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o Giới thiệu về Nghi Phú

o Giới thiệu về Hygiena

o Phương pháp đo ATP

o Hệ thống giám sát vệ sinh ứng

dụng phương pháp đo ATP
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 Thành lập: 29 – 01 - 2004.

 Tháng 7 - 2011: đại lý ủy quyền cho FAPAS - chương trình

thử nghiệm thành thạo trong lĩnh vực thực phẩm.

 Tháng 9 / 2012: đại diện độc quyền của Hygiena tại Việt

Nam

 Giải pháp cho các công ty chế biến thực phẩm công

nghiệp, các tổ chức chăm sóc sức khỏe.

 Các hệ thống giám sát vệ sinh nhiễm khuẩn, dị ứng

nhanh chóng,...

GIỚI THIỆU VỀ NGHI PHÚ
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- Coffee, dairy, peanuts, 

spices, feed & grain, 

beverage, wheat.

- Food Labs.

- Environment Labs.

- Universities & research 

institutes.

- Steel Mills.

- Standardization 

Authority.

- Food & Beverage 

processing.

- Health cares & 

hospitality.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI



Hygiena chuyên về giải pháp phân tích nhanh:

• Hệ thống tầm soát việc làm sạch bằng chỉ số ATP

• Phân tích sàng lọc nhanh các nhóm vi khuẩn đặc thù 

• Phân tích enzyme Phosphatase

• Kiểm soát thực phẩm gây dị ứng.

Công cụ lý tưởng cho các lĩnh vực cần kiểm soát nhanh việc làm sạch 

nhằm nâng cao tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh

Ưu điểm chủ yếu của sản phẩm Hygiena

nhanh & dễ dàng, chính xác

Sản phẩm Hygiena

14/04/2021 5



• Hygiena có trụ sở chính tại California, USA 

• Trung tâm nghiên cứu & phát triển sản phẩm Hygiena tại Guildford, UK

• Văn phòng giao dịch tại UK, quản lý các giao dịch thương mại của Châu Âu, 

Trung Đông, Châu Phi và  Châu Á - TBD

• Văn phòng thương mại ở Thượng Hải, Trung Quốc và Haryana,  Ấn Độ.

• Các văn phòng thương mại ở Anh Quốc, Hà Lan, Pháp, Ấn Độ và Singapore.

• Tại Việt Nam, Hygiena chỉ định Cty TNHH thiết bị khoa học Nghi Phú là đại 

diện thương mại từ năm 2011.

Kênh phân phối trên thế giới
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Countries Offices Distributors90 8 140+ Global Customers 80,000+

Global Footprint



History

https://www.youtube.com/watch?v=ARdoD-3tHHI
https://www.youtube.com/watch?v=ARdoD-3tHHI


Lợi ích của việc xác minh độ sạch ATP Hygiena

• Định lượng độ sạch trong 10 giây

• Khắc phục và tối ưu hóa các quy trình vệ sinh

• Theo dõi và phân tích xu hướng tất cả các vị 
trí kiểm tra

• Được sử dụng trong nhiều thập kỷ bởi FDA, 
USDA và các bệnh viện trên toàn thế giới để 
xác minh độ sạch



• Coronavirus cần nguồn năng lượng - vật chất sinh học như nước bọt 

hoặc chất nhầy để tồn tại. Thử nghiệm ATP xác định xem chất sinh học 

đó có trên bề mặt hay không. Với việc làm sạch đúng cách và loại bỏ 

vật liệu hữu cơ khỏi các bề mặt tiếp xúc cao, sự lây truyền của 

coronavirus có thể được giảm thiểu đáng kể

• Vật liệu nhiễm COVID-19 có chứa dư lượng sinh học sẽ được phát 

hiện bởi hệ thống ATP

Lợi ích của việc xác minh độ sạch ATP Hygiena



• Kết quả đo ATP là một chỉ số

cho biết mức độ nhiễm bẩn

trên bề mặt

• Phản ứng:

RLU
Luciferase

ATP + Luciferin AMP +

Cơ chế đo ATP



ATP phát quang sinh học

• ATP (Adenosine triphosphate) là thành phần phân tử năng

lượng cơ bản của tất cả tế bào thực vật và động vật. Chúng

hiện diện trong tất cả vi sinh vật và tồn dư hữu cơ.

