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TRONG KHI 
ÑEO MAÉC CAØI

COÁ ÑÒNH

GIAI ÑOAÏN
RAÊNG VÓNH VIEÃN

Töø 8-12 tuoåi

Infant Trainer Hard 

T4K® - Phase 2 - Hard 

Infant Trainer Soft 

T4K® - Phase 1 - Soft 

T4A™ - Phase 2 - Hard 

T4B2™

T4A™ - Phase 1 - Soft

T4B™

INFANT TRAINER™
Infant Trainer™ là khí cụ tập luyện khuyến khích trẻ nhai đúng 
trong khi sử dụng cơ hàm. Infant Trainer™ giúp trẻ thở qua 
đường mũi và khí cụ cũng huấn luyện trẻ cách nuốt đúng và 
đặt lưỡi đúng vị trí. 
Nghiên cứu cho thấy rõ rằng sự phát triển đúng của mặt, hàm 
và răng phụ thuộc nhiều vào tất cả các yếu tố này. Infant 
Trainer™ có thể giúp ngăn ngừa việc điều trị chỉnh nha như 
đeo mắc cài và nhổ bớt răng khi trẻ đã trưởng thành.

T4K® (Pre-Orthodontic Trainer for Kids™)
T4K® hiệu quả nhất cho lúc bắt đầu hàm răng hỗn hợp khi các 
răng vĩnh viễn phía trước đang mọc lên. Đặc điểm thiết kế cơ 
chức năng giúp điều trị các nguyên nhân gây sai khớp cắn. 
Nét đặc trưng trong thiết kế hướng dẫn hàm và răng giúp 
chỉnh cung hàm và răng đều hơn. Giúp phát triển cung hàm 
nhờ việc hỗ trợ đặt lưỡi vào đúng vị trí ở hàm trên.

T4A™ (Trainer for Alignment)
T4A™ có đặc điểm thiết kế tương tự với T4K® nhưng có cạnh 
cao hơn ở khu vực răng nanh để giúp chỉnh thẳng hàng cho 
các răng nanh mới nhú và hai đầu ngoài cùng của máng dài 
hơn để hỗ trợ cho các răng cối thứ hai. 
T4A™ phù hợp nhất cho trẻ từ 12 - 15 tuổi trở lên ở giai đoạn 
đầu của hàm răng vĩnh viễn.
Sự kết hợp của Cung môi, Rãnh răng và hai mức độ mềm và 
cứng của khí cụ giúp chỉnh thẳng hàng các răng phía trước.  
T4A™ có thể được dùng như khí cụ duy trì cơ chức năng cho 
bệnh nhân vừa kết thúc chỉnh nha cố định và không muốn 
mang khí cụ duy trì cố định vĩnh viễn. Khí cụ cũng có ích cho 
điều trị các ca tái phát nhẹ mà không cần gắn lại toàn bộ khí 
cụ chỉnh nha cố định.

GIAI ÑOAÏN
RAÊNG SÖÕA

Töø 2-5 tuoåi

GIAI ÑOAÏN
RAÊNG HOÃN HÔÏP

Töø 5-8 tuoåi

GIAI ÑOAÏN
RAÊNG VÓNH VIEÃN

Töø 12-15 tuoåi
trôû leân

T4B™ (Trainer for Braces™)
T4B™ giúp thoải mái hơn và giữ sự ổn định tốt hơn cho trẻ 
đang chỉnh nha bằng khí cụ cố định. Khí cụ giúp mô mềm 
không bị tổn thương do mắc cài, huấn luyện lại hệ cơ miệng 
và điều trị rối loạn khớp thái dương – hàm.
T4B™ cũng giúp thúc đẩy quá trình chỉnh nha mau hơn và 
tăng tính ổn định.

T4B2™ (Trainer for Braces Class II™)
T4B2™ dày hơn và cứng chắc hơn so với T4B™ và hỗ trợ chỉnh 
sửa các trường hợp sai khớp cắn nặng hơn (hạng II) và thói 
quen đẩy lưỡi. Cạnh cao hơn giúp cải thiện việc đeo trong 
miệng và thở đúng qua đường mũi.
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Myobrace for Kids™
Ñieàu trò sôùm coù theå ngaên chaën vieäc ñeo maéc caøi.
Myobrace for Kids™ là hệ thống khí cụ 3 giai đoạn được thiết kế đặc 
biệt để chỉnh sửa các thói quen xấu của răng miệng đồng thời điều 
trị các vấn đề liên quan đến sự phát triển hàm trên và hàm dưới. 
Myobrace for Kids™ có hiệu quả nhất sau khi các răng vĩnh viễn phía 
trước hiện diện và trước khi tất cả các răng vĩnh viễn mọc ra (từ 5 – 
10 tuổi) và gồm 3 kích cỡ.
Khí cụ vừa chỉnh sửa những thói quen xấu làm cho răng chen chúc 
vừa cung cấp những lực nhẹ hỗ trợ cho việc nới rộng hàm trên và 
sắp các răng vào đúng vị trí tự nhiên trên cung hàm.

Myobrace for Junior™ là hệ thống khí cụ 3 giai đoạn được thiết kế 
một cách đặc biệt để chỉnh sửa các thói quen xấu của răng miệng 
đồng thời điều trị các vấn đề liên quan đến sự phát triển hàm trên và 
hàm dưới. Myobrace for Junior™ có hiệu quả nhất ở giai đoạn răng 
sữa từ lúc 3 tuổi.
Khí cụ vừa chỉnh sửa các thói quen xấu làm cho răng chen chúc vừa 
cung cấp những lực nhẹ hỗ trợ cho việc nới rộng hàm trên nhằm tạo 
thêm chỗ cho các răng vĩnh viễn mọc lên.

Myobrace for Juniors™
Ñieàu trò sôùm coù theå ngaên chaën vieäc ñeo maéc caøi.

Myobrace for Teens™

Myobrace for Teens™ là hệ thống khí cụ 4 giai đoạn được thiết kế để 
chỉnh sửa các thói quen, phát triển cung hàm, và chỉnh răng thẳng 
hàng. 
Myobrace for Teens™ có hiệu quả nhất trong giai đoạn các răng vĩnh 
viễn đã mọc ra (độ tuổi 10 đến 15) và được thiết kế để hướng dẫn các 
răng mới nhú vào đúng vị trí tự nhiên và có nhiều kích cỡ.
Khí cụ vừa chỉnh sửa những thói quen xấu làm cho răng chen chúc 
vừa cung cấp những lực nhẹ hỗ trợ cho việc nới rộng hàm trên và 
sắp các răng vào đúng vị trí tự nhiên trên cung hàm.

Chænh raêng thaúng khoâng caàn duøng maéc caøi.

Myobrace for Adults™
Phöông phaùp chænh nha ñeå laøm thaúng raêng khoâng caàn duøng maéc caøi.

Myobrace for Adults™ là hệ thống khí cụ 3 giai đoạn được thiết kế để 
điều trị hàm lệch lạc và răng chen chúc ở người trưởng thành.
Myobrace for Adults™ có thể được sử dụng như một khí cụ điều trị 
độc lập hoặc kết hợp với các khí cụ nới rộng hàm. 
Chuỗi các khí cụ Myobrace for Adults™ kết hợp nhiều nguyên lý thiết 
kế khí cụ đã được chứng minh của MRC, bao gồm các đặc tính vừa 
giúp chỉnh sửa những thói quen xấu của răng miệng như huấn luyện 
cho lưỡi đặt đúng vị trí ở hàm trên, tập luyện lại cơ miệng vừa cung 
cấp những lực nhẹ sắp thẳng các răng vào đúng vị trí.

Myobrace for Interceptive Class III™ là hệ thống khí cụ 3 giai đoạn 
được thiết kế đặc biệt để chỉnh sửa các thói quen xấu đồng thời giới 
hạn sự phát triển quá mức của hàm dưới – vấn đề thường gặp ở các 
bệnh nhân sai khớp cắn hạng III.
Myobrace for Interceptive Class III™ có hiệu quả tốt nhất khi răng 
vĩnh viễn của trẻ chưa mọc lên hết (độ tuổi 5 đến 8) và có 3 cỡ.

Myobrace for Interceptive Class III™

TMJ™ System giúp thả lỏng các cơ cổ và cơ hàm, giảm lực nén lên 
khớp Thái Dương Hàm, hạn chế nghiến răng lúc thức và lúc ngủ, và 
có thể giảm cơn đau cổ và đau đầu.
TMJ™ System là hệ thống 2 giai đoạn (máng cứng và máng mềm). 
Điều trị hiệu quả do làm giảm lực nén lên khớp Thái Dương Hàm, thả 
lỏng các cơ sọ – hàm dưới và loại bỏ các nguyên nhân như các thói 
quen xấu về cơ chức năng và chức năng phụ.

APPLIANCE

THE
™

The TMJ™ System
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CARL MARTIN GmbH tọa lạc ở thị trấn SOLINGEN, được thành lập từ năm 1916 và nổi 
tiếng trên thế giới về các dụng cụ như: Dao, kéo và các dụng cụ phẫu 
thuật trong ngành Nha Khoa.
Từ đó đến nay, Carl Martin chú tâm vào sản xuất và phân phối các dụng cụ cao cấp cho 
ngành Nha khoa. Hơn 95 năm kinh nghiệm về vật liệu, gia công và đáp ứng nhu cầu sử 
dụng hàng ngày của Bệnh viện, các Phòng nha và Lab đã làm cho chúng tôi trở thành 
một trong những nhà sản xuất dẫn đầu trên thế giới về dụng cụ nha khoa.

Carl Martin sở hữu nhiều giấy chứng nhận danh giá như EN ISO 13485:2012 + AC:2012 
và EN ISO 9001:2008.

Các dụng cụ Carl Martin có thể chịu được khử trùng nhiệt và hấp tiệt trùng.

Các sản phẩm của Carl Martin có đa dạng các chất liệu như: Titanium-TI, Tungsten Carbide 
(TC), SC-SuperCut, RH-Coating và LiquidSteel.

Nổi bật nhất là LiquidSteel, đây là loại thép không rỉ có thành phần Chrom 14%, không 
chứa các thành phần Nikel gây hại cho sức khỏe, cấu trúc phân tử của thép được tối ưu 
hóa bằng kỹ thuật làm cứng NOXI có các ưu điểm sau:

• GIA TĂNG KHẢ NĂNG CẮT, ĐỘ BỀN CAO VÀ CHỐNG OXI HÓA 

• ĐẶC BIỆT BỀ MẶT BÓNG MỊN (Ở DỤNG CỤ CẦM TAY) NHỜ VÀO KỸ THUẬT ĐÁNH 
BÓNG ĐẶC BIỆT, LÀM GIẢM ĐỘ PHẢN CHIẾU ÁNH SÁNG

• THIẾT KẾ KHOA HỌC

• TRỌNG LƯỢNG NHẸ

• BỀ MẶT TRƠN LÁNG, HẠN CHẾ BÁM BẨN, DỄ DÀNG LAU CHÙI CŨNG NHƯ VỆ SINH

• BỀ MẶT CHỐNG TRẦY XƯỚC

DỤNG
 C

Ụ
 C

H
ỈN

H
 N

H
A
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Dòng sản phẩm tiện ích mới

Thiết kế mới với tất cả các đặc điểm 
của dụng cụ cầm tay hiện đại.

THIẾT KẾ KHOA HỌC
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Hộp đựng trâm Sendoline giúp nha sĩ 
kiểm soát tốt việc sử dụng trâm.

Tên Sản Phẩm
S5 Rotary Files Intro Kit
Trâm máy - Hộp 5 cây
8/30(18mm), 6/30-4/30-4/25-4/20(23mm)

NiTi-TEE �le 23 mm kit 
Trâm máy
12/30(17mm), 8/30-6/30-4/30-4/25-4/20(23mm)

NiTi S-�le
Size / ISO: 15-80; Chiều dài: 21, 25, 28 và 31mm
Hộp 6 cây: 1 hay nhiều kích cỡ trâm 15-40 / 45-80

S-�nder
Size / ISO: 10; Chiều dài: 18 và 21mm
Hộp 6 cây cùng loại 

Gates Glidden 
Size / ISO: 1- 6; Chiều dài: 19mm
Hộp 6 cây: 1 hay nhiều kích cỡ trâm 1- 6 

Peeso Reamer 
Size / ISO: 1- 6; Chiều dài: 19mm
Hộp 6 cây: 1 hay nhiều kích cỡ trâm 1- 6 

Paste Filler
Size / ISO: 25-40; Chiều dài: 21, 25 và 29mm
Hộp 4 cây: 1 hay nhiều kích cỡ trâm 25-40 

Tên Sản Phẩm
Trâm gai 
Size / ISO: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Chiều dài: 21mm
Hộp 6 cây: 1 hay nhiều kích cỡ trâm 1- 6 

Finger Plugger 
Size / ISO: 15-80
Chiều dài: 25mm

Finger Spreader
Size / ISO: 15-80
Chiều dài: 25mm

GuttaPercha cho trâm máy Niti-TEE
Size: #15-40 - Taper: 4 và 6
Hộp 60 cây cùng số hoặc đủ loại (#15-40)

GPR Intro Kit - Bộ tháo Gutta Percha
Hộp 5 cây - Size: #1-5

K-�le / H-�le / K-reamer 
Size / ISO: 06 -140
Chiều dài: 21, 25, 28 và 31mm
Hộp 6 cây: 1 hay nhiều kích cỡ trâm 15-40 
hoặc 45-80

Kích thöôùc haït: thoâ
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min-1; max.: 25.000 min-1

Pack.: 10, 100 pieces

Kích thöôùc haït: vöøa
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min-1; max.: 25.000 min-1

Pack.: 10, 100 pieces

Kích thöôùc haït: mòn
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min-1; max.: 25.000 min-1

Pack.: 10, 100 pieces

LAÂM SAØNG
Ñaùnh boùng sau cuøng

EVE ECOCERAM  Heä thoáng muõi silicone ñaùnh boùng 3 böôùc (hoaøn taát, laøm nhaün vaø ñaùnh boùng) daønh cho söù.

