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STT 
Doanh 

nghiệp 
Giới thiệu Sản phẩm chính Liên hệ 

1 JLK Inspection Là doanh nghiệp dẫn đầu về trí 
tuệ nhân tạo (AI) trong y tế, họ có 
nền tảng AIHuB là một nền tảng 
trí tuệ nhân tạo trong y tế với các 
giải pháp AI có thể mở rộng 

JBS Series: 
Series giải pháp cho đột quỵ não 

JPC Series: 
Series giải pháp cho ung thư tuyến 
tiền liệt 

JAD-02K: 
Giải pháp về lão hoá não và chứng 
mất trí nhớ 

Tel: 
+82-70-4651-4051 
E-mail: 
support@jlk-inspection.com 
Homepage: 
http://jlk-inspection.com 

2 Techheim Kể từ khi thành lập năm 2000, 
Techheim là doanh nghiệp 
chuyên phát triển và cung cấp 
giải pháp trọn gói cho Hệ thống 
Giao tiếp và Lưu trữ Hình ảnh 
(PACS) với chất lượng và dịch vụ 
tốt nhất, hãng đã cung cấp sản 
phẩm cho hơn 1,800 cơ quan y tế 
tại Hàn Quốc 

Hệ thống thông tin y tế Cloud PACS Tel: 
+82-2-2028-0733 
E-mail: 
ischoi@techhei 
Homepage: 
http://www.techheim.com/en 

3 JPI Healthcare JPI Healthcare không chỉ là một 
công ty về thiết bị và phụ tùng 
X-quang mà còn là nhà cung cấp 
giải pháp hình ảnh cho bạn. Kể 
từ năm 1980, công ty đã và tiếp 
tục cống hiến cho sự phát triển 
của chất lượng dịch vụ y tế 

Lưới X-quang (grid) 
Phóng xạ có tính toán 
Phóng xạ kỹ thuật số 
Phần mềm X-quang 
Phần mềm PACS 

Tel: 
+82-2-2108-2580 
E-mail: 
leehc@jpi.co.kr 
Homepage: 
http://www.jpi-korea.com 

4 ECOTRON ECOTRON phát triển và bán các 
thiết bị X-quang cầm tay dùng 
cho mục đích y tế hoặc công 
nghiệp. Nhờ khôngg ngừng phát 
triển công nghệ, công ty nỗ lực 
gây ấn tượng cho khách hàng 
bằng những sản phẩm tốt hơn 

Thiết bị X-quang cầm tay dùng cho 
mục đích y tế hoặc công nghiệp và 
các thiết bị X-quang khác 

Tel: 
+82-2-2025-3760 
E-mail: 
export@ecotron.co.kr 
Homepage: 
http://www.ecotron.co.kr 

5 NEOMedi 
Pharm 

NEOMedi Pharm sản xuất các 
sản phẩm băng dán vết thương với 
độ đàn hồi tốt và độ bám dính cao, 
có thể bao phủ lên bất kỳ chỗ nào 
của cơ thể từ đầu ngón tay đến 
khớp một cách dễ chịu và trong 
thời gian lâu. Công ty cam kết 
sản xuất sản phẩm an toàn và 
đáng tin cậy để có thể 
cải thiện sức khoẻ và chất lượng 
cuộc sống của người tiêu dùng. 
Sản phẩm chính: băng dán vết 
thương, băng vết thương. Chứng 
chỉ: ISO 9001/ISO 14001 

Skincare Plus: 
Băng dán vết thương dùng một lần 
với một miếng không dệt đặt giữa 
vải không dệt polyurethane 

Moms Derm Hydro band: 
Băng dán vết thương dùng một lần 
với một miếng hydrocolloid đặt 
giữa vải không dệt polyurethane 

Moms Derm Euro: 
Băng dán vết thương dùng một 
lần polyurethane/ miếng dán che 
khuyết điểm 

Tel: 
+82-10-6437-3777 
E-mail: 
smleecj1@naver.com 
Homepage: 
http://www.neomedipharm.com 
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6 Beyondmedi Được thành lập với mục tiêu phát 
triển công nghệ tiệt trùng cùng 
với tiến bộ của công nghệ thiết bị 
y tế, BeyondMedi đã phát triển 
máy diệt trùng plasma nhiệt độ 
thấp từ năm 2015 

