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Ngày 07 tháng 1 năm 2017 

 

Siemens Healthineers ra mắt hệ thống máy Siêu âm ACUSON NX2TM 

tại Việt Nam  

Ngày 7/1/2017, tại Hội nghị Siêu âm toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Bệnh viện Trung ương 

Huế, Siemens Healthineers đã tổ chức lễ ra mắt hệ thống máy siêu âm ACUSON NX2TM tại thị 

trường Việt Nam. 

ACUSON NX2TM là một giải pháp siêu âm thông minh, toàn diện, mang đến cho khách hàng các tính 

năng vượt trội: thiết kế thông minh, quét thông minh, vận hành thông minh, với mức đầu tư hợp lý 

nhờ đó có thể đáp ứng cho nhu cầu khám lâm sàng ngày càng đa dạng hiện nay. 

Hệ thống máy siêu âm ACUSON NX2TM nổi bật với cấu trúc phần cứng hiện đại tạo nên hình ảnh 

đáng tin cậy, hỗ trợ giảm thiểu các thao tác giúp tiết kiệm thời gian và mang lại sự thoải mái cho 

người sử dụng.  

Với chức năng Quét Thông minh, ACUSON NX2TM giúp nâng cao hiệu quả trong từng quy trình thăm 

khám và giúp người sử dụng dễ dàng hoàn thành các thủ thuật khó nhằm mục đích tạo ra chất lượng 

dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tốt nhất.  

Hệ thống ACUSON NX2TM được thiết kế đảm bảo tối đa lợi nhuận từ các khoản đầu tư hợp lý. Các 

đầu dò tương thích có khả năng tạo ra hàng loạt các hình ảnh đa dạng cho nhiều yêu cầu lâm sàng 

khác nhau. Thiết kế trực quan dễ dàng sử dụng cùng trình độ kỹ thuật công nghệ cao. 

Ngoài khả năng cung cấp chất lượng hình ảnh và độ chính xác cao, hệ thống máy siêu âm này còn có 

thể nâng cấp theo nhu cầu sử dụng giúp việc thăm khám ngày càng hiệu quả hơn và đạt chất lượng 

cao hơn. 

Trong khuôn khổ sự kiện, tại gian hàng của Siemens Healthineers đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng cung 

cấp 10 máy siêu âm ACUSON NX2TM đầu tiên tại Việt Nam giữa Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo, 

thành phố Hồ Chí Minh và Siemens Healthnieers.   

Để biết thêm thông tin về hệ thống ACUSON NX2TM vui lòng truy cập:  
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www.siemens.com/healthineers  

Liên hệ:  

Ms. Dương Hương Ly 

Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại  

Siemens Ltd. Vietnam 

Tầng 9 Tòa nhà Hàng Hải, 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội 

Mobile: +84 9 0344 3336 

Email: duong-huong.ly@siemens.com 

Siemens Healthineers là công ty kinh doanh độc lập trong lĩnh vực Y tế  của tập đoàn Siemens AG và là nhà cung cấp thiết bị y tế trên thế giới đáp 

ứng được những thách thức hiện tại và khẳng định được vị thế trên thị trường của mình. Là người tiên phong trong công nghệ y khoa, Siemens 

Healthineers  liên tục cải tiến danh mục các sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực chủ chốt của mình là chẩn đoán hình ảnh và điều trị cũng như 

trong mảng xét nghiệm và y học hạt nhân. Siemens Healthineers cũng tích cực phát triển dịch vụ y tế kỹ thuật số và dịch vụ quản lý bệnh viện. Để có 

thể hỗ trợ khách hàng thành công trong thị trường y tế năng động ngày hôm nay, Siemens Healthineers luôn tiên phong phát triển các mô hình kinh 

doanh mới nhằm tối đa hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro cho các nhà cung cấp thiết bị y tế. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem thêm thông tin tại: www.siemens.com/healthineers. 
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