Hoaøn taát vaø taïo daïng Laøm nhaün vaø ñaùnh boùng sô boä

Item:
Item No.:

W2BVK
1592

W9VK
1579

W7VK
1577

W2BNK
1692

W9NK
1679

W7NK
1677

W2BSK
1792

W9SK
1779

W7SK
1777

Laøm nhaün vaø ñaùnh boùng sô boä Ñaùnh boùng

Item:
Item No.:

EC11m
5181

EC3km
5173

EC2km
5172

EC5Wm
5175

EC6m
5176

EC7m
5177

EC18m
5188

EC11f
5281

EC3kf
5273

EC2kf
5272

EC5Wf
5275

EC6f
5276

EC7f
5277

EC18f
5288

Kích thöôùc haït: vöøa
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min-1; max.: 20.000 min-1

Pack.: 10, 100 pieces

Set RA 210 
8 pieces

EC2Km, EC3Km, 
EC7m, EC18m,
 EC2Kf, EC3Kf, 

EC7f, EC18f

Set RA 128
8 pieces

CS11m, CS11f, 
CS2Bm, CS2Bf,

CS7m, CS7f,
CS9m, CS9f

Kích thöôùc haït: thoâ
rec. RPM: 5.000 - 8.000 min-1; 
max.: 20.000 min-1

Pack.: 10, 100 pieces

Kích thöôùc haït: vöøa
rec. RPM: 5.000 - 8.000 min-1; 
max.: 20.000 min-1

Pack.: 10, 100 pieces

Kích thöôùc haït: mòn
rec. RPM: 5.000 - 8.000 min-1; 
max.: 20.000 min-1

Pack.: 10, 100 pieces

Kích thöôùc haït: mòn
rec. RPM: 7.000 - 10.000 min-1; max.: 20.000 min-1

Pack.: 10, 100 pieces

EVE ECOCOMP  Heä thoáng ñaùnh boùng 2 böôùc cho vaät lieäu composite vôùi ñoä mòn vaø ñoä boùng keùo daøi. LAÂM SAØNG

LAÂM SAØNG

Item:
Item No.:

CS11g
2581

CS2Bg
2592

CS7g
2577

CS9g
2579

CS11m
2681

CS2Bm
2692

CS7m
2677

CS9m
2679

CS11f
2781

CS2Bf
2792

CS7f
2777

CS9f
2779

EVE COMPOSOFT  Heä thoáng ñaùnh boùng 3 böôùc baèng silicone meàm vaø mòn cho taát caû caùc loaïi composite.

Hoaøn taát vaø taïo daïng Laøm nhaün vaø ñaùnh boùng sô boä Ñaùnh boùng

8/30

6/30
4/30

4/25
4/20
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Item:
Item No.:

H340
2040

H338
2038

H336K
2036

H334K
2034

H332K
2032

H330K
2030

H340m
2140

H338m
2138

H336Km
2136

H334Km
2134

H332Km
2132

H330Km
2130

H340f
2240

H338f
2238

H336Kf
2236

H334Kf
2234

H332Kf
2232

H330Kf
2230

Maøi vaät lieäu dö

Item:
Item No.:

EVE DIASYNT PLUS  Heä thoáng muõi maøi baèng kim cöông duøng cho söù, kim loaïi vaø vaät lieäu coù ñoä cöùng cao. LABO

LABO

LABO

Kích thöôùc haït: thoâ
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min-1; max.: 25.000 min-1

Kích thöôùc haït: vöøa
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min-1; max.: 25.000 min-1

Kích thöôùc haït: mòn
rec. RPM: 7.000 - 15.000 min-1; max.: 25.000 min-1

Hoaøn taát vaø taïo daïng Laøm nhaün vaø ñaùnh boùng sô boä Ñaùnh boùng sau cuøng

Item:
Item No.:

R22VK
1500

S6VK
1516

LS22VK
1501

R22NK
1600

S6NK
1616

LS22NK
1601

R22SK
1700

S6SK
1716

LS22SK
1701

EVE ECOCERAM  Heä thoáng muõi silicone ñaùnh boùng 3 böôùc (hoaøn taát, laøm nhaün vaø ñaùnh boùng) daønh cho söù.

Kích thöôùc haït: thoâ
rec. RPM: 8.000 - 12.000 min-1; max.: 25.000 min-1

Maøi hoaøn taát

DYP-22/4g
8000

DYP-22/2g
8002

DYP-8g
8048

DYP-9g
8049

DYP-13g
8053

DYP-14g
8054

DYP-15g
8055

DYP-22/4m
8100

DYP-22/2m
8101

DYP-8m
8148

DYP-9m
8149

DYP-13m
8153

DYP-14m
8154

DYP-15m
8155

Item:
Item No.:

EVE DIACERA  Heä thoáng ñaùnh boùng 2 böôùc baèng kim cöông cho söù, ñaëc bieät phuïc hình CAD/CAM vaø söù oxide

Kích thöôùc haït: vöøa
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min-1; max.: 20.000 min-1

Kích thöôùc haït: mòn
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min-1; max.: 20.000 min-1

L26DCmf
7600

SL20DCmf
7601

H2DCmf
7642

H8DCmf
7648

R17DCmf
7604

L26DC
7700

SL20DC
7701

H2DC
7742

H8DC
7748

R17DC
7704

Laøm nhaün Ñaùnh boùng

Pack.: 
1, 10 pieces

Pack.: 
1, 10 pieces

Pack.: 
10, 100 pieces

Kích thöôùc haït: thoâ
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min-1

Kích thöôùc haït: vöøa
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min-1

Kích thöôùc haït: mòn
rec. RPM: 5.000 - 7.000 min-1

EVE TECHNIK Heä thoáng ñaùnh boùng 3 böôùc goàm laáy vaät lieäu dö, laøm nhaün vaø ñaùnh boùng cho phuïc hình nhöïa, 
haøm chænh nha baèng nhöïa acrylic. 

Hoaøn taát Laøm nhaün Ñaùnh boùng

Muõi ñaùnh boùng duøng cho hôïp kim quí vaø khoâng quí.

Muõi deûo duøng ñaùnh boùng kim loaïi quyù vaø khoâng quyù vôùi ñoä boùng môø. Muõi deûo ñaùnh boùng cho kim loaïi quí vaø khoâng quí vôùi ñoä boùng cao.

Ñaùnh boùng sô boä Ñaùnh boùng sau cuøng

Item:
Item No.:

Kích thöôùc haït: mòn
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min-1

max.: 20.000 min-1

Kích thöôùc haït: sieâu mòn
rec. RPM: 7.000 - 12.000 min-1

max.: 20.000 min-1

EVEFLEX TECHNIK

701
4701

722
4722

Pack.: 
10, 100 pieces

706
4706

708
4708

705
4705

715
4715

801
4801

822
4822

806
4806

808
4808

805
4805

815
4815

LABO

LABO

Kích thöôùc haït: vöøa
rec. RPM: 8.000 - 12.000 min-1; max.: 20.000 min-1 
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• Tất cả thành phần tự nhiên
• Kích thích nước bọt ngăn 

KHÔ MIỆNG
• Zinc Gluconate diệt vi khuẩn 

và ngăn chặn MÙI HÔI
• Xylitol ngăn ngừa sâu răng
• Không đường
• Không Gluten
• Không chất béo

• Với sản phẩm xịt thơm miệng TheraBreath 
có Chứng nhận độc quyền, khi bạn xịt vào 
miệng và dung dịch này đến được những 
vùng khó tiếp cận ở phía sau cổ họng, nó 
trung hòa mùi hôi nhanh chóng và hiệu quả.

• Dễ dàng mang theo và sử dụng thuận tiện 
mọi lúc, mọi nơi. Thành phần gồm OXYD-8, 
Zinc Gluconate và tinh dầu trà.

• Sau khi đánh răng và súc miệng, nơi dễ dàng 
để nước xịt trên vùng phía sau lưỡi, và phân 
chia 1-2 tia nước ở lưỡi và cổ họng.

• Không cồn, không đường, không axit.

Stops 
Bad Breath 

Instantly!

Người sáng lập của TheraBreath, Tiến sĩ 
Harold Katz đã thành lập hệ thống 
chăm sóc sức khỏe răng miệng này tại 
Viện California Breath khoảng hai mươi 
năm trước vào năm 1994. Từ đó, 
TheraBreath đã trở thành 1 trong 5 
công ty lớn nhất về chăm sóc sức khỏe 
răng miệng tại Mỹ và là Nhà sản xuất 
sản phẩm chăm sóc răng miệng tư 
nhân lớn nhất ở Mỹ. Mỗi năm có hàng 
triệu người Mỹ sử dụng sản phẩm của 
TheraBreath. Sau khi dùng thử 
TheraBreath, người tiêu dùng yêu thích 
và tiếp tục sử dụng sản phẩm này.

Công thức nguyên bản đã được cải tiến 
rất nhiều lần để trở thành một sản 
phẩm chăm sóc răng miệng hoàn thiện 
nhất có mặt trên thị trường. Sản phẩm 
TheraBreath là một đột phá mang tính 
cách mạng vì nó tấn công chính vào vi 
khuẩn gây hôi miệng. TheraBreath 
không che giấu mùi khó chịu bằng 
hương thơm hoặc mùi mạnh như các 
sản phẩm khác trên thị trường mà nó 
diệt sạch mùi khó chịu. TheraBreath đã 
được kiểm chứng có tác dụng tốt trong 
việc khống chế các loại vi khuẩn và mùi 
hôi do chúng gây ra.

Đã được y học và người tiêu dùng kiểm chứng và bảo đảm 100% tiêu diệt mùi hơi thở 
khó chịu. Các sản phẩm của TheraBreath ứng dụng sức mạnh tăng cường oxy của 
OXYD-8™ để diệt sạch hoàn toàn các vi khuẩn gây ra mùi khó chịu trong hơi thở. Hoàn 
toàn không chứa cồn, đường, và chất tẩy, TheraBreath đã giúp đem hơi thở tươi mát 
cho hàng triệu người và tìm lại sự tự tin. Giờ đây không còn lý do nào nữa để tiếp tục 
chịu đựng hơi thở khó chịu.

Loại bỏ hơi thở có mùi khó chịu bằng cách 
dùng kem đánh răng và nước súc miệng của 
TheraBreath. Chứng minh lâm sàng cho thấy 
việc sử dụng nước súc miệng hương bạc hà 
OXYD-8  tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi hôi và vị 
chua, đắng trong miệng.

GIẢI PHÁP cho bệnh nhân
có hơi thở MÙI KHÓ CHỊU

Hôi Miệng...

TheraBreath Oral Rinse và TheraBreath Toothpaste
Nước súc miệng và kem đánh răng dành cho bệnh nhân có hơi thở mùi khó chịu

Sản phẩm xịt thơm miệng
TheraBreath Fresh Breath Throat Spray

TheraBreath Mouth Wetting Lozanges

America’s #1 Selling 
Premium Oral Care Brand

www.TheraBreath.com

• Không sản phẩm nào ngăn chặn mùi hôi 
nhanh hơn và thời gian thơm lâu hơn.

• Kiểm chứng lâm sàng cho thấy thời gian không 
hôi miệng kéo dài hơn 12 giờ.

• Nha sĩ khuyên dùng TheraBreath đối với các 
bệnh nhân hôi miệng, miệng khô, loét, nhai kẹo 
cao su, và răng nhạy cảm.

• Ngừa sâu răng, răng sáng hơn.
• Không cồn, không sodium lauryl sulfate, 

không đường, không chất tẩy rửa, không màu và 
không mùi nhân tạo.

• Sản phẩm của Mỹ.
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RAÊNG NHÖÏA 2 LÔÙP - SAÛN XUAÁT TAÏI YÙ

Acry Rock V

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

B1 - B2 - B3 - B4

C1 - C2 - C3 - C4

D2 - D3 - D4

E1

F1 - F2

Shade Guide

Tiêu chuẩn chất lượng Quốc Tế: CE 0546, ISO 3336 : 1993, 
chứng nhận xuất xứ C/O

Đáp ứng chất lượng do sử dụng kỹ thuật CAD/CAM mới nhất

Hình 3D của 
ngà răng/cổ răng

Chất kết dính cao phân tử  H.M.W (Liên kết chéo PMMA)
Sử dụng polymer bổ sung cao phân tử kết hợp liên kết phân tử đặc biệt 
(liên kết chéo) mang lại:
• Độ cứng khác biệt
• Chịu sự mài mòn tuyệt vời
• Màu sắc ổn định
• Chịu được các mảng bám răng tốt

Liên kết chéo giữa các mắt xích phân tử

Liên kết Polymer giữa các monomer

Phân tử monomer

Răng giả Ruthinium có nhiều sắc thái. Sử dụng 
ảnh phổ trong suốt quá trình kiểm tra đảm bảo 
màu sắc thật không đổi.

