DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ SUMPHARMA
STT

NƯỚC
SX

TÊN SẢN
PHẨM

ĐÓNG GÓI

SỐ LƯỢNG ĐẶT
HÀNG TỐI THIỂU

GIÁ BÁN

Điều trị và phòng ngừa nhiễm trùng
âm đạo

Liên hệ

Liên hệ

Dùng cho điều trị khô âm đạo do căng
thẳng, ở phụ nữ cho con bú, giai đoạn
mãn kinh và sau hóa trị liệu.

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

THÀNH PHẦN CHÍNH

CÔNG DỤNG

SẢN PHẨM PHỤ KHOA
1

Italy

2

Viên đặt
âm đạo
Viên đặt
âm đạo

10 viên đặt Chiết xuất lô hội, colloidal silica, lactic
âm đạo/hộp acid, potassium chloride, PHMB
hydrochloride.
10 viên đặt Sodium hyaluronate, lactic acid,
(2 vỉ 5 viên) sodium lactate.

3

Đức
Italy

4

Séc

5

6

Tây
Ban
Nha
Italy

7

Italy

Que thử
thai

8

Italy

Gel điều trị Hộp. Tube
khô âm đạo aluminum
30 ml

9

Italy

Viên đặt
tuyến tiền
liệt

10

Italy

Viên đặt trĩ, Hộp 5 viên
đạn
hậu môn,
trực tràng

11

Italy

Kem bôi trĩ tube 75 ml
có kèm
dụng cụ bôi
Bao gồm vỏ
hộp

12

Thổ
Gel liền sẹo 1 tuýp
Nhĩ Kỳ
10ml/ hộp
(dạng gel)

Silicone Gum, Silicone Fluid, Silicone
Wax, Silicone Volatiles and 5% Antioxidant Olive Oil Squalane

13

Ai-xơlen

Gel bôi vết
thương

14

Italy

Hộp tuýp
Kem bôi
30g
làm lành
vết thương

15

Italy

Xịt vết
thương hở
nhỏ

Gel vệ sinh Tuýp 30 ml Polyhexamethylenebiguanide
hydrochloride (PHMB), EDTA

Điều trị các bệnh nhiễm trùng bộ phận
sinh dục ngoài (viêm âm hộ và viêm
quy đầu)
Sodium Hyaluronate, Myo-Inositol,
Gel hỗ trợ 6 dụng cụ
Cung cấp một môi trường tối ưu cho
vô sinh
liều đơn 5 Lactic Acid, Kẽm Gluconate, Carnitine, tinh trùng, Giữ pH lý tưởng cho việc
Creatine
ml
thụ thai tự nhiên, tối ưu hóa sự di
chuyển của tinh trùng.
Duy trì hệ vi sinh vật có lợi cho âm đạo,
Viên đặt
Hộp 10 viên Lactobacillus acidophillus,
âm đạo
đặt, chia hai Lactobacillus rhamnosus , Lactobacillus ngăn ngừa nhiễm trùng âm đạo, ngăn
ngừa khô âm đạo.
gasseri, hyaluronic acid.
vỉ
Chống nấm 5 dụng cụ
Điều trị nấm âm đạo.
Boric Acid, Imidazolidinyl Urea, dầu
âm đạo
thụt âm đạo tràm trà, Beta Glycyrrhetic Acid,
Lecithin, Lactic Acid.
liều đơn
140 ml
Test đơn
giản: 2 que
thử

Sự kết hợp của các kháng thể, bao gồm
cả kháng thể đơn dòng kháng HCG

que thử thai được thiết kế hiện đại,
nhanh chóng và chắc chắn. Nó đưa ra
phản hồi trong vài phút.

Liên hệ

Liên hệ

• Mimosa tenuiflora
• Soy aglycones
• Hyaluronic Acid

Giúp điều trị khô âm đạo, duy trì pH
âm đạo thích hợp.