Máy tiệt trùng plasma ở nhiệt độ 
thấp 

Tel: 
+82-2-2025-3060 
E-mail: 
export@beyondmedi.com 
Homepage: 
http://www.beyondmedi.com 

7 Smartsound Công ty cổ phần Smartsound 
được thành lập từ năm 2011 với sứ 
mệnh “mang đến những thiết bị 
chăm sóc sức khoẻ thông minh 
nhất”. Dựa trên “Công nghệ Xử 
lý Âm thanh” làm cốt lõi, công ty 
phát triển các thiết bị IoT thông 
minh bằng cách kết hợp với các 
cảm biến đo được tín hiệu từ con 
người. Chúng tôi hợp tác với các 
chuyên gia y tế hàng đầu để thiết 
kế và phát triển Thuật toán thông 
minh để cung cấp sản phẩm 
CSSK dành cho gia đình. 
Trong tương lai, công ty sẽ thúc 
đẩy việc truyền tín hiệu cốt yếu 
đo đạc được tới Server điện toán 
(Big Data) và cung cấp dịch vụ 
nền tảng chẩn đoán hoán đổi 
dùng công nghệ học sâu/ trí tuệ 
nhân tạo 

Skeeper 
SKEEPER (Smart Health Keeper) 
là thương hiệu của công ty, là một 
thiết bị ống nghe (stethoscope) 
thông minh dựa trên IoT. Hệ thống 
sử dụng công nghệ SKEEPER 
HSCTM tích hợp để biểu thị chính 
xác của ống nghe y tế hiện đại 
và công nghệ xử lý âm thanh qua 
microphone để có được âm thanh 
hoàn hảo, sau đó số hoá và biểu thị 
bằng hình ảnh âm thanh của nhịp 
tim để người sử dụng có thể 
theo dõi, kiểm tra và nắm được tình 
trạng sức khoẻ của mình. 

Ứng dụng của sản phẩm: 
1. Skeeper mama: để chăm sóc 

sức khoẻ mẹ bầu và em bé 
2. Skeeper baby: để chăm sóc bé 

sơ sinh, trẻ nhỏ 
3. Skeeper heart: để chăm sóc 

người trưởng thành, người lớn 
tuổi và bệnh nhân mắc bệnh tim 

Tel: 
+82-10-9270-2720 
E-mail: 
jhojholee@ismartsound.com 
Homepage: 
http://www.ismartsound.com 

8 Mcare Korea Nhà sản xuất và phân phối Thiết 
bị y tế dùng để điều trị các bệnh 
đau cột sống, đặc biệt là đau do 
thoát vị đĩa đệm. Sản phẩm của 
công ty có chứng nhận CE và đã 
được xuất khẩu đi nhiều nước 
Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á 

YES DISC: 
Kim điều trị nucleoplasty 
(Đốt sống cổ) 

YES C DISC: 
Kim điều trị nucleoplasty 
(Đốt sống lưng) 

MK-5000: 
Máy phát đa chức năng dùng sóng 
vô tuyến 

Tel: 
+82-2-413-4579 
E-mail: 
mcarekorea@naver.com 
Homepage: 
http://www.mcarekorea.com 

9 BS&CO BS&CO là công ty sản xuất 
chuyên phát triển các thiết bị y tế 
giúp mọi người tự chăm sóc cho 
bản thân mình để giữ gìn sự trẻ 
trung và vẻ đẹp lâu dài và hiệu 
quả 

WHITE LABS 7.4C: 
là thiết bị làm trắng răng ở gia đình 
và trong y tế, sử dụng cho 2 người 

WHITE LABS 7.4S: 
là thiết bị làm trắng răng ở gia đình 
và trong y tế, có kích thước rất nhỏ 
so với các đối thủ cạnh tranh 

Tel: 
+82-2-6010-0390 
E-mail: 
yh.shin@beauti-science.com 
Homepage: 
http://www.beauti-science.com/en 

10 Paxmedi Paxmedi là nhà sản xuất thiết bị y 
tế chuyên về thiết bị trị liệu tần số 
thấp, máy trị liệu siêu âm, máy trị 
liệu nóng, v.v. 

ANAPA-1 : low frequency band Tel: 
+82-10-2426-7923 
E-mail: 
lwhtiger@naver.com 
Homepage: 
http://www.paxmedi.com 