Flourescence là một dạng của luminescence 
được tìm thấy trong dạng vật chất nào đó. Đó là 
đặc điểm tìm thấy trong răng tự nhiên mà khi 
được chiếu tia cực tím, nó tỏa ra ánh sáng xanh 
trắng nhạt. Đặc điểm này được tìm thấy trong  
tất cả răng của Ruthinium nên giúp răng trông 
tự nhiên.

RUTHINIUM là nhà sản xuất hàng đầu 
trong lĩnh vực nha khoa với hơn 40 năm 
kinh nghiệm, chuyên sản xuất răng giả 
bằng nhựa tổng hợp và các sản phẩm đúc 
nha khoa trong labo. Nhà máy hoạt động 
trên khắp nước Ý với sự hợp tác của hơn 60 
nhà phân phối, và hầu hết trên toàn thế 
giới, Châu Âu, Châu Phi, Đông Nam Á, Úc, 
Nam Mỹ và Mỹ. 

Các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt được tiến 
hành trên răng nhựa cao phân tử của các 
công trình nghiên cứu có uy tín quốc tế có 
thẩm quyền. Kết quả về độ cứng, nhẹ, độ 
bền và khả năng chống mòn đặc biệt làm 
hài lòng và nó trở thành một trong những 
loại răng được ưa chuộng tại các trường 
học, đại học và các khách hàng có uy tín.

Mỗi năm hơn 20.000.000 răng RUTHINIUM 
được sản xuất với 3 loại Acry Lux, Acry Star 
và Acry Rock.

Hình 3D của lớp men 
ngoài răng/cổ răng

Hình 3D của mặt cắt 
bên trong răng

Kỹ thuật và nghiên cứu chất liệu để cải thiện chất lượng

Màu sắc (Shades)

Hôi Miệng...
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Phụ kiện

Dụng cụ giữ �le nội nha Dụng cụ móc môi Kẹp hút nước bọt 4 Pin                   

Điện áp DC 6.0V (AA1.5V, pin x 4)

Công suất tiêu thụ 150mW

Giới hạn điện áp dưới AC 50mV

Giới hạn cường độ dòng điện dưới 10μA

Màn hình hiển thị thông số LCD

Kích thước thân máy rộng 90 x sâu 130 x cao 145mm

Màn hình gấp rộng 90 x sâu 130 x cao 60mm

Trọng lượng 350g 

Thông số kỹ thuật:

• Màn hình LCD rõ nét, có thể gấp lại và điều 
chỉnh vị trí màn hình như mong muốn

• Thiết kế chắc chắn và kiểu dáng đẹp
• Định vị chính xác dựa trên 4000 dữ liệu được 

lưu trong máy Justy III và tính toán chính xác 
chiều dài từng ca điều trị (dữ liệu của hơn 
4000 người với 3 loại ống tủy như: ống tủy 
thẳng, ống tủy hình nón, hình nấc)

• Màn hình hiển thị màu xanh lá khi �le nội 
nha đến mức từ 2,0mm, màu đỏ khi đến 
mức từ 0,5mm tính từ chóp và có tiếng bíp 
cảnh báo liên tục

• Điều trị an toàn tránh thủng chóp

JUSTY III
Máy định vị chóp tự động & đo chiều dài ống tủy

HỆ THỐNG CHỤP TOÀN HÀM CHỤP SỌ - 3D

Chức năng chụp 3D
• Có hai FOV Ø40mm x 57mm (Dent mode) và 

FOV Ø77mm x 54 mm (Oral mode)
• Hình ảnh lớp cắt có kích cỡ voxel nhỏ nhất trên thế giới, mỗi lớp cắt 

80µm (Dent mode), 110µm (Oral mode)
• Định vị bệnh nhân với khay cắn vật liệu lấy dấu giúp định vị chính xác, 

không chuyển động

Có thể lựa chọn các cấu hình chuyên biệt phù hợp 
cho từng nhu cầu về hình ảnh

 Chụp toàn hàm
 Chụp toàn hàm + chụp sọ 2D
 Chụp toàn hàm + 3D
 Chụp toàn hàm + chụp sọ + 3D

COÂNG NGHEÄ TIEÂN TIEÁN NHAÁT

PHAÀN MEÀM TIEÄN ÍCH NHAÁT

GIAÙ TOÁT NHAÁT Kh
ả 

nă
ng

 n
ân

g 
cấ

p 
từ

 2
D

 lê
n 

3D
 - 

G
iá

 h
ợp

 lý
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XILONIBSA 2%

Xilonibsa 2% có được nồng độ tối ưu của epinephrine, chất gây ra chứng thiếu máu cục 
bộ thích hợp và hiệu quả gây tê trong khoảng thời gian trung bình phù hợp với đa số quy 
trình điều trị nha khoa.

Xilonibsa 2% vẫn là sự lựa chọn thuốc gây tê đa năng trong tất cả các ca điều trị lâm sàng.

1.Daskalos, D.- Local anesthesia for the Dental Hygienist, 2012, p. 129-130.

*.Limiting drug.

Thành phần

Thuốc gây tê trong nha khoa

Lidocaine HCl 2% + epinephrine (tartrate) 1: 80.000
Mỗi ml chứa:
Lidocaine (INN) hydrochloride. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20mg
Epinephrine (INN) (tartrate). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0125mg

Thời gian bắt đầu tác dụng
2-3 phút sau khi tiêm.

Chỉ định
Các can thiệp nha khoa ở khoảng thời gian trung bình như: chuẩn bị mão răng, 
nhổ răng đơn giản, điều trị tủy, và phẫu thuật điều trị nha chu.

Liều lượng tối đa khuyên dùng

Thời gian có tác dụng
Liều lượng tối đa khuyên dùng của dung dịch thuốc bao gồm chất gây tê và 
chất co mạch dựa trên điều kiện nào đến trước của liều lượng tối đa khuyên 
dùng cho hai loại thuốc này1.

Soá ñaêng kyù: VN-16227-13

Gây tê mô tủy
60 phút

Gây tê mô mềm
180 phút

Liều lượng tối đa khuyên dùng

Xilonibsa 2% 1:80.000 8,8 ống thuốc (cho người lớn khỏe mạnh 70kg)

Lidocaine HCl 7mg/kg, tối đa 500mg

Epinephrine * 0,2mg/mỗi lần khám

HỆ THỐNG TẨY TRẮNG HIỆN ĐẠI CỦA MỸ 
Công nghệ ánh sáng lạnh LED

Không gây hại cho da mặt nhờ ánh sáng lạnh
Không gây ê buốt răng
Trắng nhanh hơn. Trắng sáng hơn
Thoải mái cho bạn và giảm thiểu thời gian trên ghế điều trị

sieâu toác 24 phuùt

MADE IN USA

ĐƯ
ỢC ĐÁNH GIÁ TỐT NHẤT BỞI CRA

Bộ thuốc tẩy trắng răng cho một bệnh nhân gồm:
- Thuốc tẩy LumaWhite (3 lọ thuốc + 3 ống xúc tác + 3 cọ quét)
- Thuốc bảo vệ nướu LumaBlock (1 ống 1ml + 1 đầu dẫn thuốc)

LumaBlock™ Single KitLumaWhite™

Bộ dụng cụ tẩy trắng răng cho 4 bệnh nhân Vật liệu bảo vệ nướu khi tẩy trắng răng Bộ sản phẩm tẩy trắng răng cho 1 bệnh nhân
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ALL-BOND UNIVERSAL™ 
ALL-BOND UNIVERSAL mới của BISCO là keo dán trong nha khoa đầu tiên THẬT SỰ TỔNG QUÁT, 
nó kết hợp các yếu tố etching, priming và bonding trong cùng một lọ. ALL-BOND UNIVERSAL là 
một loại keo dán ethanol/keo dán nền nước, loại keo này dùng để dán men ngà. Không giống 
như các loại  keo dán khác, ALL-BOND UNIVERSAL được sản xuất để sử dụng cho dán các phục 
hình trực tiếp và gián tiếp, dán tất cả các vật liệu nền trực tiếp, và tương thích với tất cả composite 
và cement resin mà không cần thêm các bước làm việc khác. ALL-BOND UNIVERSAL là giải pháp 
cho các phòng nha bận rộn và mang đến hiệu quả điều trị và đáng tin cậy.

LIGHT-CORE™
Composite tái tạo cùi răng

• Vật liệu quang trùng hợp cho phép mài cùi ngay sau khi tái tạo.
• Từng lớp quang trùng hợp dày 5mm giúp tái tạo nhanh.
• Vật liệu có gia cố các sợi quang (7,8%) làm gia tăng độ bền tối đa cho các cùi răng.
• Dễ điêu khắc, không sụp xuống, không dính dụng cụ.
• Cản quang thấy được dễ dàng trên phim tia X.

LIGHT-CORE là composite quang trùng hợp dùng để tái tạo cùi. Dễ xử lý, dễ điêu khắc và không 
bị chảy sụp xuống. Với cường độ đèn 500 mW/cm2, lớp LIGHT-CORE dày 5mm có thể được trùng 
hợp hoàn toàn. Có 2 màu: TRANSLUCENT (trong mờ) và BLUE (xanh). 

Semi-Gel Etchants
Acid xoi mòn và khử khoáng men & ngà răng

• Công thức bán gel cho ra đặc tính sol-gel thuận nghịch, tăng cường tác dụng xử lý.
• Rửa sạch dễ dàng và nhanh chóng, không để lại cặn ngăn trở việc dán dính.
• Có sẵn ở 2 nồng độ (32% và 37%) cho mọi ứng dụng và sở thích.

Acid phosphoric xoi mòn của BISCO là hợp chất cao phân tử được làm đặc quánh giúp loại bỏ 
lớp bùn ngà một cách hiệu quả, xoi mòn và khử khoáng men & ngà răng. Acid xoi mòn loại 
bán-gel của BISCO được đưa một cách dễ dàng vào những vùng nhỏ như các ống tủy đã chữa 
nội nha và những vùng lẹm. Đây là ưu thế hơn hẳn so với các acid xoi mòn loại gel đặc trong việc 
xoi mòn trên tất cả các mặt xoang trám. Nghiên cứu chứng minh là BISCO ETCHANTS cho độ bền 
dán cao hơn với men và ngà (ướt hoặc khô). Với công thức đặc biệt, ETCHANTS của BISCO có 
chứa chất kháng khuẩn benzalkonium chloride (BAC).

TransLuma™ Post 
Chốt sợi cản quang

• Thiết kế hình nón thuôn giúp khít sát và bảo tồn răng.
• Chốt sợi có mô-đun đàn hồi tương tự ngà răng.
• Màu trong mờ có độ thẩm mỹ cao.
• Có nhiều cỡ đáp ứng mọi nhu cầu lâm sàng.
• Cản quang thấy được dễ dàng trên phim tia X.

Chốt sợi TransLuma của BISCO được cấu tạo từ các sợi thạch anh đồng hướng, được bó kết lại trong 
khung nhựa epoxy. Cấu trúc này giúp chốt sợi có độ bền uốn vượt xa chốt kim loại nhưng lại có 
mô-đun đàn hồi tương tự mô-đun đàn hồi của ngà răng. Tính đàn hồi thấp làm giảm ứng suất chứ 
không dẫn truyền và tập trung ứng suất lên mô răng còn lại như chốt đúc và chốt kim loại làm sẵn.
Nhờ màu trong mờ, chốt sợi TransLuma phù hợp cho phục hình thẩm mỹ sau cùng mà không cần 
sử dụng thêm vật liệu che màu. Chốt sợi kết nối bền chắc với mô răng và composite tái tạo cùi 
trong khi thiết kế hình nón của chốt tôn trọng hình thái học và bảo tồn cấu trúc răng.

C&B™ CEMENT
Cement Resin gắn hóa trùng hợp

• Độ nhớt thấp giúp gắn phục hình khít sát.
• Thời gian làm việc có thể điều chỉnh được bằng cách thay đổi tỷ lệ trộn cho phép có đủ 

thời gian đặt phục hình chính xác.
• Khi dùng với keo dán BISCO, cement C&B nối vi cơ học với kim loại, sứ (đã được xử lý) và 

mô răng với lực dán và độ lưu giữ cao hơn hẳn.
• Ống đôi trộn tự động đảm bảo hỗn hợp trộn đồng nhất, dễ đặt và tiết kiệm vật liệu.

C&B Cement là cement resin gắn cầu mão, hóa trùng hợp, cản quang, được sử dụng với hệ thống 
keo dán. Nó có độ nhớt và độ chảy lý tưởng cho các phục hồi gián tiếp bao gồm mão kim loại, cầu 
(kể cả cầu dán Maryland), inlay, onlay, chốt sợi và chốt kim loại.

