đến phòng trực y tá.
Nguồn điện: 220-240VAC.
Kích thước (mm): 195(W) x 117(H) x 16(D).

Đèn Hành Lang
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CL-301C

Kết nối với nút đầu giường.
Báo hiệu (nháy) khi có cuộc gọi.
Kết nối 2 dây.
Đèn hành lang, đặt trước cửa mỗi phòng bệnh, 1
màu, tín hiệu báo phân biệt trạng thái bằng đèn sáng.
Nguồn điện: 220-240VAC.
Kích thước (mm): 118(W) x 118(H) x 60(D).

Dây gọi y tá nối dài từ giường bệnh nhân
đến nút nhấn đầu giường.
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CC-200

Dây gọi nối dài, lắp vào thiết bị.
Tạo thuận lợi cho bệnh nhân gọi y tá mà không cần
phải với tay bấm nút gọi.
Vỏ nhôm đúc sơn tĩnh điện, có lớp roan chống thấm
nước và ăn mòn.
Kết nối mở rộng với CC-200 dây gọi nối dài.
Lắp đặt âm tường.
Nút gọi cấp cứu lắp trong nhà vệ sinh.
Nguồn điện: 24VDC.
Kích thước (mm): 195(W) x 117(H) x 16(D).
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Điều kiện thương mại:
- Thiết bị được bảo hành 12 tháng.
Thời gian giao hàng:trong ngày tại Tp.Hồ Chí Minh (hàng có tại kho)
Thời gian đặt hàng thiết bị cho dự án 60 ngày
- Hàng nhập chính hảng,hoá đơn,chứng từ đầy đủ.
Tham khảo,tìm hiểu thêm thiết bị ở website www.commax.vn

Công Ty TNHH TM DV Truyền Hình Việt Nhân
ĐC : 2C Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Q.1,TP. Hồ Chí Minh
ĐT : ( 028 ) 3822 1932
Fax: ( 028 ) 3910 4112
Email: phuong@commax.vn – sales@commax.vn
Http:// www.commax.vn

Liên hệ: 0938736579 Bích Phương
0928387968 Hoàng Nhân
( Kinh doanh thiết bị Commax.)
Commax Viet Nam

