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PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA THIẾT BỊ TRỊ LIỆU 
 (Kèm theo thông báo mời chào hàng) 

1. Thiết bị cơ bản 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Nệm tập thể dục/ 

Thick gymnastics mat 

Nệm gồm 4 tấm, kích thước mỗi tấm 79"x39"x3"; 

được làm nguyên vật liệu chất lượng cao vừa đảm 

bảo sự mềm mại vừa đảm bảo sự cứng cáp và an 

toàn trong các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi 

giải trí trong trường học/nhà trẻ; thân thiện với môi 

trường, chống trơn trượt, chống mồ, dễ dàng lau rửa 

và vệ sinh; không có chất (ví dụ như CFC) gây hại 

sức khỏe của trẻ em. 

12 

2 Gương/ 

Full-body mirror 

Kích thước 18,8"x18"x58,6", mặt gương không bị 

trầy xước và phản chiếu hình ảnh sắc nét, trung 

thực; khung sắt sơn tĩnh điện, 4 bánh xe có khóa 

đảm bảo sự vững chãi; thiết kế thuận tiện cho việc 

tháo lắp, an toàn cho trẻ em, dễ dàng vệ sinh.          

6 

3 Lều / Pop up tent Kích thước 150cmx240cmx120cm, khung được làm 

bằng thép không gỉ được thiết kế chắc chắn và đảm 

bảo an toàn cho trẻ em, bao quanh khung là vải 

polyester không có hóa chất độc hại ảnh hưởng đến 

sức khỏe của trẻ; dễ dàng tháo lắp, xếp gọn và vận 

chuyển.  

6 

4 Ống chui/ 

Collapsible tunnel 

Kích thước 60cmx240cm, khung làm bằng thép, 

chắc chắn và an toàn, bao quanh khung là vải 

polyester không có hóa chất độc hạn ảnh hưởng đến 

sức khỏe của trẻ, thiết kế dễ dàng xếp gọn và vận 

chuyển.  

6 

5 Vòng tập thể dục/ 

Hula Hoop-ring 

Một bộ gồm 6 chiếc, đường kính mỗi chiếc 50-

60cm, được làm bằng nhựa cao cấp có khả năng 

chống trơn trượt khi đặt trên sàn; thiết kế dễ dàng 

tháo lắp, xếp gọn và vận chuyển. 

12 

 

2. Thiết bị kích thích tiền đình 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Bóng lớn/ Large ball Bóng trơn hoặc bóng gai đường kính 70-80 cm, đảm 

bảo các tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu, an toàn 

cho trẻ em. Bóng được sử dụng để rèn cảm giác 

thăng bằng, điều chỉnh tư thế, điều hòa cảm giác xúc 

và vận động phối hợp. Phụ kiện kèm thèo gồm 1 

bơm bóng, 1-2 van chặn khí. 

24 

2 Võng/ Hammock Khung võng làm bằng thép đảm bảo sự vững chãi, 

có thể được điều chỉnh chiều cao hoặc dễ dàng thay 

đổi vị trí. Vải võng được làm bằng chất liệu đảm 

bảo các tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu, an toàn 

12 



cho trẻ em. 

3 Tấm thăng bằng/ 

Balance Board 

Kích thước ván: 19”x19”x4”; trọng lượng tối thiểu 2 

kg, ván được làm bằng gỗ loại loại tốt, mặt ván được 

sơn chất liệu để chống trượt, đảm bảo an toàn cho 

trẻ em trong quá trình sử dụng. 

12 

4 Thang gỗ/ Wall bars Kích thước tối thiểu: cao 250cm, rộng 200cm gồm 

nhiều thanh ngang để trẻ thực hiện các thao tác leo 

trèo, thiết kế đảm bảo sự chắc chắn, bền và an toàn 

cho trẻ em. 

6 

3. Thiết bị kích thích cảm giác 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Dây nhảy/ Skipping rope Dài 2,5-3,0m có thể dễ dàng điều chỉnh độ dài dây 

nhờ thiết kế thông minh, tiện lợi; chất liệu PVC cao 

cấp đảm bảo an toàn, bền; tay cầm có ma sát và tạo 

cảm giác chắc chắn, thoải mái cho người sử dụng. 

6 

4. Thiết bị kích thích xúc giác 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Ghế bóng/ Ball chair Kích thước: 65cmx54cmx63,5cm. Ghế được thế kế 

vững chắc, có các bánh dễ dàng di chuyển, mỗi bánh 

đều chốt khóa để cố định ghế khi cần; đường kính 

bóng 50-60 cm được làm bằng chất liệu cao cấp 

đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu, an 

toàn với trẻ em. Phụ kiện kèm thèo gồm 1 bơm 

bóng, 1 van chặn khí. 

6 

2 Áo khoác nặng với 3 

kích cỡ khác nhau/ 

Stimulating vest with a 

weight 3 different sizes 

Áo được thiết kế mang lại sự thoải mái cho trẻ em: 

tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý và rối loạn cảm 

giác,...; có 3 loại kích thước và trọng lượng phù hợp 

trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Áo khoác trị liệu 

kích thích được cảm giác, giúp trẻ bình tĩnh; áo đảm 

bảo các tiêu chuẩn chất lượng của châu Âu, an toàn 

cho trẻ em. 

18 

3 Bóng bông 2 loại/  

Ball Cushion 2 types 

Kích thước: có hai loại, đường kính 30cm và đường 

kính 45cm. Vỏ bọc bên ngoài được làm từ chất liệu 

100% polyester với các sợi dài và mềm; bên trong 

được nhồi 100% sợi polyester đảm bảo các tiêu 

chuẩn chất lượng của châu Âu, an toàn cho trẻ em. 