2008 2009 2010

Sát trùng xoang trám
CAVITY CLEANSER™
BISCO'S CAVITY CLEANSER là dung dịch Chlorhexidine Digluconate (CHG) 2% dùng để làm sạch, 
làm ẩm và khử trùng xoang trám. Nên sử dụng dung dịch khi đã hoàn tất việc sửa soạn răng hoặc 
đã xoi mòn bằng acid trước khi dán kín các tiểu quản ngà. Việc làm sạch xoang trám đã sửa soạn 
để lấy đi hết những mảnh vụn và vi khuẩn sẽ làm giảm sự nhạy cảm ngà sau khi điều trị - 
Chlorhexidine được chứng minh có tác dụng kháng khuẩn trong miệng.

12    www.nkluck.vn



ONE-STEP® và ONE-STEP® PLUS

MŨI KHOAN CHẤT LƯỢNG CAO

GIÁ HẤP DẪN

SẢN XUẤT  TẠI ĐỨC

Keo dán Total-Etch Thế hệ thứ 5

• Dán tốt với nhiều loại vật liệu nền.
• Tương hợp với vật liệu quang trùng hợp, hóa trùng hợp và lưỡng trùng hợp  

(không cần dùng thêm chất hoạt hóa).
• Thực sự là keo dán loại total-etch một chai trên thị trường.
• Bảo đảm sự khít sát hoàn toàn của miếng trám nhờ lớp màng keo mỏng (khoảng 10µm).
• ONE-STEP PLUS có chứa các hạt độn giúp giảm nhạy cảm sau điều trị.

ONE-STEP và ONE-STEP PLUS là keo dán men ngà một thành phần, quang trùng hợp. Khác 
với các loại keo dán khác, chúng có thể dán cho nhiều loại vật liệu nha khoa, bao gồm vật 
liệu hóa trùng hợp và lưỡng trùng hợp. ONE-STEP, keo không hạt độn đã được chứng minh 
trên lâm sàng, nay có thêm loại có hạt độn ONE-STEP PLUS.
ONE-STEP và ONE-STEP PLUS có chứa vài thành phần hóa học đã được cấp bằng sáng chế 
độc quyền được dùng trong keo ALL-BOND 2®.

CHOICE® 2 Veneer Cement
Cement gắn Veneer

CHOICE® 2 là một loại cement gắn quang trùng hợp được chế tạo đặc biệt để gắn các phục 
hình veneer sứ và composite. CHOICE® 2  cho thấy độ bền màu tuyệt vời, đây là yếu tố then 
chốt trong việc gắn veneer thẩm mỹ. Có sẵn các màu theo chuẩn VITA® cũng như các sắc độ 
màu sậm cho phép đạt được độ thẩm mỹ cao. 
Có sẵn các Paste thử tương ứng (được bán riêng) để xác định chuẩn màu trước khi gắn cement.    

BisBlock™
Chất giảm nhạy cảm ngà Oxalate

• Sự kết tinh các tinh thể không bị bong tróc trong các ống ngà không ảnh hưởng đến lực 
kết nối của keo dán.

• Sự thâm nhập sâu vào bên trong các ống ngà ngăn chặn sự di chuyển của dịch ngà một 
cách hiệu quả.

• An toàn cho mô và tủy răng.
• Dung dịch sệt màu vàng giúp cho việc bôi dễ dàng.

Chất giảm nhạy cảm ngà răng Oxalate được cấp bằng sáng chế độc quyền của BISCO có kỹ 
thuật ứng dụng độc đáo giúp ngăn chặn sự di chuyển chất dịch trong các tiểu quản ngà – 
nguyên nhân gây ra sự nhạy cảm của ngà. Khi bôi BisBlock lên bề mặt ngà đã được xoi mòn 
và rửa sạch, các tinh thể calcium oxalate sẽ được tạo thành sâu bên trong các ống ngà chứ 
không phải trên bề mặt răng. Các tinh thể oxalate trong các ống ngà sẽ ngăn chăn sự di 
chuyển của dịch ngà và về mặt cơ học, các tinh thể này không thể bị bong ra do đó sẽ chặn 
được nhạy cảm ngà về lâu dài. Phần bề mặt ngà răng còn lại không bị bít kín bởi tinh thể sẵn 
sàng tiếp nhận lớp keo dán cho việc hoàn tất miếng trám.
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DUO-LINK™ Composite gắn lưỡng trùng hợp
DUO-LINK là cement gắn lưỡng trùng hợp với những hạt độn cực nhỏ được sử dụng với hệ 
thống keo dán. Có 2 màu: TRANSLUCENT (trong mờ) và CLEAR (trong suốt), đặc biệt có nhiều 
hạt độn thủy tinh giúp gia tăng độ cứng làm cho DUO-LINK đề kháng cao với sự mòn và 
không bị ngấm màu. Đây là cement gắn lý tưởng cho các phục hình toàn sứ, kim loại và các 
phục hình bằng composite (inlay, onlay, mão, cầu) cũng như các chốt sợi và chốt kim loại.

NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN CUNG CẤP CÁC VẬT LIỆU KHÁC NHƯ: 
COMPOSITE TRÁM DẠNG ĐẶC, COMPOSITE TRÁM DẠNG LỎNG, 
DẠNG TUBE HOẶC NHỘNG ĐỦ MÀU,...

Drendel + Zweiling
DIAMANT GmbH

www.drendel.com

www.bisco.com  •  Sản xuất tại Mỹ



Mô tả sản phẩm 
VITA Linearguide 3D-MASTER 
cho phép xác định đúng màu 
răng một cách chính xác và 
nhanh chóng. Kiểu dáng hiện 
đại và cấu trúc có hệ thống của 
VITA Linearguide 3D-MASTER 
giúp tìm ra ngay lập tức các 
màu 3D–MASTER thích hợp.
VITA Linearguide 3D-MASTER tạo thuận tiện cho việc chuyển đổi từ 
hệ thống so màu truyền thống sang việc xác định màu chính xác và 
sự liên kết màu trong VITA SYSTEM 3D-MASTER.
VITA Linearguide 3D-MASTER có 29 mẫu màu tương tự như VITA 
Toothguide 3D-MASTER.

Máy kiểm tra màu tự động

VITA LUMIN VACUUM
Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu

Răng nhựa acrylic 3 lớp

Răng sứ

VITA MFT

VITA Easyshade® Advance 4.0

Hệ thống so màu

• Vật liệu cứng chắc bảo đảm độ 
tin cậy và tính thẩm mỹ cao.

• Đặc tính xử lý nổi trội như việc 
đắp khuôn được nâng cao.

• Sử dụng đơn giản và độ co tối thiểu.
• Cách thức đắp lớp ngà-cạnh cắn quen thuộc và cổ điển.
• Bộ đầy đủ các vật liệu phụ gia tạo hiệu ứng đáp ứng mọi yêu cầu.
• Phục hình thẩm mỹ cao nhờ màu sáng bóng.
• Có sẵn các màu của VITA SYSTEM 3D MASTER và VITA Classical A1-D4.

• Kết quả đáng tin cậy.
• Kết cấu và độ co giãn (CTE) ổn định cao.
• Độ nung nóng ổn định cao ngay cả 

sau nhiều lần nướng.
• Bề mặt đặc chắc và đồng nhất. 
• Tính chất tương tự như men răng đã được chứng minh.
• Bộ vật liệu tạo hiệu ứng đầy đủ đáp ứng mọi yêu cầu chỉ định.
• Đặc tính dẫn truyền, phản xạ và khúc xạ ánh sáng như  men răng thật.

Răng tháo lắp

Boät söù phi kim VITA VM®9

Boät söù kim loaïi VITA VMK Master®

VITA SUPRINITY®
Zirconia đầu tiên trên thế giới 
được làm từ sứ chịu lực 
lithium silicate

Sứ lai nha khoa đầu tiên 
trên thế giới với cấu trúc 
mạng lưới kép

Trên 20 năm thành công 
với sứ VITABLOCS

Tự nhiên như răng thật !

Phôi tiền nung kết làm từ vật liệu 
Zirconium Oxide với thành phần 
ổn định Yttrium (Y-TZP).

YZ DISCs HT độ trong mờ hoàn hảo 
thích hợp cho phục hình nguyên 
khối hoặc phủ sứ cạnh cắn.

VITABLOCS® (TriLuxe, RealLife)

Vật liệu CAD/CAM

Vật liệu đắp sứ thẩm mỹ

mới

VITA ENAMIC

VITA YZ DISCs/ YZ DISCs HT

VITA Classical A1-D4

VITA Linearguide 3D-MASTER

VITA Toothguide 3D-MASTER®

Mô tả sản phẩm 
Bảng so màu VITA Classical A1-D4 
dùng để xác định màu răng
Hệ màu VITA Classical gồm các 
màu sau đây:
• Từ A1 – A4 (ánh đỏ – ánh nâu)
• Từ B1 – B4 (ánh đỏ – ánh vàng)
• Từ C1 – C4 (ánh xám)
• Từ D2 – D4 (ánh đỏ – xám)

Mô tả sản phẩm 
Với VITA Toothguide 3D-MASTER 
tất cả các màu răng tự nhiên được xác 
định chính xác một cách có hệ thống.

Đặc điểm / Lợi ích
• Xác định màu răng chỉ với 3 bước.
• Xác định màu răng chính xác không nhầm lẫn.
• Các khả năng để so sánh: quyết định Có / Không – Tốt hơn / Tệ hơn.
• Màu răng được phân định rõ một cách chính xác theo khoa học 

(có thể pha trộn).
• Dễ học cách sử dụng.

Đặc điểm / Lợi ích
• Trình bày theo hàng ngang, cổ điển.
• Rõ ràng, dễ sử dụng.
• Xác định màu chính xác, nhanh chóng, đáng tin cậy làm bệnh nhân 

hài lòng.
• Kiểu dáng hiện đại thể hiện tính thẩm mỹ cao trong một cấu trúc rõ ràng.

Đặc điểm / Lợi ích
• Xác định màu răng nhanh 

chóng và đáng tin cậy chỉ 
với một cái nhấn nút.

• Nhìn thấy rõ ràng điểm 
đo trên răng.

• Hoàn toàn phù hợp với 
màu VITA Classical 
A1-D4 và 3D-MASTER.

• Không phụ thuộc điều 
kiện ánh sáng và 
người sử dụng.

• Thiết bị không dây 
(dùng pin), xách tay và gọn nhẹ.

• Kiểm tra chất lượng nhờ khả năng kiểm tra phục hồi.
• Lưu trữ được tới 30 màu.
• Phần mềm thông tin màu cho máy tính xách tay.
• Tuổi thọ lâu bền nhờ công nghệ LED hiện đại.
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Hệ thống lò nướng / nung sứ

Đáp ứng nhu cầu khách hàng là mục đích của chúng tôi
VITA Theá Heä Môùi

VITA ZYRCOMAT® 6000 MS  •  VITA V60 i-Line  •  VITA VACUMAT 6000 M  •  VITA VACUMAT 6000 MP

VITA V60 i-Line
Lò nướng sứ thế hệ mới

• Lò nướng công suất cao: hoạt động 24/7. Thiết bị hoạt động với hiệu suất cao, 
vô cùng bền bỉ và xử lý dòng điện dao động bất thường mà không gây tiếng ồn.

• Sử dụng được trong tất cả các loại môi trường: VITA V60i-Line được thiết kế 
đặc biệt và đã được kiểm tra quá trình sử dụng trên toàn thế giới. Thiết bị này đã 
vượt qua được thử thách khi sử dụng được ngay cả trong môi trường cực kỳ 
lạnh hay khí hậu nhiệt đới.

• Thân thiện với người sử dụng: VITA V60i-Line rất dễ sử dụng nhờ giao diện cảm 
ứng trực quan và menu điều khiển thiết kế thẩm mỹ. Thiết kế hiện đại, tiện dụng 
tối ưu giúp người dùng tập trung vào công việc chính của họ.

• Phát triển theo định hướng của khách hàng: một phần không thể thiếu trong 
sự phát triển VITA V60i-Line là nghiên cứu thị trường và kiểm tra quá trình sử 
dụng của khách hàng trên toàn thế giới. Kết quả chỉ ra rằng, đây là lò nướng sứ 
lý tưởng, đáp ứng mọi yêu cầu về khí hậu và văn hóa các nước.

• Chất lượng của VITA - Đức: vật liệu bọc và cách điện có chất lượng hàng đầu.

Vận hành hoàn hảo, không thỏa hiệp

Lò nung sườn thế hệ mới
VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

• Lò nung sườn zirconia với thời gian nhanh nhất 
thế giới.

• Có thể nung sườn cầu dài đến 9 đơn vị trong         
80 phút (theo nghiên cứu và tiêu chuẩn của VITA).

• Thích hợp với mọi kiểu nung kết, lâu hay nhanh, 
cho sườn zirconium dioxide và aluminium oxide.

• Chế độ nung kỹ, nhờ vào chế độ làm nguội xuống 
đến 400°C, cho mọi chế độ nung.

• 3 chế độ có thể chọn lựa: nung nhanh, nung 
thông thường, và chỉnh theo ý muốn.

VITA VACUMAT®
Máy nướng sứ thế hệ mới

Máy VITA VACUMAT 6000 MP có thể được dùng ép tất cả các loại sứ, thiết bị điều 
khiển thể hiện có bao nhiêu đơn vị sứ đã được bỏ vào khuôn vì thế tránh lỗi khi ép 
và làm hư khuôn do quá nhiều đơn vị sứ.

