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 Thông Cáo 
Báo Chí  

 Nuremberg, 27 tháng 3, 2020 

 

Siemens kết nối các nhà cung cấp và thiết kế thiết bị y tế 
để sản xuất sản phẩm bằng công nghệ sản xuất bồi đắp  
 

• Siemens đã mở Mạng lưới Công nghệ Sản xuất Bồi đắp (AM) của mình cho thế giới nhằm 

triển khai hiệu quả việc thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của các bác sỹ, bệnh viện và các 

nhà cung cấp thiết bị y tế để đối phó với đại dịch COVID-19 

• Các nhà thiết kế và kỹ sư của Siemens tham gia vào Mạng lưới AM và giải quyết về các 

yêu cầu thiết kế 

• Các nhà thiết kế, kỹ sư và cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ in 3D trên thế giới 

có thể chia sẻ thế mạnh chuyên môn của mình thông qua mạng lưới này 

 

Nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu đang diễn ra do virus COVID-19, tập đoàn 

Siemens đã quyết định mở Mạng lưới Công nghệ Sản xuất Bồi đắp (AM) cùng với công nghệ in 3D 

của mình cho cộng đồng y tế trên toàn thế giới để thúc đẩy việc thiết kế và sản xuất các thiết bị y tế. 

Mạng lưới AM kết nối các nhà sử dụng, thiết kế và cung ứng dịch vụ in 3D giúp đẩy nhanh và đơn 

giản hóa việc sản xuất các phụ kiện cho thiết bị y tế chẳng hạn như cho máy thở. Mạng lưới AM 

của Siemens phủ khắp toàn cầu và bao trùm toàn bộ chuỗi giá trị, từ mô phỏng đến kiểm tra thiết 

kế đến qui trình in và các dịch vụ liên quan khác. 

 

Bắt đầu từ hôm nay các bác sỹ, bệnh viện và các tổ chức có nhu cầu về thiết bị y tế cũng như các 

nhà thiết kế và cung cấp dịch vụ có bằng cấp chuyên môn về công nghệ in 3D trong lĩnh vực y tế có 

thể đăng ký tham gia miễn phí vào Mạng lưới AM của Siemens. 

 

“Là công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ Sản xuất Bồi đắp trong nhiều năm qua, chúng tôi có 

thể cung cấp các giải pháp cho toàn bộ chuỗi giá trị và có thể sản xuất các bộ phận bằng công 

nghệ in 3D một cách nhanh chóng theo yêu cầu. Để chiến đầu với đại dịch COVID-19 chúng tôi 

quyết định mở Mạng lưới AM của chúng tôi cho các bệnh viện và các tổ chức y tế đang có nhu cầu 

về phụ kiện cho thiết bị y tế giúp đáp ứng nhu cầu thiết kế và sản xuất của họ một cách hiệu quả”, 

Ông Klaus Helmrich, thành viên Ban Điều hành và Tổng Giám đốc Ban Công nghiệp Số của tập 

đoàn Siemens AG phát biểu. 
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Các nhà thiết kế và kỹ sư của Siemens sẽ cùng tham gia vào Mạng lưới AM để có thể giải quyết 

các yêu cầu thiết kế và giúp chuyển các thiết kế thành các tệp có thể in. Sau đó các sản phẩm có 

thể được gia công bởi các công ty đối tác có chuyên môn về công nghệ in 3D. Các máy in 3D của 

Siemens cũng có thể được kết nối với Mạng AM và nếu phù hợp cũng có thể được sử dụng để sản 

xuất các sản phẩm và bộ phận cho các thiết bị y tế.  

 

Để biết thêm thông tin về Công nghệ Sản xuất Bồi đắp, vui lòng tham khảo: https://sie.ag/2UCq7Gg 

 

Đăng ký miễn phí tham gia AM Network: https://sie.ag/3ailktv 

 

Thông tin liên hệ báo chí tại Việt Nam: 

Công ty TNHH Siemens  
Ban Truyền thông 
Bà Dương Hương Ly 
Điện thoại: +84 24 3577 6688, máy lẻ 310 
Email: duong-huong.ly@siemens.com  

 

Siemens Digital Industries (DI) là đơn vị dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong linh vực tự động hóa và số hóa. Hợp tác chặt chẽ vói các 

đối tác và khách hàng, DI dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp quy trình và riêng rẽ. Với danh mục sản phẩm 

và giái pháp Doanh nghiệp Số, DI cung cấp cho các công ty thuộc các qui mô khác nhau các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ từ đầu đến 

cuối để có thể kết nối và số hóa toàn bộ chuỗi giá trị. Được tối ưu hóa để đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng ngành, danh mục độc đáo 

của DI hỗ trợ khách hàng đạt hiệu suất và độ linh hoạt cao hơn. DI không ngừng cải tiến danh mục sản phẩm và giái pháp của mình để 

tương thích với các công nghệ hiện đại của tương lai. Trụ sở của DI đặt tại thành phố Nuremberg, Đức với tổng số khoảng 76,000 nhân 

viên trên toàn thế giới. 

 

Siemens AG (Berlin và Munich) là một tập đoàn công nghệ điện toàn cầu, đại diện cho sự xuất sắc về kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, chất 

lượng, độ tin cậy và tính quốc tế trong hơn 170 năm qua. Công ty hoạt động trên phạm vi toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất 

và phân phối điện, cơ sở hạ tầng thông minh cho các tòa nhà và hệ thống năng lượng phân tán, tự động hóa và số hóa trong các ngành 

công nghiệp chế biến và sản xuất. Thông qua công ty được quản lý riêng là Siemens Mobility - nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp 

giao thông thông minh cho vận tải đường sắt và đường bộ - Siemens góp phần định hình thị trường thế giới trong dịch vụ vận chuyển 

hành khách và hàng hóa. Giữ phần lớn cổ phần trong các công ty niêm yết đại chúng là Siemens Healthineers AG và Siemens Gamesa 

Renewable Energy, Siemens đồng thời là nhà cung cấp công nghệ y tế và dịch vụ y tế số hàng đầu thế giới cũng như cung cấp các giải 

pháp thân thiện với môi trường về điện gió trên bờ và ngoài khơi. Trong năm tài chính 2019, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, 

Siemens đạt doanh thu 86,8 tỷ Euro và lãi ròng là 5,6 tỷ Euro. Vào cuối tháng 9 năm 2019, công ty có khoảng 385,000 nhân viên trên 

toàn thế giới. Xem thông tin chi tiết tại www.siemens.com. 
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