12 

4 Chăn bóng với 3 kích cỡ 

khác nhau/ Ball Blanket 

3 different 

Kích thước gồm 3 kích cỡ khác nhau; đường kính 

bóng 38mm (100 x 140cm, trọng lượng 3,5kg) và 

đường kính bóng 50mm (40 x 200cm, trọng lượng 

7kg). Chất liệu: vải bông chống cháy, bóng làm 

bằng nhựa cao cấp an toàn cho trẻ em. Chăn được sử 

dụng để trị liệu vận động-cảm giác cho trẻ em, tạo 

cho trẻ cảm giác bình tĩnh, thăng bằng và cảm giác 

an toàn, đảm bảo ngủ ngon và sâu hơn.  

18 

5 Chăn  nặng với 3 kích cỡ 

khác nhau/ Weighted 

blanket 3 sizes 

Kích thước gồm 3 kích cỡ khác nhau; trọng lượng: 

3,5-7,0 kg, kích thước 1,2 m x 1,4 m;  chất liệu: 

bông cao cấp, các quả bóng được phân bố đều trong 

chăn để tạo lực đều khắp cơ thể, giúp điều hòa cảm 

giác cho trẻ em rối loạn tăng động giảm chú ý, trẻ tự 

kỷ và trẻ em có vấn đề về cảm giác.  

18 



5. Thiết bị kích thích vận động cơ tay 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Bộ búp bê và quần áo 

búp bê/ Set of dolls and 

doll clothing 

5 búp bê Kích thước  khoảng 30.48  - 5 búp bê kích 

thước khoảng 45.72 cm, Loại búp bê khớp chuyển 

động, không có pin; Chất liệu nhựa cao cấp, an toàn 

cho trẻ nếu cắn. Quần áo búp bê, số lượng: 20 bộ 

quần áo 

3 

2 Bộ đồ chơi ô tô/ Set of 

toy cars 

Bộ đồ chơi xe ô tô bánh đà  (10 chiếc). Chất liệu 

hợp kim không chì,  có màu khác nhau,  yêu cầu sơn 

không chì để đảm bảo an toàn với trẻ. Kích thước 

3cm x 8cm. Dùng cho trẻ từ 5 tuổi trở  lên.  

6 

3 Đồ chơi nấu ăn/ Toy 

kitchen 

Kích thước : dài 66 x rộng 32 x cao 75 cm; Chất 

liệu: Nhựa nguyên sinh an toàn cho bé; sản phẩm 

bao gồm đầy đủ dụng cụ nấu ăn cơ bản. 

3 

4 Bộ đồ chơi khúc gôn cầu 

trên bàn/ Table-top air 

hockey 

kích thước: 101 cm;  

Có sử dụng pin cho bàn để tạo ra lực 6 

6. Thiết bị kích thích vận động cơ miệng 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Bộ công cụ tổng hợp 

massage miệng/ Set of  

tools for dining and oral 

stimulation 

Chất liệu: phthalates, PVC, BPA, y tế tuân thủ theo 

FDA. Bộ dụng cụ bao gồm: 1 thanh cầm và 5 đầu 

Switch khác nhau: 3 đầu massage với các kiểu khác 

nhau (sọc ngang, chấm tròn, sọc dọc) và 2 muỗng. 

Thiết bị sử dụng pin Vibe  

6 

2 Cốc uống nước có tay 

cầm và nắp/ Cup with 

recessed lid 

Ly gồm 2 phần: Phần nắp và thân. Cốc Sippy Cup 

Tot 18 cm có sẵn tay cầm và loại không có tay cầm 

trong một kích thước 18 cm và 28 cm. 

 Chất liệu: BPA-, phthalate-, và không có PVC 

(hoặc PVC dưới 0,1%); Trọng lượng: 104,7 gram; 

Kích thước sản phẩm: 7,5 x 12,7 x 11,5 cm  

6 

3 Cốc khuyết / Nose cut-

out cup 

 Thiết kế cốc khuyết giúp bé uống nước không cần 

ngửa cổ ra sau; Chất liệu: nhựa Poly mềm/dẻo; sức 

chứa nước 250 ml;  

6 

4 Ống hút thay đổi dạng 

hình/ Straws for training 

Không chứa BPA,  phốt pho và phthalate, không có 

PVC, không độc hại, không phai màu, không vị. 
6 

5 Bộ còi trị liệu và đánh 

giá cơ hàm/ Oral 

placement therapy (OPT) 

Kit Assessment and 

treatment of the jaw  

Sản phẩm thích hợp với trẻ có chứng ADHD, hội 

chứng tự kỷ, bại não, hội chứng Down. Gồm các bộ 

dụng cụ: OPT, Dụng cụ Oral Motor, Dụng cụ trị liệu 

răng miệng, Speech & Communication, Talk Tools, 

Tips & Therapy Kits. 

6 

 

7. Thiết bị phát triển nhận thức 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Bộ đồ chơi xây dựng/ 

Set of construction toys 

chất liệu: gỗ hoặc nhựa cao cấp (không chì); Bao 

gồm  4 công nhân, một xe nâng, máy trộn xi măng, 

xe tải, máy nghiền đá, cần cẩu, máy ủi, máy xúc, 

con lăn đường. 

6 

 

Ghi chú: 
- Tất cả sản phẩm phải có thông số kỹ thuật đạt tiêu chuẩn châu Âu. 



- Hàng được chia làm 03 kiện và giao tại 03 trường:  

+ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 

+ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang 

+ Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hồ Chí Minh 

     - Những thông số kỹ thuật của các sản phẩm được mô tả ở trên chỉ là những yêu cầu tối 

thiểu, các sản phẩm được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 