Liên hệ

Liên hệ

Giảm triệu chứng đau trong các trường
hợp viêm tuyến tiền liệt, bổ trợ trong
điều trị cục bộ các chứng rối loạn đau
rát hậu môn trực tràng.

Liên hệ

Liên hệ

Fatty Acids Group F.A.G. patented
antinflammatory compound(F034)
Malva, Bisabololo, Vitamin E, Escin,
Sodium Hyaluronate

Sử dụng quá trình viêm, kèm theo
ngứa, sưng và đỏ, bệnh trĩ, các vết nứt
hậu môn do táo bón

Liên hệ

Liên hệ

Sodium hyaluronate, Prickly pear,
Butcher’sbroom,
Methylsulfonylmethane, Tea tree, Shea
butter, Carboxymethyl beta-glucan.

• Tác dụng làm dịu đám rối trĩ
• Giảm nhẹ ngay lập tức
• Hấp thụ nhanh chóng
• Giảm đau rát và ngứa hậu môn

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Nước khử khoáng, Chitosan
Cầm máu nhanh chóng. Tạo hàng rào
ChotoClear, Lactic acid, Sodium Benzoat kháng khuẩn - ức chế viêm. Tạo lớp
màng trên vết thương. Bắt đầu quá
trình lành vết thương, thúc đẩy tái tạo
các mô bị thương. Giảm đau và ngứa

Liên hệ

Liên hệ

Collagen thủy phân, Chiết xuất glycolic
Cỏ đuôi ngựa (equisetum arvense),
poliesametilenbiguanide (PHMB),
lactic acid, Cao lỏng Plantago
lanceolata, β -glycyrrhetinic acid,
bisabolol, Cao khô Lô hội (aloe
barbadensis), glycerin, arginine,
vitamin E, tinh dầu đinh hương
(eugenia caryophyllata), tinh dầu
phong lữ (pelargonium graveolens).

Hỗ trợ điều trị trong sửa chữa mô,
thúc đẩy các quá trình liền sẹo trong
vết thương, vết loét, loét tĩnh mạch,
loét áp lực, bỏng nhẹ, nổi mẩn da, kích
ứng và nhiễm trùng cơ quan sinh dục
ngoài, vết bầm tím và trầy xước (sau
khi điều trị bằng laser, liệu pháp áp
lạnh), cháy nắng, hăm tã, nhăn nheo
da, bị trĩ, nứt hậu môn.

Liên hệ

Liên hệ

Methylal (methylene dimethyl ether),
Surgical spirit, Copolymer of acrylates,
LAURETH-9.

Xịt sản phẩm tạo ra một màng chắn
trong suốt và không thấm nước chống
lại sự lây nhiễm vi khuẩn trong trường
hợp vết thương nhỏ, vết cắt và mài
mòn từ môi trường bên ngoài.

Liên hệ

Liên hệ

SẢN PHẨM HẬU MÔN ‐ TRỰC TRÀNG
Lactoferrin, Glycerophosphoinositol
Hộp bao
gồm 10 viên (GPI), axit Hyaluronic
đạn trong vỉ

SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA

Tuýp gel
30ml

Chai xịt 40
ml
Đóng gói:
trong bình
xịt aerosol.

Làm mềm, làm phẳng và làm mờ
những vết sẹo cũ và mới.
Ngăn ngừa sự hình thành các vết sẹo
bất thường.

SẢN PHẨM CHO KHỚP
16

Italy

Gel tiêm
khớp 2ml
(24mg)

Hyaluronic acid sodium salt
Hộp. 1 xy
lanh chứa
sẵn gel 2ml

Thay thế chất hoạt dịch giúp khôi phục
các đặc tính sinh lý và lưu biến của các
khớp bị tổn thương trong trường hợp
giảm khả năng vận động, phản ứng sau
chấn thương hoặc đau khớp.

