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(Eng) 

Konica Minolta Donates Ultrasound Diagnostic Devices to Hospitals in 
Wuhan, China 

 
Tokyo (February 14, 2020) – Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) announced that it will 
donate eight units of its ultrasonic diagnostic device SONIMAGE HS1, through the local Red 
Cross chapter, to six hospitals* in Wuhan, China. The hospitals have been taking care of 
patients infected with the novel coronavirus. The Konica Minolta Group supports the local 
medical efforts in Wuhan in dealing with the spreading infection: its healthcare sales 
company in China, Konica Minolta Medical & Graphic (SHANGHAI) Co., Ltd., administers 
installation of the donated devices. Ultrasound diagnostic systems are used in Intensive 
Care Units at hospitals to assist closely monitoring severely ill patients. 
 
The Konica Minolta Group will continue supporting Chinese medical communities and 
people who work for treatment of patients through its initiatives and activities in installing 
and maintaining medical equipment and responding to customer inquiries. The Group 
extends its sympathy to the people and regions affected by the outbreak and hopes 
patients’ swift recovery. 
 
*Union Hospital affiliated to Tongji Medical College of Huazhong University of Science and 
Technology, Tongji Hospital affiliated to Tongji Medical College of Huazhong University of 
Science and Technology, Renmin Hospital of Wuhan University, Zhongnan Hospital of Wuhan 
University, The Central Hospital of Wuhan, and Wuhan Jinyintan Hospital 
 
### 
 
(Viet) 
 

Tập đoàn Konica Minolta tặng thiết bị chẩn đoán siêu âm cho các       
bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc 

 
Vào ngày 14 tháng 02 năm 2020 tại thành phố Tokyo – Tập đoàn Konica Minolta đã tuyên bố sẽ 
quyên góp 8 máy chuẩn đoán siêu âm SONIMAGE HS1 thông qua Hội Chữ Thập Đỏ đến 6 bệnh 
viện* tại Vũ Hán, Trung Quốc. Các bệnh viện này là nơi tiếp nhận những ca nhiễm Coronavirus mới 
nhất. Tập đoàn đã có các hoạt động hỗ trợ cho lực lượng y tế địa phương trong việc xử lý lây nhiễm 
bao gồm: công ty bán hàng chăm sóc sức khỏe tại Trung Quốc, Konica Minolta Medical & Graphics 
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(SHANGHAI) Co., Ltd., điều hành việc lắp đặt các thiết bị được quyên góp. Hệ thống chẩn đoán siêu 
âm được sử dụng trong các Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu tại các bệnh viện để hỗ trợ theo dõi chặt 
chẽ các ca nhiễm nặng. 
Tập đoàn Konica Minolta sẽ tiếp tục có các hoạt động hỗ trợ cho cộng đồng y tế Trung Quốc và các 
cá nhân phụ trách điều trị cho các bệnh nhân bị lây nhiễm thông qua các sáng kiến và hoạt động của 
mình trong việc lắp đặt và bảo trì thiết bị y tế và phản hồi các câu hỏi từ khách hàng. Tập đoàn cũng 
chia buồn với các cá nhân và những vùng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh coronavirus và hy vọng các 
bệnh nhân sẽ mau chóng hồi phục. 
 
* Bệnh viện Liên minh trực thuộc Đại học Y khoa Tongji thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ 
Huazhong, Bệnh viện Tongji trực thuộc Đại học Y khoa Tongji thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ 
Huazhong, Bệnh viện Renmin của Đại học Vũ Hán, Bệnh viện Trung Nam Vũ Hán, Bệnh viện Trung 
ương Vũ Hán, và Bệnh viện Vũ Hán Jinyintan 
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