VITA vPad easy:
Bàn phím bấm tiêu chuẩn,
điều khiển 1 máy.

VITA vPad comfort:
Màn hình màu cảm ứng, với cấu trúc 
menu và những biểu tượng rõ ràng.
Điều khiển lên tới 2 máy.

VITA vPad
Thiết bị điều khiển 
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BẢO HÀNH 
6 THÁNG

RC-90 BC / RM - Chuck vặn

RC-58 (1:1)

RC-43 (1:1)

RC-20

RC-95 BC / RM - Chuck bấm

•  Công suất cắt 11W  •  Độ ồn thấp  •   Có thể hấp tiệt trùng 135°C  
•  Có sẵn tay khoan siêu tốc chuck vặn và chuck bấm  •  Áp suất hơi làm việc từ 2,2 – 2,5 bar 

Thông số kỹ thuật

Tay khoan siêu tốc RC-95 và RC-90
Loại chuôi
Đường kính bạc đạn
Tốc độ quay tối đa

2 (3) lỗ / 4 lỗ
1,6mm

330.000 ± 20.000 vòng/phút

Tay khuỷu RC-58
Tỉ lệ truyền
Đường kính bạc đạn
Tốc độ quay tối đa

1:1
2,35mm

25.000 vòng/phút

Air-motor RC-20
Loại chuôi
Tốc độ quay ở 2,2bar tới 3,0bar
Moment quay
Công suất tối đa

2 (3) lỗ / 4 lỗ
20.000 - 25.000 vòng/phút

4Ncm
20W

Tay thẳng RC-43
Tỉ lệ truyền
Đường kính bạc đạn
Tốc độ quay tối đa

1:1
2,35mm

25.000 vòng/phút
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Tay khoan tốc độ chậm thẳng và khuỷu 
•  Có đèn LED / không có đèn
•  Tỉ lệ truyền 1 : 4.5

Tay khoan tăng tốc

•  Công suất cắt mạnh mẽ 16W  •  1 hoặc 3 tia phun sương  
•  Hoạt động êm ái   •  Đầu khoan vệ sinh  
•  Áp suất hơi làm việc từ 2,5 – 2,8 bar 

Tay khoan siêu tốc

BẢO HÀNH 
12 THÁNG
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RC-90 BC / RM - Chuck vặn

RC-58 (1:1)

RC-43 (1:1)

RC-20

RC-95 BC / RM - Chuck bấm
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Tay khoan phẫu thuật khuỷu và thẳng dành cho những ca điều trị đặc biệt

Bậc thầy trong nghệ thuật cắm - ghép

Hệ thống thông minh cho điều trị phẫu thuật Implant và 
phẫu thuật hàm mặt với độ chính xác tối đa.
> Màn hình hiển thị lớn – hiển thị thông số rõ nét
> Hệ thống bơm làm mát tích hợp
> Chức năng khoan cắt tạo ren tự động (Thread cutter). Khi kết hợp Micromotor 

và tay phẫu thuật thẳng hoặc cong, Nha sĩ có thể thực hiện các ca phẫu thuật 
trong thời gian kéo dài mà không ảnh hưởng đến tay

> Micromotor ngắn và nhẹ
> Độ torque 5,5Ncm và tốc độ 300 - 40.000 vòng/phút
> Torque có thể set ở mức giữa 5 và 70Ncm để đảm bảo tay khoan hoạt động 

an toàn
> Giá đỡ, micromotor và dây có thể hấp tiệt trùng an toàn ở 135°C
> Footcontrol điều khiển: thay đổi chương trình, đảo chiều quay micromotor, 

tắt/mở nước, khởi động/tắt micromotor

W&H đã phát triển một loạt các tay khoan phẫu thuật thẳng và khuỷu 
dành cho các ca phẫu thuật xương hàm mặt, tiểu phẫu và cắm ghép.
Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong phẫu thuật nha khoa đều được W&H đáp ứng 
hoàn toàn nhờ vào hệ thống tay khoan với các thiết kế hoàn hảo trong từng chi 
tiết, độ an toàn cao trong phẫu thuật, kết cấu thép không gỉ và lớp phủ bên 
ngoài tay khoan chống trầy xước.
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360°60°

WA-62 LT
4:1

WA-62 A
4:1

WD-74M
128:1

WD-73M
70:1

EB-75
16:1

EB-79
2:1

Loại sử dụng 1 lần Loại hấp tiệt trùng được

Daây truyeàn dòch 
cho maùy Implant, phaãu thuaät

Quay 360°, sử dụng với 
trâm nội nha máy

Endo Niti / Endea
Lắc 60°, sử dụng với 
trâm nội nha tay

Endo Cursor

•  Thiết kế sang trọng  •  Chất liệu cao cấp  •  Đầu mũi khoan nhỏ  •  Gia tăng tầm nhìn tại vùng điều trị

Tay khoan noäi nha theá heä S

Thông số kỹ thuật

135 C0

Endo Cursor Endo Niti Endea

WA-62 LT
WA-62 WD-73 M WD-74 M EB-75 EB-79

Tay khoan có đèn:
Tay khoan không có đèn:

Tỉ lệ truyền
(giảm tốc) 

Lắp thích hợp

Đường kính khớp nối

Hệ thống nối

Tia phun sương

Công dụng

4:1 70:1
25.000 vòng/phút

(air motor)
40.000 vòng/phút

(motor điện)
5.000 vòng/phút 600 vòng/phút

128:1 16:1 2:1

Cho các trâm lấy tủy
có chuôi Ø 3,6 - 4mm

Cho các trâm lấy tủy bằng hợp kim Nickel-Titanium, xoay 360°
có chuôi Ø 2,35mm (loại 1) theo tiêu chuẩn EN ISO 1797-1:1995

20mm 20mm 20mm 20mm 20mm

Dành cho những động cơ có khớp nối ISO tuân theo tiêu chuẩn ISO 3964 / DIN 13940

Một tia - - - -

Lấy tủy sử dụng 
các trâm lấy tủy (như trên)

Lấy tủy sử dụng các trâm lấy tủy (như trên)
Không phù hợp cho điều trị phẫu thuật và cấy ghép cố định

Sản xuất tại Áo

Phuï tuøng 
MỚI 100%MỚI 100%

BẢO HÀNH 3 THÁNG
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Elcomed là thiết bị phẫu thuật rất tiện ích đối với ngành phẫu 
thuật nha khoa. Với tính đa năng và hoạt động mạnh mẽ, 
Elcomed thích hợp với các ca phẫu thuật hàm mặt, 
cắm ghép implant

> Động cơ không chổi than, không cần bảo trì
> Có thể lưu 6 chương trình với thông số theo ý muốn
> Chức năng Thread Cutter - khoan cắt tạo ren cấy ghép implant 

vào xương hàm cứng, giảm thiểu áp lực lên xương hàm 
> Moment xoắn của Micromotor 7,0Ncm và công suất 100W
> Moment xoắn tối đa ở đầu khoan 80Ncm
> Tốc độ quay 300 - 50.000 vòng/phút

Elcomed đã được kiểm tra và tuân thủ theo các tiêu chuẩn:
> Tiêu chuẩn an toàn IEC 60601
> EMC-tested
> AP-tested, zone M cho foot control
> CE 0297

MODEL:  ELCOMED SA-310

Thiết bị phẫu thuật đa chức năng 
-  Chìa khoá dẫn đến thành công trong phẫu thuật

S-8 R Reciprocating
> Lưỡi cưa phẫu thuật làm 

bằng 100% thép không 
gỉ. Lực cắt nổi bật, chiều 
cắt tiến/lùi.

> Có thể tháo rời hoàn 
toàn, hấp tiệt trùng và 
khử trùng bằng nhiệt. 
Độ rung thấp và êm ái 
trong thao tác.

> Các lưỡi cưa được phát 
triển cho công suất cắt 
cao.

Lưỡi cưa Reciprocating 
của S-8-R: dài 15mm, 
25mm hoặc 30mm, cho 
công suất cắt cao, 100% 
thép không gỉ, bộ 1 cái và 
bộ 5 cái.

S-8 O Oscillating
> Lưỡi cưa phẫu thuật làm 

bằng 100% thép không 
gỉ. Lực cắt nổi bật, hướng 
cắt 90° so với trục.

> Có thể tháo rời hoàn 
toàn, hấp tiệt trùng và 
khử trùng bằng nhiệt. Độ 
rung thấp và êm ái trong 
thao tác.

> Bao gồm thiết bị đo độ 
sâu lưỡi cưa (các vạch    
2,5mm).

Lưỡi cưa Oscillating của 
S-8-0: cao 8mm hoặc 
15mm, bao gồm dụng cụ 
đo chiều dài lưỡi cưa 
(vạch 2,5mm), 100% thép 
không gỉ, bộ 1 cái.

S-8 S Sagittal
> Lưỡi cưa phẫu thuật làm 

bằng 100% thép không 
gỉ. Lực cắt nổi bật, hướng 
cắt song song với trục.

> Có thể tháo rời hoàn 
toàn, hấp tiệt trùng và 
khử trùng bằng nhiệt. Độ 
rung thấp và êm ái trong 
thao tác.

> Bao gồm dụng cụ đo 
chiều dài lưỡi cưa (các 
vạch 2,5mm).

Lưỡi cưa Sagittal của 
S-8-S: rộng 6mm hoặc 
10mm, bao gồm dụng cụ 
đo chiều dài lưỡi cưa 
(vạch 2,5mm), 100% thép 
không gỉ, bộ 1 cái và bộ    
5 cái.

6 mm

25 mm

10 mm

25 mm

8 mm

15 mm

15 mm

20 mm

30 mm

Tay khoan răng cưa S-8 R, S-8 S và S-8 O: được sản xuất hoàn toàn bằng chất 
liệu thép không gỉ, mang lại một giải pháp hoàn hảo và lâu dài cho khoan 
răng hoặc cắt xương với chuyển động cắt dọc, cắt ngang và cắt qua lại.

Tay khoan răng cưa phẫu thuật
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Dầu F1 dạng chai xịt MD-400 Dầu F1  dạng bình sử dụng cho 
Assistina 301 Plus, Assistina 3x2 và Assistina 3x3

Tất cả chu trình là type B
Chương trình ECO-B tiết kiệm hơn một nữa thời gian
An toàn với khóa cửa tự động
Hiệu quả tối đa với hệ thống bơm hút chân không
Kết quả sấy khô hoàn toàn
Phù hợp cho các dụng cụ nha khoa: đặc, rỗng, xốp, implant cassettes,...
Đạt tiêu chuẩn của Châu Âu, đặc biệt là EN 13060 cho máy hấp tiệt trùng 
hơi nước loại nhỏ

>
>
>
>
>
>
>

Máy hấp tiệt trùng và tra dầu tự động

Assistina 3x2 
3 tay khoan + 2 bước thực hiện
làm sạch bên trong, tra dầu

Assistina 301 plus
Vận hành đơn giản: chỉ cần 1 động tác nhấn nút trong 
2 giây, sau 35 giây, quá trình làm sạch và tra dầu hoàn tất

Assistina 3x3 
3 tay khoan + 3 bước thực hiện
làm sạch bên trong, làm sạch bên ngoài, 
tra dầu

Hiệu quả làm sạch và bôi trơn tay khoan tối ưu
Tiết kiệm thời gian và chi phí
Kéo dài tuổi thọ hoạt động cho tay khoan
Giảm thiểu chi phí bảo trì tay khoan

>
>
>
>

Máy hấp tiệt trùng hơi nước
theá heä Class B

* Có sẵn loại treo tường hoặc để bàn

Cắt và ép kín bao dụng cụ hấp tiệt trùng
Không cần điều chỉnh nhiệt độ
Hai tầng để cuộn bao ép

>
>
>

Máy ép bao vô trùng

Nắp High Speed

Nắp Low Speed

Nắp Roto Quick

vöøa laøm saïch, vöøa boâi trôn 
beân trong tay khoan

daàu
baûo döôõng

coâng thöùc thoâng minh hôn
> Tiết kiệm hơn với nắp xịt mua 1 lần 

cho sử dụng lại trong thời gian dài
> Dầu F1 đặc biệt tinh khiết tối đa
> Chịu được hấp tiệt trùng tới 135°C
> Hiệu quả bôi trơn xuất sắc và vệ 

sinh bên trong giúp kéo dài tuổi 
thọ hoạt động của tay khoan

> Đảm bảo độ bền của các bộ phận 
bằng nhựa, ron cao su không bị 
chai cứng

> Đảm bảo tay khoan đạt được tốc 
độ chính xác, hoạt động không bị 
sai sót

> Không chứa các thành phần độc 
hại, an toàn với môi trường

> Giảm thiểu chi phí bảo trì tay khoan
Hoaøn haûo cho vieäc baûo trì
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Muõi 1R Muõi 1i Muõi 1E NitiMuõi 4UMuõi 2UMuõi 1PMuõi 1U Muõi 3U

Boä muõi Bone

Boä muõi Sinus Lift

> Ngà răng bị nhiễm khuẩn có thể nhìn 
thấy được rõ ràng bên trong xoang mở 
khi chiếu sáng với Facelight

> Giảm thiểu sâu răng tái phát và bảo tồn 
vùng răng khỏe mạnh

Piezomed thuận tiện cho công việc của Bác sĩ phẫu thuật: nhờ vào kỹ 
thuật siêu âm tiên tiến, chỉ có vật thể xương được cắt một cách chính xác. 
Mô mềm xung quanh vẫn không bị tổn thương. Giúp bệnh nhân: ít đau, 
vị trí phẫu thuật mau lành hơn!
Các ưu điểm: 
> Tự động nhận diện mũi cắt
> Ba chế độ vận hành riêng biệt
> Tăng công suất tạm thời lên 20% nhờ vào chức năng Boost
> Chiếu sáng lý tưởng cho vùng phẫu thuật nhờ vào vòng đèn LED 
> Làm mát hiệu quả nhờ vào hệ thống phun nước mở rộng gần khu vực mũi cắt 

hoạt động
> Tay cầm đèn LED và dây có thể khử trùng nhiệt và hấp tiệt trùng

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Hệ thống Facelight bao gồm: 1 tay cầm đèn, 2 Pin, 1 ống dẫn quang 90° (có thể hấp 
   tiệt trùng 135°C), 1 đế sạc, 1 dây nguồn, 1 kính chẩn đoán.