• Giá trị đo ATP được hiển thị bằng đơn vị ánh sáng tương đối

(RLU).
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Xác minh độ sạch ATP là gì?

• Hệ thống xác minh vệ sinh ATP của Hygiena 
giúp các tổ chức đạt được mức độ làm sạch 
tiêu chuẩn hóa tối ưu.

• Các hệ thống này sử dụng công nghệ phát 
quang sinh học để xác định và đo adenosine 
triphosphate, thường được gọi là ATP.

• Phép đo này xác định một cách khách quan 
xem bề mặt đã được làm sạch đúng cách và an 
toàn để sử dụng hay chưa.



Thành phần hệ thống ATP Hygiena

• Gồm 3 thành phần chính, được thiết kế tiện lợi và hiệu quả nhất 
để tầm soát độ sạch.

https://www.today.com/money/germs-hotel-rooms-favorite-hiding-places-revealed-1D80293357
https://www.today.com/money/germs-hotel-rooms-favorite-hiding-places-revealed-1D80293357


Sử dụng như thế nào?

• EnSURE Touch là thiết bị cầm tay có chức năng đo nhanh tồn dư hữu 
cơ trên bề mặt. Chỉ trong 10 giây, hệ thống xác định adenosine 
triphosphate (ATP) tồn tại trong tất cả các chất hữu cơ - chất nhầy, 
nước bọt, bất kỳ dịch lỏng nào của cơ thể, tồn dư thức ăn - và đưa ra 
giá trị định lượng về mức độ ô nhiễm trên bề mặt, kết hợp với các 
ngưỡng Pass/Caution/Fai.



Sử dụng ở đâu?

• Kiểm tra độ sạch ATP có thể được sử dụng ở bất kỳ nơi nào quan
trọng về độ sạch. Mỗi ngành, doanh nghiệp có quy trình và tiêu
chuẩn khác nhau, các sản phẩm của chúng sử dụng trong nhiều
ngành công nghiệp.

• Các sản phẩm của Hygienena được thiết kế để sử dụng sau khi
làm sạch và trước khi khử trùng, nhằm đảm bảo bề mặt đã
được làm sạch đúng cách và tất cả tạp chất sinh học đã được loại
bỏ trước bước khử trùng.

https://www.youtube.com/watch?v=EKXk2TplRFY
https://www.youtube.com/watch?v=EKXk2TplRFY


Kết quả của việc xác minh làm sạch ATP

• Giảm lây nhiễm virus dựa trên các nghiên cứu peer reviewed 
studies

• Đảm bảo với khách hàng và nhân viên độ sạch và an toàn với dữ 
liệu làm sạch đã được thẩm định

• Sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh

• Xác minh khách quan các khu vực đã được làm sạch đúng cách

• Bảo vệ thương hiệu của bạn

../Downloads/Use of ATP Readings to Predict a Successful Hygiene Intervention in the Workplace to Reduce the Spread of Viruses (1).pdf


Lĩnh vực thực phẩm

• Bước 1: Xác định các điểm kiểm soát trong nhà máy (theo GMP, SSOP, 
HACCP)



Food & Beverage

• Bước 1



Food & Beverage

Bước 1



Food & Beverage

• Bước 1



Food & Beverage

• Bước 2: Vệ sinh, làm sạch



Food & Beverage

• Bước 3: Kiểm tra ATP



Food & Beverage

Kết quả



Food & Beverage

Giúp

• Đáp ứng các tiêu chuẩn FSMA, GFSI, ISO 

• Bảo vệ thương hiệu

• Giảm các mối nguy hư hỏng thực phẩm, thu hồi sản phẩm

• Cung cấp bằng chứng về quy trình HACCP



Calibration – Certification

https://www.hygiena.com/positive-control-kit-other.html
https://www.hygiena.com/positive-control-kit-other.html
https://www.hygiena.com/other-industries/calcheck-other-industries.html
https://www.hygiena.com/other-industries/calcheck-other-industries.html


https://www.hygiena.com/other-monitoring-systems/ensuretouch-other-industries.html
https://www.hygiena.com/other-monitoring-systems/ensuretouch-other-industries.html


Nguồn

Buồng 

đọc

Chân đếCổng 

sạc USB

The EnSURE™ Touch lấy mẫu, phân tích và 

lập báo cáo từ nhiều phân tích:

• Màn hình cảm ứng chống vỡ 5-inch

• Sử dụng wi-Fi đồng bộ hóa với

phần mềm cloud

• Pin sạc Lithium-Ion

• Bộ nhớ trong 2GB và không giới

hạn trên cloud

• Hướng dẫn từ xa với khả năng chia

sẻ màn hình tích hợp

ATP

Chất gây dị ứng

Vi sinh vật

Enzymes



• Kiểm tra nhanh – Cho kết quả chỉ 

với hai lần chạm

• Vị trí – Dễ dàng tìm thấy bất kỳ vị trí 

nào với thông tin chi tiết

• Kế hoạch – Lập, quản lý và xem các 

kế hoạch trực tiếp trên thiết bị nhanh 

chóng

• Người dùng – Thêm và quản lý tất 

cả người dùng với quyền quản trị trên 

thiết bị

• Báo cáo – Dễ dàng xem kết quả thí 

nghiệm và xu hướng phân tích

• Đồng bộ hóa – Đồng bộ hóa thông 

tin và kết quả lên đám mây, kèm theo 

thời gian làm thực nghiệm.

• Hiệu chuẩn – Kiểm tra hiệu chuẩn 

thiết bị chỉ với vài lần chạm

• Kiểm tra lại – Xem lại các vị trí kiểm 

tra không đạt và ngay lập tức kiểm tra 

lại để có hành động khắc phục

• Cài đặt –Ngôn ngữ, thiết bị, dữ liệu, 

mô phỏng kết quả.



Đồng bộ hóa Sync

Đồng bộ

Đồng bộ hóa không dây kết quả kiểm tra với dữ liệu thiết bị

bộ nhớ đám mây SureTrend để phân tích dữ liệu.

https://www.hygiena.com/food-and-beverage-products/suretrend-cloud-food-and-beverage.html#resources
https://www.hygiena.com/food-and-beverage-products/suretrend-cloud-food-and-beverage.html#resources


• Đồng bộ không dây với cloud

• Dễ dàng cấu hình 1 hoặc hàng
trăm công cụ từ một tài khoản
SureTrend

• Tổng hợp dữ liệu và theo dõi
kết quả trên các thiết bị

• Theo dõi các lần đo để đưa ra
quyết định huấn luyện lại hoặc
tìm ra các khu vực khó vệ sinh

• Tổng hợp kết quả từ nhiều
dụng cụ đo

• Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Các tính năng của SureTrend Cloud

Suretrend.hygiena.com



Video

https://www.youtube.com/user/HygienaTV
https://www.youtube.com/user/HygienaTV


Hotel & Resort 
Cleaning 
Verification
Hygiena™ ATP Cleaning Verification Overview



Hospitality 
Industry 
Landscape



Các thách thức mới trong lĩnh vực Hospitality

• Tăng cường hướng dẫn và hạn chế từ CDC và WHO 

• Thiết lập lại niềm tin của khách hàng / nhân viên 

• Nâng cao hình ảnh thương hiệu tập trung vào độ an toàn 

• Làm thế nào để các hotels & resorts có thể chứng minh 
độ sạch để giữ an toàn cho khách hàng và nhân viên?



ATP cải thiện & xác minh các tiêu chuẩn vệ sinh

• Ecolab China demonstrates how EnSURE™ Touch can be used to 
validate hand-washing and sanitizing methods.

https://www.youtube.com/watch?v=Jw6imFcCtwA&t=17s


Các vị trí kiểm tra ATP

• Door Handles

• Elevators

• Counters

• Water Fountains

• Sinks & Faucets

• Toilets

• Phones

• Credit Card Machines

• Computers

• Hand-Rails

• Escalators

• Chairs & Benches

• Kiosks

• Luggage Carts

• Desks

• Common Areas

• Fitness Facilities

• Beds

• Tables

• Television Remotes

• Sinks & Faucets

• Showers & Bathtubs

• Closets



Airline Cleaning 
Verification
Hygiena™ ATP Cleaning Verification Overview



Facing New Challenges in the Travel Landscape

• Tăng cường hướng dẫn và hạn chế từ CDC và WHO 

• Thiết lập lại niềm tin của khách hàng / nhân viên 

• Nâng cao hình ảnh thương hiệu tập trung vào độ an toàn 

• Làm thế nào để các hotels & resorts có thể chứng minh 
độ sạch để giữ an toàn cho khách hàng và nhân viên?