Liên hệ

Liên hệ

17

Italy

Xịt trị đau
khớp, đau
cơ, bầm
tím, và
bong gân

Xịt bọt 150
ml

Để điều trị sưng, bầm tím, bong gân, tụ
máu, chấn thương cơ, sau phẫu thuật,
đau, đau xương khớp

Liên hệ

Liên hệ

18

Italy

Dán giảm
đau khớp

10 miếng
dán

Giảm đau và chống viêm trong trường
hợp đau cơ và khớp

Liên hệ

Liên hệ

19

Ý

Xịt bảo vệ
họng

Lọ xịt 20ml Thục quỳ, lô hội, rêu Iceland, mật ong
và keo ong

Thiết bị y tế hữu ích để điều trị những
tình trạng gây kích ứng họng, ví dụ, do
viêm họng, viêm amidan, trào ngược
dạ dày thực quản và ho kích ứng. Nó
bảo vệ cổ họng khỏi bị kích ứng và nó
làm dịu sự khó chịu do đau họng gây ra.

Liên hệ

Liên hệ

20

Ý

Xịt tan ráy
tai

Lọ 50 ml

Liên hệ

Ý

Dung dịch
xịt vệ sinh

Lọ 20 ml

Giúp vệ sinh tai và hữu ích để loại bỏ
ráy tai dư thừa và trong việc ngăn
ngừa kích ứng và trong viêm ống tai.
giúp ngăn ngừa nghẹt mũi trong
trường hợp cảm lạnh.

Liên hệ

21

Nước, glycerin, lactic acid, boric acid,
sodium docusate, EDTA, sodium
benzoate,nước hoa Cú La mã.
Nước, Sodium chloride, Chiết xuất Cúc
La mã, Citric Acid, Potassium citrate

Liên hệ

Liên hệ

22

Nga

Nhỏ mắt
điều trị
tăng nhãn
áp

Lọ 5 ml

Timolol maleat

Liên hệ

Liên hệ
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Nga

Lọ 10 ml

INTERFERON ALPHA-2B,
DIFENHYDRAMINE

Liên hệ

Liên hệ

24

Nga

Nhỏ mắt
viêm kết
giác mạc
Nhỏ mắt
giảm sung
huyết

Để sử dụng trong nhãn khoa: tăng
nhãn áp, tăng nhãn áp góc mở mãn
tính, tăng nhãn áp góc đóng (như một
tác nhân bổ sung kết hợp với thuốc co
đồng tử), tăng nhãn áp thứ phát (bao
gồm cả apxe), tăng nhãn áp bẩm sinh
(nếu các biện pháp điều trị khác không
hiệu quả).
Dùng trong điều trị viêm kết mạc, viêm
giác mạc

Lọ 15 ml

Tetrizoline hydrochloride

giảm phù nề và sung huyết kết mạc (đỏ
mắt) do dị ứng hoặc do tiếp xúc với các
yếu tố vật lý (khói, bụi, nước clo, ánh
sáng, mỹ phẩm, kính áp tròng).

Liên hệ

Liên hệ

25

Ý

Xịt ho
khan, ho
đờm

Lọ 30ml có • Axit hyaluronic
vòi phân tán • Mật ong

Hạn chế niêm mạc hô hấp tiếp xúc với
các tác nhân kích ứng bên ngoài, bổ trợ
trong việc giảm ho khan và ho có đờm.

Liên hệ

Liên hệ

Nước, Nước ép lá lô hội, Glycerin,
Menthol, Menthyl Lactate, chiết xuất
quả lý chua đen, chiết xuất rễ móng
quỷ, chiết xuât hoa Cúc núi Arnica
Montana, Methyl Salicylate, dầu bạc hà,
Glucosamine Sulfate, Glycyrrhetinic
Acid, Limonene, Sodium Chondroitin
Sulfate.
Acrylates Copolymer, Harpagophytum
Procumbens, Glycerin, Arnica Montana
Extract, Salix Alba Bark Extract,
Camphor, Boswellia Serrata Extract,
Polysorbate 60

TAI ‐ MŨI ‐ HỌNG

Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến sản phẩm và dịch vụ gia công, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ hotline: 024 3212 1820.
Sumpharma xin chân thành cảm ơn!