Bước sóng ánh sáng:
Độ cong ống dẫn quang:
Trọng lượng ống dẫn quang (loại cong 90°):
Pin:
Mắt kính chẩn đoán:

Điện áp bộ sạc pin:
Trọng lượng bộ sạc pin:

405nm
90° (140° tùy chọn mua thêm)

65g
Pin Nikel-Metal Hydride sử dụng lâu bền (NiMH) không có tác dụng nhớ

lọc bước sóng dài 500nm, so với các loại mắt kính hiệu chỉnh 
tiêu chuẩn

100–130V hoặc 220–240V, 50/60Hz
278g

Model: RB-405

Bộ mắt kính (tấm lọc, kính phóng đại): có sẵn như bộ phụ kiện mua thêm cho sử dụng với kính lúp 
nha khoa hoặc như một mắt kính chẩn đoán cho phép nhận dạng và phân biệt các cấu trúc nhỏ nhất.

Nhận biết vùng sâu răng với kỹ thuật tiên tiến
Thiết kế thanh mảnh của ống dẫn quang Facelight cho phép tiến đến vùng điều 
trị thuận lợi nhất. Linh hoạt, không tiếp xúc vì thế đảm bảo không gây đau.

> 5 bóng LED ở đầu tay cầm cho ánh sáng trắng tự nhiên như ban ngày, 
vùng chiếu sáng rộng 

> Đạt hiệu quả điều trị chính xác
> Tay cầm và đèn 5 LED có thể hấp tiệt trùng 135°C
> Kết hợp với hệ thống mũi ứng dụng trong điều trị phòng ngừa, nội nha, 

nha chu và xử lý xoang
Đi kèm máy có 3 mũi: 1U-mũi lấy vôi răng trên nướu, 3U-mũi đặc biệt lấy 
vôi răng ở kẽ răng và 1P- mũi nạo túi nha chu

Máy cạo vôi siêu âm có đèn

Tỉ lệ giảm tốc:
Tiêu chuẩn khớp nối Micromotor: 
Tốc độ motor (vòng/phút): 
Kích thước kim tiêm: 
Kim tiêm thích hợp: 
Ống tiêm hình trụ thích hợp: 
Liều lượng:
Liều dùng*: 

Thời gian gây tê*: 

1,4 : 1
ISO 3964
tối thiểu 15.000 – tối đa 25.000
Ø 0,55 x 9mm
chỉ được phân phối bởi W&H
1,7 ml/1,8ml (EN ISO11499) hoặc 2,2ml
lượng thuốc cho mỗi lần nhấn bằng 0,1ml
người có trọng lượng < 50kg . . . . . . 0,5 - 1,0ml
người có trọng lượng > 50kg . . . . . . 1,0 - 1,5ml
1/2 - 3/4 ống . . . . . . . . . . . . .khoảng 20 - 40 phút
1 ống . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . khoảng 40 - 60 phút

 

* Liều dùng và thời gian gây tê tùy thuộc vào thể trọng của bệnh nhân và loại thuốc gây tê sử dụng

Trải nghiệm tương lai trong hôm nay: 
khoan bơm thuốc gây tê vào trong 

xương hàm với Anesto.

Kỹ thuật gây tê trong xương hàm
Hiệu quả nhanh chóng, gây tê sâu 
trong giải phẫu học

Máy khoan bơm thuốc tê

Máy phẫu thuật piezo
Giảm thiểu xâm lấn, hiệu quả tối đa
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XR-24 Easy
Máy rửa �lm toàn hàm tự động

Xử lý �lm đúng - chẩn đoán chính xác

PERIOMAT Plus
Máy rửa �lm nha - Film intra oral

Một hình ảnh hoàn hảo trong nháy mắt

Máy quét phim X-quang quanh chóp kỹ thuật số 
không dây, phim phosphor

VistaScan Mini Easy

Cho kết quả hình ảnh nhanh chóng, chỉ trong 6 giây
Thiết kế nhỏ gọn
Lý tưởng cho việc kết nối ngay bên cạnh ghế nha
Cơ chế hoạt động tinh vi
Kết nối thông qua cổng USB
Hình ảnh rõ nét
Các size phim phổ biến

 Xử lý nhanh chóng, trong vòng 5 phút cho lên tới 8 �lm. 
 Nhỏ gọn, không cần phòng tối, không cần nối với nguồn nước.
 Nắp máy rửa phim được điều khiển bằng tay. Có thể nhúng �lm 

vào bồn rửa dễ dàng bằng cách dùng nhíp kẹp.
 Hệ thống xả và đổ đầy nước tiết kiệm thời gian và công sức. 

Bình đổ nước thuận lợi, chính xác không phí một giọt.
 Cơ chế an toàn: Nếu cửa phía trước của máy mở ra trong quá 

trình rửa �lm thì motor chuyển �lm sẽ tự động tắt và �lm sẽ 
không được chuyển đến bồn rửa.

 Xử lý hoàn toàn tự động tất cả các loại và cỡ �lm nha khoa 
trong vòng 6 phút. 

 Chức năng khởi động/dừng tự động đảm bảo vận hành đơn 
giản và tiết kiệm thời gian. 

 Giữ �lm nhẹ nhàng nhờ vào hệ thống băng chuyền XR-24 
độc đáo. 

 Chất lượng hình ảnh chẩn đoán hoàn hảo ổn định nhờ có công 
nghệ dòng gia nhiệt liên tục mới với độ ổn định nhiệt độ cao. 

 Hệ thống cân bằng của XR 24 Easy và hóa chất X-quang 
Dürr Automat XR mang lại quá trình xử lý �lm tốt nhất.

Các size phim phổ biến Dễ dàng thao tác
Máy quét phim, tự động xóa phim và 
sẵn sàng cho lần chụp kế tiếp. Cho 
hình X-quang trực tiếp và nhanh 
chóng chỉ trong 6 giây ngay bên cạnh 
bệnh nhân.

VistaScan Mini Easy có thể đọc được 
đĩa phim size 0 và size 2. Hơn nữa, 
phim có bề mặt hoạt động 100%. Dễ 
dàng thao tác so với một tấm phim 
rửa bình thường.

Thiết bị đọc đĩa phim của Dürr Dental với chất lượng 
hình ảnh nổi bật và ứng dụng khoa học vào thiết kế đã 
được chứng minh trên toàn thế giới. Sản xuất tại Đức.

Cho hình ảnh chẩn đoán một cách đơn giản 
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Flower

Lemon

Classic

Tornado 1: 
daønh cho 1 gheá nha

 Chất lượng cao, động cơ mạnh mẽ.
 Vận hành liên tục, tin cậy.
 Bánh quay được bao phủ bằng nhôm (VS 900) hoặc nhựa có khả năng chịu 

mài mòn cao (VSA 300 S, VS 600).
 Hiệu suất cao, đạt tới chỉ trong vòng vài giây.
 Khả năng lắp đặt linh hoạt.
 Trục truyền động chung cho máy tách và máy hút đảm bảo kinh tế cao và 

an toàn khi vận hành trong khi chỉ chiếm một khoảng không gian tối thiểu.
 Khả năng hút nước bọt cao nhờ vào hệ thống tách 2 giai đoạn tiên tiến.

Khăn lau khử khuẩn 

Hệ thống máy nén khí trong điều trị nha khoa và trong labo

Không dầu - Khô - Sạch

FD 350

Tornado 1 / Tornado 2

Hệ thống máy hút nước bọt trong điều trị nha khoa

Máy hút nước bọt hàng đầu

Dung dịch diệt khuẩn cho hệ thống thoát & hút phẫu thuật nha khoa

Tránh lây nhiễm chéo và bảo vệ thiết bị của bạn

VS 300/600/900

Orotol® Plus

Ngay bây giờ các bệnh nhân đã hết lo ngại về mùi khó chịu trong phòng nha 
và bác sĩ đã an tâm hơn khi hệ thống thoát và hút phẫu thuật nha khoa đã 
được diệt khuẩn và lấy đi các mảng bám vi khuẩn bên trong. Ngay cả vi khuẩn 
HIV, HBV, HCV cũng đã bị tiêu diệt.

Bộ sản phẩm chăm sóc DÜRR toàn diện được thiết kế đặc biệt 
dành cho các thiết bị nha khoa.

 Khăn lau có chứa cồn sử dụng cho các bề mặt nhỏ. Khăn lau khử khuẩn, vệ 
sinh các dụng cụ y khoa, với thời gian tác dụng trong 15 giây. Lý tưởng và 
kinh tế khi sử dụng cho các dụng cụ nhỏ như tay khoan siêu tốc, tay khuỷu, 
bao ngoài của phim X-quang quanh chóp,...

 Thời gian tác dụng nhanh: 15 giây
 Có 3 mùi hương: cổ điển, hương hoa, hương chanh
 Kích thước khăn: 14 x 22cm
 Định lượng: 28g/m2

 Đóng gói: 110 miếng/hộp

Dòng sản phẩm máy nén khí mới Dürr Silver Airline 
Tornado đáp ứng các yêu cầu cao nhất.
 Chất lượng khí tốt nhất trong điều trị nha khoa.
• Công suất mạnh mẽ với mỗi xylanh. Lượng khí cho ra tại 5bar là 67 hoặc 

125 lít/phút.
 Công nghệ tiên tiến và các thành phần cấu tạo chất lượng cao đảm bảo 

công suất liên tục trong suốt thời gian làm việc.
 Máy và bình khí nén chống ăn mòn cho việc sử dụng ở những vùng có độ 

ẩm cao.
Khi sử dụng hệ thống sấy khí, loại trừ được sự phát triển của các vi khuẩn trong 
bình khí nén. Chỉ cần thay thế bộ lọc hàng năm.

Tornado 2: 
daønh cho 2 gheá nha
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www.dciequipment.com 
Sản xuất tại Mỹ

Dây BIOFREE™ Hỗ trợ gì ?
Hệ thống ống dẫn BioFree độc quyền sáng chế
Dây BioFree giải quyết các vấn đề màng sinh học cho Nha 
Sĩ với việc giảm tối thiểu số lần bảo dưỡng. Đây là 1 giải 
pháp dễ dàng nhất và hiệu quả nhất trên thị trường.
Dây BioFree mang lại lợi ích gì?
Chống lại sự phát triển của vi khuẩn và màng sinh học.
Không cần thiết rửa và sử dụng các hóa chất ăn mòn mạnh.
Hạn chế việc bảo dưỡng tay khoan.
Ngăn chặn chất thải hóa học trong đường cấp nước.
Ngăn ngừa sự gia tăng màng sinh học trong dây dẫn nước, 
sử dụng chung với Pure Tube BR. Khi dùng kết hợp với Pure 
Tube BR hoặc Pure Tube Plus (hệ thống xử lý nước, cân 
bằng nồng độ pH) và được bảo dưỡng một cách hợp lý, 
nó sẽ cung cấp nước chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của 
Hiệp Hội Nha Sĩ Mỹ (ADA) và Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật 
(CDC).
Bao gồm:
Tất cả các đường nước bên trong ghế, mâm tay khoan, dây 
tay khoan và dây syringe đều là BioFree.
Bộ Pure Tube kiểm tra 3 tháng 1 lần.

Dây BIOFREE™
Tất cả ghế DCI đều đi kèm với dây BioFree mà không tốn 
thêm chi phí của bạn!

 Nâng hạ ghế bằng động cơ thủy lực vận hành nhẹ 
nhàng và êm ái

 Ghế bệnh nhân có thể xoay được 60° theo phương 
ngang giúp Bác sĩ linh hoạt hơn trong thao tác điều trị

 Chức năng bảo vệ an toàn – dừng máy khẩn cấp đặt 
ở dưới lưng ghế

 Tựa lưng và nệm ngồi di chuyển đồng bộ
 Bồn nhổ làm bằng sứ trắng cao cấp, trơn láng, 

chống dính và chống đổi màu
 Trục bồn nhổ xoay được 180°, nhiều vị trí
 Điều khiển cấp nước ra ly súc miệng có timer.