Các vị trí kiểm tra ATP

• Door Handles

• Elevators

• Counters

• Water Fountains

• Sinks & Faucets

• Toilets

• Phones

• Credit Card Machines

• Computers

• Hand-Rails

• Escalators

• Chairs & Benches

• Kiosks

• Armrests

• Tray Tables

• Air Vents

• Lights

• Seatbelts

• Service Carts

• Luggage Compartments

• Seat-back Pockets

• Safety Information Cards

• In-Flight Entertainment



Skytrax, tổ chức xếp hạng 

vận tải hàng không quốc tế, 

thành lập 1989, trụ sở tại 

London, Vương quốc Anh. 



Skytrax Hành khách
Hãng 

hàng không

Dịch COVID, 

Skytrax bắt 

đầu tìm kiếm 

những 

phương pháp 

mới để xác 

minh độ sạch. 

Cảm thấy an 

toàn và chứng 

minh các hãng 

hàng không 

đang thực hiện 

các biện pháp 

phòng ngừa 

cần thiết 

Yêu cầu các 

phép đo định 

lượng về độ 

sạch thông 

qua phân tích 

khoa học

Airline



Airline

 Là một phần của phân tích kiểm tra COVID-19, Skytrax sử

dụng thử nghiệm ATP để đo độ nhiễm bẩn bề mặt trên các

khu vực tiếp xúc nhiều trong sân bay và trên máy bay.

 Kiểm tra và giám sát hoạt động dọn dẹp, cung cấp dữ liệu

để biết một khu vực có “sạch” hay không

 Thiết lập các giá trị chuẩn cho việc làm sạch, cải thiện và

tiêu chuẩn hóa các quy trình làm sạch sân bay.

 Hệ thống EnSURE Touch

o Cung cấp dữ liệu hữu hình để các hãng hàng không chia sẻ

với nhân viên vệ sinh

o Thể hiện sự cống hiến của các hãng hàng không trong việc

đảm bảo vệ sinh an toàn cho hành khách.

8/2020, Skytrax Xếp hạng an toàn COVID-19 bao

gồm các hãng hàng không và sân bay trên toàn thế

giới, cung cấp các biện pháp an toàn và vệ sinh

COVID-19 của các hãng hàng không và sân bay.



Healthcare Industry

Infection Control Environmental/Domestic Services Sterile Services

Healthcare Laundry Facilites Emergency Medical Services Dental

https://www.hygiena.com/healthcare.html


Healthcare Industry

Duy trì lịch trình vệ sinh nghiêm ngặt là điều cần thiết để giữ cho các 
phòng bệnh, dãy phòng mổ và các thiết bị quan trọng luôn sạch sẽ. 

Công nghệ Hygiena được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe trên toàn 
cầu để giúp các cơ sở chăm sóc sức khỏe xác minh các quy trình vệ 
sinh và tạo cơ sở cho việc khử trùng tiếp theo.



Healthcare Industry



 ATP được khuyến cáo bởi CDC trong tầm soát và 

cải thiện độ sạch trong môi trường bệnh viện. 

 Ngay lập tức biết được các bề mặt đã làm sạch 

đúng cách và phòng bệnh đã đảm bảo an toàn sử 

dụng cho bệnh nhân tiếp theo



Healthcare Industry



Healthcare Industry

EnSURE Touch được sử dụng thành công
trong các hệ thống:

• Một số dịch vụ xe cấp cứu ở Vương quốc
Anh (National Health Service) sử dụng ATP
Hygiena để đánh giá sau khi làm sạch và
giám sát 5 khu vực có nguy cơ cao trong
cabin (nơi người lái xe ngồi) và 5 khu vực
trên bệnh nhân.



Healthcare Industry

EnSURE Touch được sử dụng thành công
trong các hệ thống:

• Một phần của Patient Safety Initiative của
bang Maryland, Hoa Kỳ, dựa trên các
khuyến nghị của CDC Hoa Kỳ.
Collaborative là tổ chức đầu tiên có quy mô
tại Hoa Kỳ sử dụng hệ thống giám sát vệ
sinh EnSURE Touch để xác định mức độ
sạch.



Call: 090 119 3778
sam_dang@nghiphu.com

www.nghiphu.com

mailto:info@nghiphu.com

