
Hiệp hội các nhà sản xuất và cung cấp thiết bị y tế tập hợp hơn 100 thành viên là các công ty sản xuất 

và cung ứng các sản phẩm có tính sáng tạo cao. Cùng với các thành viên của mình, Hiệp hội đã giới 

thiệu và đưa đến cho khách hàng trọn vẹn các giải pháp về chăm sóc sức khỏe của Séc được thể hiện 

dưới hình thức bệnh viện 3D. 

 

Web: www.avdzp.cz 

Bệnh viện 3D: www.avdzp.cz/vrcatalogue 

E-mail: petr.foit@avdzp.cz 

 

Công ty TNHH LINET là nhà sản xuất giường bệnh viện và giường 

y tế lớn của Châu Âu. Thành công của công ty dựa trên những đổi 

mới công nghệ giúp cải thiện các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe ở 

hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới 

Web: www.linet.com  E-mail: alexandr.jernek@linet.com 

Công ty TNHH MB Pharma tập trung vào những nghiên cứu, phát 

triển và đổi mới trong ngành vi sinh, công nghệ sinh học và dược 

phẩm. Công ty chuyên về vi khuẩn, enzym vi khuẩn và dịch phân 

giải vi khuẩn. 

Web: https://www.mbph.cz/  E-mail: bunata@mbph.cz 

Công ty Cổ phần MZ Liberec với thế mạnh là thiết kế, sản xuất, cung 

cấp và lắp đặt hệ thống phân phối khí y tế. Công ty cung ứng trang 

thiết bị cho các phòng điều hành, ICU, khu gây mê-hồi sức và khu 

điều trị nội trú tiêu chuẩn. 

Web: www.mzliberec.cz/en  E-mail: vaclav.stastny@mzliberec.cz 

Công ty TNHH Pharmdata chuyên cung cấp dịch vụ thu thập, duy trì 

và đồng bộ hóa thông tin từ một lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được 

chọn trước. Dữ liệu được cập nhật vĩnh viễn và dễ dàng truy cập đối 

với các đối tượng người dùng cụ thể 

Web: www.pharmdata.cz  E-mail: simacek@pharmdata.cz 

Công ty TNHH N-Medical là một công ty dược phẩm, chuyên sản 

xuất các sản phẩm dùng trong y học thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ 

và da liễu khắc phục. Các sản phẩm có thành phần căn bản từ axit 

hyaluronic, collagen và các hoạt chất khác mang đến một phương 

pháp chăm sóc cơ thể hàng ngày đầy sáng tạo. 

Web: https://www.n-medical.cz/en/  E-mail: bunata@mbph.cz 

Công ty TNHH Royax chuyên sản xuất thiết bị y tế, đặc biệt là thiết 

bị y tế khẩn cấp trong EMS, vận chuyển bệnh nhân và các giải pháp 

y tế phức hợp (xe cứu thương, xe buýt, thuyền SAR). 

Web: www.royax.eu  E-mail: j.peska@royax.eu 

Công ty TNHH TSE là nhà sản xuất thiết bị dùng cho khoa sơ sinh. 

Công ty phát triển công nghệ và sản xuất các chủng loại lồng ấp cho 

trẻ sơ sinh, giường sưởi và đèn chiếu công năng. 

Web: www.tse-medical.cz/en  E-mail: martin.novak@tse.cz 
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The Association of manufacturers and suppliers of medical devices unites more than 100 producers 

and suppliers of highly innovative products. Together with its members Association has introduced a 

complete offer of Czech healthcare solutions and presents it through the 3D hospital. 

 

Web: www.avdzp.cz 

3D hospital: www.avdzp.cz/vrcatalogue 

E-mail: petr.foit@avdzp.cz 

 

LINET s.r.o. is a major European manufacturer of hospital and 

nursing beds. The company’s success is based on innovations that 

help improve the standards of healthcare in more than 100 countries 

worldwide. 

Web: www.linet.com  E-mail: alexandr.jernek@linet.com 

MB Pharma s.r.o. focuses on research, development, and innovation 

in microbiology, biotechnology, and pharmacy. The company 

specializes on bacteriophages, bacterial enzymes, and bacterial 

lysates. 

Web: https://www.mbph.cz/  E-mail: bunata@mbph.cz 

MZ Liberec a.s. designs, manufactures, supplies, and installs medical 

gas distribution systems. The company equips operating theatres, 

ICUs, anaesthesiology-resuscitation wards, and standard inpatient 

wards. 

Web: www.mzliberec.cz/en  E-mail: vaclav.stastny@mzliberec.cz 

Pharmdata s.r.o. focuses on collecting, maintaining, and unifying 

information from a selected area of healthcare. Data are permanently 

up-to-date and easily accessible to specific users. 

Web: www.pharmdata.cz  E-mail: simacek@pharmdata.cz 

N-Medical s.r.o. is a pharmaceutical company, manufacturing 

various products for aesthetic medicine, plastic surgery and 

corrective dermatology. Products are based on hyaluronic acid, 

collagen and other active substances and present an innovative way 

of daily body care. 

Web: https://www.n-medical.cz/en/  E-mail: bunata@mbph.cz 

Royax s.r.o. produces medical equipment, especially emergency 

medical equipment in EMS, patient transportation, and complex 

medical solutions (ambulances, buses, SAR boats). 

Web: www.royax.eu  E-mail: j.peska@royax.eu 

TSE s.r.o. specializes in neonatology. The company develops and 

produces neonatal incubators, heated beds, and phototherapy lamps. 

Web: www.tse-medical.cz/en  E-mail: martin.novak@tse.cz 
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