Nước rửa bồn nhổ tắt/mở bằng tay
 Hệ thống ống dây tay khoan bằng Silicone cao cấp, 

dẻo và bền
 Hệ thống valve điều khiển chống hút ngược cho mỗi 

tay khoan và tay xịt Syringe
 Hệ thống ống dẫn BioFree cho dây tay khoan, dây tay 

xịt, dây hút nước bọt, dây dẫn hơi và nước bên trong. 
Chống lại sự phát triển vi khuẩn và hình thành màng
sinh học bên trong ống dây

 Đèn làm việc có hai cường độ sáng: 26.900Lux, 
13.900Lux

 Chế độ focus, điều chỉnh độ hội tụ ánh sáng giúp 
Bác sĩ quan sát rõ vùng điều trị

PRO ENSEMBLE
theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

PHỤ TÙNG THAY THẾ CHÍNH HÃNG

BẢO HÀNH 24 THÁNG

ñuùng haøng Myõ!

dòch vuï thaät!

Marus - DCI

N.K.Luck

E Q U I P M E N T
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Silky-Rock (80 gói x 140g)

Silky-Rock (25kg)
01953

31755

Silky-Rock được đặc trưng bởi độ cứng đặc biệt và mật độ xuyên suốt, và chất 
lượng đổ "mượt mịn" bất thường làm cho nó chảy tự do vào bất cứ loại vật liệu 
nào. Nó hoạt động tốt với tất cả các loại vật liệu. 
Những đặc tính này, cùng với việc mở rộng cài đặt thấp của nó, làm cho 
Silky-Rock trở thành một trong những vật liệu chết phổ biến nhất thế giới.

X-20 Speed (50 gói x 400g)

X-20 Speed (25kg)
27391

33762

Cải thiện thời gian đúc cho việc tạo ra một phần các sườn hàm răng trong 
một nửa thời gian.

38053

38051

Accuvest (40 gói x 150g)

Accuvest (25kg)

Giá khớp thế hệ mới

AccuVest là một bột sứ đúc phosphate hạt rất tiện lợi chỉ cần 30 benchset trước 
khi đặt vào trong lò nướng nóng cho burnout một cách nhanh chóng. Nó đảm 
bảo mức độ chính xác, đúc trơn láng bằng cách sử dụng công nghệ vòng kim 
loại hoặc không. Độ khít tối ưu có thể đạt được cho tất cả các mão và cầu hợp 
kim thông qua việc pha loãng của Special Liquid Concentrate MAX.

91601 + 95005
Firelite 230V + Vacuum Pump 230V

FIRELITE là lò nướng hoàn hảo cho các labo, những nơi có nhu cầu thực hiện 
với độ chính xác cao. 
Với footprint nhỏ và vị trí bàn phím đa năng, lò nướng này dễ dàng cho việc 
sử dụng.

Fite Lite

29336-SP
VPM2 W/STAND

20011209
Hanau Ulti-Mate Articulator

Máy trộn VPM2 được thiết kế cho vacuum pha trộn tất cả các loại gypsums, 
thạch cao và bột sứ đúc.
Bạn có thể nhập tối đa 30 chương trình riêng biệt bằng cách sử dụng một 
vài thông số để kết hợp tùy chỉnh một loại vật liệu.

• Hàm giá khớp.
• Cố định góc Bennett 15°.
• Cố định góc nhô hàm 30°.
• Hố từ hóa.
• Thiết kế mới với chốt khóa ở giữa.
• Làm việc với đế gắn truyền thống hoặc đế nam châm.
• Trọng lượng nhẹ.

VPM2 W/STAND

Silky-Rock - Bột thạch cao

X-20 Speed/Chrome

AccuVest - Bột đúc 

HANAU™ Ulti-Mate™

DENAR AND 
HANAU 
ARTICULATORS 
AND 
FACEBOWS
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* Có thể chọn nâng cấp đèn

AM6018
GHẾ NHA KHOA CHẤT LƯỢNG Ý

Tủ Nha khoa - Tủ Lab

Hãng sản xuất: TẬP ĐOÀN CEFLA DENTAL - VICTOR
Bảo hành: 3 năm chính hãng
Tiêu chuẩn chất lượng: CE 0499, EN ISO 9001, ISO 13485
PHỤ TÙNG THAY THẾ CHÍNH HÃNG

Có sẵn 4 màu ghế để chọn:

Ghế nha khoa gồm các thành phần chính sau:

1. Ghế thiết kế đẹp, sơn màu trắng, cấu trúc thép vững chắc

2. Hệ thống mâm tay khoan đa chức năng

3. Hệ thống bồn nhổ và bình cung cấp nước sạch

4. Hệ thống mâm trợ thủ có bàn phím nhiều chức năng

5. Hệ thống đèn khám nha khoa

6. Ghế nha sĩ, ghế phụ tá (tùy chọn thêm)
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CHUYÊN CUNG CẤP 
TỦ NHA KHOA CHO 
CÁC PHÒNG NHA 
VÀ TỦ LAB CHO 
CÁC PHÒNG LAB NHA KHOA
Nhiều Sự Lựa Chọn Màu Sắc 
và Kiểu Dáng



Máy chụp X-quang quanh chóp công nghệ AC

• Công suất cực đại khi chụp: tối đa 1,45KVA
• Điện thế tại Anode: 70KV
• Dòng điện tại Anode: 8mA
• Thời gian phát tia: 0,03s - 1,61s
• Tiêu điểm: 0,8mm theo tiêu chuẩn IEC 336
• Độ dày tấm lọc: tối thiểu 2,5mm bằng nhôm
• Khoảng cách từ tiêu điểm tới lớp vỏ bọc: 20cm
• Vùng chiếu tia:  5,3cm - tròn
• Điện thế sử dụng: 230V - 50Hz
• Treo tường

Vượt Hơn Cả Sự Mong Đợi
CLASS A3 PLUS là kết hợp của sự thoải mái và 
các lợi ích cho cả Nha sĩ và bệnh nhân. Cấu trúc 
mới của hệ thống ghế nha khoa là đầy sự tinh vi, 
đặc biệt ở kiểu mâm Châu Âu có cần mâm chỉ 
dài 50cm. Hơn nữa, chân đế của ghế nhỏ hơn. 
Ghế bệnh nhân thiết kế mới thon gọn và hình 
dáng tuyệt hảo. Cho phép người sử dụng tiến 
gần hơn đến bệnh nhân một cách hết sức thoải 
mái. 

 Bồn nhổ thiết kế mới có thể tháo rời dễ dàng.

 Bề mặt làm bằng nhựa đặc biệt có khả năng 
chịu được hiệu ứng của ánh sáng và các chất 
vệ sinh trong thời gian sử dụng lâu dài. 

 Ghế bệnh nhân với kết cấu các bộ phận từ 
nhôm đúc có thể nâng tải trọng lên đến 
190kg.

 Sử dụng kết cấu khung nhôm cho cần mâm 
tay khoan đảm bảo độ cứng chắc và nhẹ.

 Bảng điều khiển thiết kế mới, làm bằng các 
vật liệu đặc biệt giúp gia tăng độ nhạy của 
phím, với các biểu tượng dễ đọc giúp vận 
hành chính xác.
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có đầy đủ phụ tùng chính hãng thay thế

BẢO HÀNH 24 THÁNG

Ghế bệnh nhân Syncrus G4
Mâm tay khoan Syncrus G8 FE
Hệ thống bồn nhổ Syncrus G4 A
Đèn nha khoa Sirius G8 Sensor 3LEDs 
Ghế nha sĩ

GNATUS G4 F

GNATUS SYNCRUS G8 FIT 

Ghế bệnh nhân Syncrus GL
Mâm tay khoan Syncrus LS
Hệ thống bồn nhổ Syncrus PE Alcane 2T
Đèn nha khoa Sirius G8 Sensor 3LEDs
Ghế nha sĩ

GNATUS G3 FULL F

Ghế bệnh nhân Syncrus G8
Mâm tay khoan Syncrus G8 FE
Hệ thống bồn nhổ Syncrus G8
Đèn nha khoa Sirius G8 Sensor 3LEDs
Ghế nha sĩ
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Máy hấp tiệt trùng và sấy khô

Máy hút phẫu thuật 
Sử dụng cho từ 1 đến 4 ghế, hút tự động

Hệ thống với 11 điểm an toàn 
1. Điều khiển thời gian và nhiệt độ bằng hệ thống điều khiển điện tử
2. Nút khẩn cấp
3. Hệ thống điện tử tự động ngắt chu trình hấp khi có lỗi vận hành 

hoặc thiếu nước
4. Điện trở nhiệt 
5. Hai vòng đệm an toàn của van quá áp 
6. Van Solenoid (van xả áp)
7. Van điện tự động giảm áp cho buồng hấp
8. Vòng đệm cao su cho cửa máy hấp 
9. Thiết bị an toàn ngăn chặn tai nạn cho người sử dụng khi mở cửa
10. Cầu chì 
11. Chân đế cao su tạo độ vững chắc cho máy

Với 37 năm kinh nghiệm, Gnatus là nhà sản xuất các thiết bị nha khoa với chất 
lượng cao và kỹ thuật hiện đại

Sản phẩm Gnatus đạt các tiêu chuẩn chất lượng CE, ISO 9001:2008, ISO 
13485:2003

Công nghệ được xuất khẩu hơn 130 quốc gia

N.K.Luck là nhà phân phối độc quyền sản phẩm Gnatus tại Việt Nam từ năm 
2000 và đã nhận được sự tin tưởng về chất lượng cũng như dịch vụ bảo hành, 
bảo trì của đông đảo khách hàng là phòng nha, bệnh viện, TTYT,…

Một số khách hàng tiêu biểu đã và đang sử dụng các sản phẩm ghế nha 
khoa và các sản phẩm khác của Gnatus: Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TP. HCM; 
Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Gia Lai; Ban Bảo Vệ - Chăm sóc Sức khỏe cán bộ tỉnh 
Kontum; Công ty Cổ phần Bệnh viện Tâm Trí; Phòng Khám Đa Khoa Khu Công 
Nghiệp Tân Bình; Trung Tâm Y tế Công ty Cao su - Tỉnh Kontum; BS Huỳnh Đại 
Hải - Nha Khoa Đức Hải; BS Phạm Ngọc Sơn - Nha Khoa Hoàng Ân; BS Trần Văn 
Thảo - Nha Khoa Minh Thảo; Nha Khoa Nhân Tâm; Nha khoa Hoa Mỹ,…

• Chụp chính xác ở mọi vị trí.
• Di chuyển nhẹ nhàng
• Công nghệ xanh độc đáo hạn chế 95% lượng chì
• Cánh tay dạng kéo dễ dàng điều chỉnh, định vị nhiều vị trí khác nhau
• Đầu cone xoay tròn 250°
• Tay cầm Remote điều khiển có nhiều chức năng
 + Nút chọn thời gian (Tăng, giảm)
 + Nút chụp (Start)
 + Nút ngưng khẩn cấp (Stop)
 + Hiển thị thời gian và tín hiệu khi chụp, đồng thời hiển thị tín hiệu báo lỗi 

  để  khắc phục
• Phần chân di chuyển rất vững trên 4 bánh xe có khóa trụ lại

Công suất đầu vào
Điện áp đầu tube
Cường độ dòng điện
Thời gian chụp
Chiều dài đầu chụp
Tiêu điểm

: 1200VA
: 70Kvp
: 7mA
: 0,06s đến 3,2s
: 200mm (option 300mm)
: 0,8 x 0,8mm

Máy chụp X-quang

CE 0499 EN ISO 9001:2008 / EN ISO 13485:2003
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Máy trộn GX-300

Đèn LED chiếu sáng

Máy trộn vật liệu bao nhộng

SP-500
Máy cạo vôi siêu âm

TM

GT-1200
Đèn trám thẩm mỹ LED không dây

• Tần số ổn định và mức điều chỉnh công suất linh hoạt cho phép thao tác chính xác.
• Lấy vôi răng hiệu quả cao.
• Núm điều chỉnh: dễ dàng điều chỉnh lượng nước làm mát và các mức độ rung 

trong suốt quá trình điều trị, giúp cho bệnh nhân và cả Nha Sĩ thật thoải mái.
• Tay cầm cạo vôi dễ dàng điều khiển ở mọi góc độ, dễ dàng tháo lắp và không bị 

nóng trong khi điều trị.
• Thiết kế tiên tiến tạo nên bề ngoài thẩm mỹ và thu hút.
• Vệ sinh: Vỏ ngoài trơn láng, dễ dàng vệ sinh.
• Dễ dàng sử dụng: đơn giản, dễ sử dụng và hoạt động êm ái.

• Pin sạc Lithium-Polymer.
• Ánh sáng trắng.
• Sử dụng liên tục 5 giờ.
• 4 mức điều chỉnh cường độ sáng.

• Máy được điều khiển bằng bộ vi xử lý đảm bảo việc trộn đồng đều và nhất quán.
• Máy tự động ngưng khi mở nắp.
• Có 8 trạng thái dao động khác nhau về độ rộng, tần suất trộn và thời gian trộn.
• Thiết kế khối giúp dễ vệ sinh và bảo dưỡng.

