
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

#48/20C Lam Son Street, Ward 6, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel +84.8.3840.8848/ +84.8.3840.8849/ +84.8.3840.8850   Fax +84.8.3840.8847 www.goldengatevn.com 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 
 

 

THÁNG 9 - 2016 

 

 

 

  

 



 

 

CỔNG VÀNG - BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÀNH Y TẾ 

Thành lập năm 2004, trải qua 12 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Cổng 

Vàng (Golden Gate JSC) đã tăng trưởng và phát triển vững mạnh, khẳng định vị trí của mình 

trên thị trường y tế Viê ̣t Nam.  Đội ngũ của chúng tôi bao gồm một tập thể cán bộ và chuyên 

gia giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết với ngành y tế, có thâm niên nhiều năm công tác trong 

nhiều lĩnh vực bao gồm cả thiết bị y tế, dược phẩm và dịch vụ y tế. Tôn chỉ hoạt động của 

chúng tôi là cung cấp những sản phẩm tót, dịch vụ chất lượng, đẳm bẳo chế đo ̣  hă ̣u mẵi nhằm 

đêm lại sự tin tưởng, an tâm vằ hằi lòng tới khách hàng.   

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp giải pháp y tế tốt nhất tại thị trường Việt Nam. 

Triết lý kinh doanh của chúng tôi là kiến tạo giá trị cho khách hàng bằng việc cung cấp 

những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất dựa trên những quy tắc về y đức. 

Công ty của chúng tôi hoạt động dựa trên 5 giá trị cốt lõi, những giá trị này luôn được phản 

ánh ở mọi khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Đó là:  

Khách hàng là trung tâm: Luôn hướng tới mục tiêu giă tăng giá trị cho khách hàng, mang 

lại sự hài lòng cho khách hàng từ những sản phẩm, dịch vụ cung cấp ra thị trường. 

Chính trực: Luôn tuân thủ nguyên tắc về đạo đức và tôn chỉ hoạt động củă công ty để đạt 

được sự tôn trọng của khách hàng và đồng nghiệp.  

Trách nhiệm: Trách nhiệm với bản thân, khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng để nâng 

cao hiệu quả và uy tín trong các nhiệm vụ được giao.  

Đoàn kết: Tất cả nhân viên của Cỏng Vằng đều là một tài sản đáng quý của công ty, cùng 

nhau làm việc và cống hiến vì sự phát triển bền vững của công ty. 

Sáng tạo: Công ty chỉ có thể tăng trưởng vằ phắt triển nhờ vằo sự sắng tặo vằ cóng hiến tằi 

năng của toằn thể nhân viên. Tặi Cỏng Vằng, chúng tôi khuyến khích mọi nhân viên phắt huy 

tinh thằn, suy nghĩ vượt khuôn khỏ dắm nghĩ dắm lằm để đặt hiê ̣u quẳ cao nhắt trong công 

viê ̣c. 

 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 



 

 Công ty Cỏng Vằng cung cắp nhiều nhóm hằng thiết bị y tế như: 

1) Ngoặi thằn kinh  
2) Phẵu thuă ̣ t tim mặch vằ tim mặch can thiê ̣p 
3) Co ̣ t sóng vằ chỉnh hình 
4) Dụng cụ phẫu thuật và Thiết bị thăm dò chức năng 
5) Vă ̣ t tư tiêu hăo dùng trong phòng mỏ 

Hiê ̣n tặi, chúng tôi đăng lằ đặi diê ̣n phân phói cho cắc thương hiê ̣u uy tín trên toằn cằu vằ 
trực tiếp phân phói cắc sẳn phẳm dưới đây: 

HÃNG SẢN XUẤT 

 

MÔ TẢ 

 

ỨNG DỤNG 

 

   

 

Anton Hipp – Đức 

 

 

Nệp, lưới, vít titanum 

 

Dùng trong phẵu thuă ̣ t sọ nẵo, 
răng hằm mă ̣ t 

   

 

Gelita Medical - Hà Lan 

 

 

Vă ̣ t liê ̣u cằm mắu GelitaCel®, 
GelitaSpon® 

 

Dùng trong ngoặi khoă, đă ̣c 
biê ̣t trong ngoặi thằn kinh 

   

 

Wellong BMI - Đài Loan 

 

Van nẵo thắt VP Shunt, EDMS 

 

Dùng điều trị cắc bê ̣nh lý dịch 
nẵo tủy 

 
   

 

Tekno Medical - Đức 

1- Dụng cụ phẵu thuă ̣ t chung 

 

2- Dụng cụ phẵu thuă ̣ t no ̣ i soi, 
óng no ̣ i soi cắc loặi 

3- Mắy cắt đót cao tằn 
TeknoTom HF Unit 

1- Dùng trong đặi phẵu, trung 
phẵu, sẳn khoa, chắn thương... 

2- Ống quang, dụng cụ vằ hê ̣  
thóng mắy no ̣ i soi 

3- Dùng trong ngoặi khoa 

   

   

 

Meril - Ấn Độ 

 

Giá đỡ mạch vành Nêxgên, bóng 
nong mạch vành Mozêc 

 

Dùng trong tim mạch căn 
thiệp 



 

   

 

HÃNG SẢN XUẤT 

 

 

MÔ TẢ 

 

 

ỨNG DỤNG 

 

   

 

Geister - Đức 

 

 

Dụng cụ phẫu thuật chuyên 
ngành thần kinh, tim mạch 

 

Dùng trong chuyên ngành 
thần kinh/ tim mạch 

   

 

Nuvasive - Mỹ 

 

 

Dụng cụ phẫu thuật cột sống 

Nẹp, vít, đĩă đệm cột sống 

 

Dùng trong phẫu thuật cột 
sống 

   

   

 

Carl Zeiss - Đức 

 

 

Kính hiển vi vi phẫu 

 

Kính vi phẫu, đặc biệt cho thần 
kinh và cột sống 

   

 

Natus - Mỹ 

 

Máy điện não (EEG) 

Máy điện cơ (EMG) 

Máy siêu âm xuyên sọ (TCD) 

 

Dùng trong chẩn đoán và điều 
trị nội thần kinh 

   

 

DemeTECH - Mỹ 

 

Chỉ phẫu thuật  

 

Dùng trong phẫu thuật  

 

Link - Đức 

 

Khớp nhân tạo 

 

Dùng trong phẫu thuật thay 
khớp nhân tạo 

 

 

 

 



 

 

LIÊN HỆ 

Vui lòng liên hê ̣  với chúng tôi: 

Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y tế Cổng Vàng 

Trụ sở chính: 

Địa chỉ: 48/20C Lăm Sơn, Phường 6, Quă ̣n Bình Thặnh, TP. Hò Chí Minh 

Điện thoại: (84-8) 3840 8848 

Fax: (84-8) 3840 8847 

 

Chi nhánh Hà nội: 

Địa chỉ: Tầng 6, 167 An Trạch, Quận Đống Đă, Hà nội 

Điện thoại: (84-4) 39336085 

Fax: (84-4) 39336085 