• Hiệu suất cao, hoạt động êm ái và đồng nhất trong vòng 8 giây.
• Không tạo bong bóng khí, giúp việc lấy dấu răng và đúc khuôn mẫu chính xác hơn.
• Có thể sử dụng với tất cả các vật liệu Alginate lấy dấu răng.

• Cường độ chiếu sáng cao.
• Thời gian chiếu nhanh.
• Thiết kế tinh tế, linh hoạt tạo nên tầm nhìn tốt và 

sự thoải mái cho bệnh nhân.

• Cường độ chiếu sáng cao.
• Quạt làm mát được gắn trực tiếp bên trong đèn trám.
• Thiết kế thuôn gọn, hiện đại.

Độ sáng: Lên đến 1.200 mW/cm2

Điện áp: 110V ~ 240V, 50/60Hz
Trọng lượng: 203g
Bước sóng: 450 ~ 470nm
Đèn LED: 5 Watt

Độ sáng: Lên đến 1.200 mW/cm2

Điện áp: 100V ~ 240V, 50/60Hz
Trọng lượng tay khoan: 175g
Trọng lượng chân sạc: 130g
Bước sóng: 450 ~ 470nm
Đèn LED: 5 Watt

Độ sáng: Lên đến 1.000 mW/cm2

Điện áp: 100V ~ 240V, 50/60Hz
Trọng lượng tay khoan: 170g
Trọng lượng chân sạc: 200g
Bước sóng: 450 ~ 470nm
Đèn LED: 5 Watt

• Cung cấp năng lượng mạnh.
• Tốc độ trùng hợp nhanh.
• Không cần bảo dưỡng nhiều nhờ chức năng “One-touch”.

LD-107
Đèn trám thẩm mỹ LED không dây

Đèn trám thẩm mỹ LED gắn trên ghế

TM

BT-150
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Đ è n  t ẩ y  t r ắ n g  r ă n g  c h u y ê n  n g h i ệ p

• Thiết kế gọn, tối ưu, dễ sử dụng, đơn giản, đáng tin cậy và hoạt động êm ái.
• Bộ vi xử lý có thể lập trình trước, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về điện.
• Di chuyển hoàn toàn linh động với vị trí điều trị từ phía bên ghế, dễ vệ sinh 

và bảo dưỡng.
• Mang lại cho bệnh nhân sự thoải mái và hài lòng nhất.
• Bảng điều khiển kỹ thuật số đa chức năng: điều chỉnh dễ dàng tùy theo ứng 

dụng tẩy trắng.
• Có 3 nguồn sáng: Blue, Blue & Red, Red (3 lựa chọn nguồn sáng: Cool Blue: 

dịu, Warm-up Blue & Red: bắt đầu, Accelerating Red: tăng tốc).
• Có thể cài đặt thời gian tẩy trắng khác nhau phù hợp với sở thích khác nhau 

(từ 1-20 phút, hoặc lặp lại chu kỳ). Các chu trình tẩy trắng tùy chọn: từ 1-20 
phút/chu trình, đèn được cài đặt trước chu trình 10 phút.

• Hai lựa chọn trạng thái chiếu đèn: High with 100% Full Power (cao với 100% 
năng lượng phát ra), Low with 70% output (thấp với 70% năng lượng).

• Mô đun LED kỹ thuật cao với 5 đi-ốt phát quang 3 Watt công suất mạnh 
(4-blue & 1-red).

• Tín hiệu âm thanh sau mỗi 5 phút khi điều trị.
• Đồng hồ đo báo hiệu đề phòng quá tải nhiệt.
• Đầu tẩy trắng hình dáng vòm miệng độc nhất có thể bao phủ đầy đủ hàm 

răng trước.
• Chế độ tĩnh: thiết bị sẽ tự động ở vào trạng thái tĩnh sau 1 phút không được 

sử dụng.
• Cánh tay duỗi dài dễ thao tác được thiết kế cho các chuyển động tự do trong 

mọi góc độ, hỗ trợ bác sĩ thuận tiện định vị trí thoải mái cho bệnh nhân khi 
điều trị.

• Có quạt nam châm gắn trong đèn giúp ngăn quá tải nhiệt, kéo dài thời gian 
phát sáng của các đi-ốt phát quang và nâng cao hiệu quả làm việc.

• Ngoài ra, khi nhiệt độ của đèn lên đến 70°C thanh nhiệt kế trên màn hình sẽ 
nhấp nháy. Đồng thời đèn sẽ ngưng hoạt động cho đến khi nhiệt độ hạ 
xuống tới mức bình thường.

Nguồn sáng
Quang phổ phát ra
Điệp áp
Trọng lượng
Kích thước

: 4 (3W) Blue LED và 1 (3W) Red LED 
: 440 ~ 470nm và 620 ~ 630nm
: AC 100-240V / 50-60Hz / 1.2A
: 6,7kg 
: chiều dài cánh tay: 960mm; chiều cao: 1245mm

Kích thước
Trọng lượng
Màn hình LCD
Độ phân giải
Kích thước
Camera nội soi
Độ phân giải
Nguồn sáng
Kích thước
Trọng lượng
Điện áp
Đầu vào
Đầu ra

: 235(Dài) x 102(Rộng) x 212(Cao) mm
: 1268g

: 640 x 480 pixels
: 112,8(Rộng) x 84,6(Cao) mm

: 300.000 pixels
: 6 bóng đèn LED
: 235(Dài) x 22(Rộng) x 25(Cao) mm
: 48,6g

: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.3A
: DC 5.0V, 2A

• Chức năng 3 trong 1 với sự kết hợp màn hình LCD, camera nội soi và đọc �lm nội nha.
• Hình ảnh nội soi hoặc �lm nội nha hiển thị ngay trong vòng 1 giây sau khi chụp.
• Thu nhận hình ảnh ngay lập tức và có thể lưu lại nhờ vào 2 thẻ nhớ 2Gb: 1 thẻ 

dùng để lưu hình ảnh nội soi và 1 thẻ dùng để lưu hình ảnh phim nội nha.
• Dễ sử dụng cho Nha sĩ, chuyên viên và trợ thủ.
• Tiết kiệm không gian nhờ thiết kế nhỏ gọn.
• Dễ dàng tích hợp trên ghế nha, cabin hoặc cạnh bàn.
• Thiết bị đầu ra khác: Video, USB & VGA.
Giá trị kinh tế: nâng cấp hình ảnh kỹ thuật số trong việc điều trị hằng ngày.

Xanh

Xanh và đỏ

Đỏ
C a m e r a  n ộ i  s o i  k ỹ  t h u ậ t  s ố          
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CRANEX® 3D – Công nghệ 
chụp kỹ thuật số thật dễ dàng

Hình ảnh chụp sọ
Bộ phận chụp sọ tùy chọn của CRANEX® D có thể linh hoạt lắp đặt cố định bên trái 
hoặc bên phải dễ dàng. Bộ lọc mô mềm có thể được điều chỉnh tự động để có thể 
đạt được chất lượng chẩn đoán tốt nhất.  Với chức năng AES có bằng sáng chế, các 
thông số chụp sẽ được chọn tự động tùy theo kích cỡ bệnh nhân.

Tính linh hoạt tối đa
CRANEX® D Ceph có thể tùy chọn trang bị hệ thống hai sensor hoặc một sensor giúp 
cho quy trình làm việc tối ưu. Thiết bị chụp sọ đầu có thể được gắn thêm cho 
CRANEX® D vào bất kỳ lúc nào.  
Điều này cho phép CRANEX® D có thể được cải tiến theo nhu cầu điều trị của bạn. 
Hệ thống chụp toàn hàm CRANEX® D có thể dễ dàng nâng cấp thêm thiết bị chụp 
sọ đầu ở phạm vi bên phải hoặc bên trái.

Tính năng động
• Hiệu suất cao với các chương trình chụp ảnh linh hoạt
• Chất lượng hình ảnh tuyệt vời để việc chẩn đoán chính xác
• RealPAN™
• Sensor CMOS cực nhạy với phạm vi cảm biến rộng
• Tối ưu hóa hiệu quả công việc hàng ngày

Tính trực tiếp
• ClearTouch™ - bảng điều khiển cảm ứng chạm
• Các chức năng thể hiện rõ ràng giúp vận hành đơn giản
• Hệ thống định vị SOREDEX gần gũi, thân thiện với bệnh nhân
• AES – Tự động chọn thông số chụp dựa trên kích cỡ đầu bệnh nhân
• PickPoint™ có thể chọn dễ dàng vị trí đặt FOV
• EasyScout™ giúp định vị chính xác trước khi tiến hành chụp 3D
• Thiết kế nhỏ gọn

Tóm lược các điểm lợi ích

CRANEX® 3D là hệ thống hình ảnh trong nha khoa chất lượng cao với các 
chương trình chụp toàn hàm, có thể nâng cấp chụp sọ và Cone Beam 3D. 
Sự đa năng của thiết bị mang đến cho phòng nha hệ thống hình ảnh linh 
hoạt nhất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nha sĩ.

CRANEX® D giải pháp cần thiết cho 
các phòng nha và trung tâm hình ảnh
SOREDEX đã có hơn 30 năm kinh nghiệm tinh thông về các hệ thống hình 
ảnh trong nha khoa hiện đại.
CRANEX® D – một hệ thống chụp X-quang toàn hàm và chụp sọ kỹ thuật số 
trực tiếp – là thiết bị có kỹ thuật tiên tiến của dòng sản phẩm CRANEX®      
nổi tiếng.
CRANEX® D Ceph sử dụng kỹ thuật phóng tia cephalometric trung tâm,    
cho kết quả hình học của ảnh chính xác.

Tính bền bỉ
• Hệ thống được thiết kế mạnh mẽ cho sử dụng chuyên sâu
• Hệ thống định vị bệnh nhân nổi tiếng của SOREDEX và các phụ kiện đi kèm
• Hoạt động bền bỉ
• Mạng hỗ trợ lâm sàng và kỹ thuật

Midi FOV 6 × 8 SINUS

Child panoramic
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Máy chụp X-quang quanh chóp công nghệ DC

 

Thông số kỹ thuật DIGORA® Optime DXR-60

 

 

 

Kỹ thuật

Pixel size (có thể chọn)

Độ phân giải 
Thời gian quét phim 
Kết nối
Kích thước (H x W x D)
Trọng lượng
Điện áp hoạt động
Hệ điều hành

Đĩa phim 
(PSP = Photo Stimulable Phosphor plate)
30 µm (Độ phân giải xuất sắc)                     
60 µm (Độ phân giải cao)
17 lp/mm
3 - 6 giây
Kết nối mạng (Ethernet RJ45)
152 x 227 x 308mm
3,5kg
100 - 240VAC, 50/60Hz
Windows® Vista hoặc Windows® 7

 

• Độ tin cậy cao
• Chất lượng hình ảnh tuyệt vời 
• Kết quả chẩn đoán chính xác 
• Đầu ra DC giảm được bức xạ mềm
• Hoạt động vận hành đơn giản
• Dễ dàng định vị tubehead

• Dễ dàng sử dụng, hình ảnh luôn hiển thị trên màn hình
• Độ tin cậy cao, chất lượng hình ảnh tuyệt vời 
• Công nghệ CMOS tiên tiến
• Thiết kế tối ưu, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân

 
Thông số kỹ thuật Kích thước 1 (Loại SC-S-2-S1) Kích thước 2 (Loại SC-S-2-S2)

 

 

 

Công nghệ
Kết nối 
Độ phân giải 
Vỏ bọc ngoài
Phạm vi cảm biến
Pixel
Hệ điều hành

CMOS
USB 2.0 tốc độ cao. Tổng chiều dài cáp 3m

Độ phân giải theo lý thuyết 26.3 lp/mm
37 x 24 mm / 1,46 x 0.94”  43 x 31 mm / 1,69 x 1,22”
30 x 20 mm / 1,18 x 0,79”  36 x 26 mm / 1,44 x 1,02”
1580 x 1050 Pixel  1896 x 1368 Pixel

Windows®XP, Vista hoặc Windows®7

Thông số kỹ thuật
 

Sensor X-quang quanh chóp kỹ thuật số có dây

 

 

 

60 hoặc 70KV (cao tần 100-200kHz)
7mA
0,7mm theo tiêu chuẩn IEC 60336
115/230VAC +/-10%, 50/60Hz
2mm bằng nhôm
10mA
0,02 đến 3,2s
1080 VA/230VAC; 910VA/115VAC

Điện đầu phát tia
Cường độ dòng điện
Tiêu điểm
Điện áp vào
Lọc tia
Dòng điện tại Anode
Dãy thời gian chụp
Công suất tiêu thụ

Sự lựa chọn tốt nhất của bạn về hệ thống X-quang quanh chóp 
kỹ thuật số không dây
Cũng như các dòng sản phẩm khác của SOREDEX®, DIGORA® Optime rất dễ sử 
dụng và cung cấp kết quả chẩn đoán xuất sắc trong điều trị lâm sàng. 
Mọi thiết bị DIGORA® Optime được xây dựng dựa trên nền tảng của DIGORA® – 
Một nền tảng được dựa vào sự am hiểu về chẩn đoán và yêu cầu trong công việc 
hàng ngày của các chuyên gia nha khoa trên toàn thế giới.
Với DIGORA® Optime bạn sẽ không thể nào làm sai được.

Dòng sản phẩm mới của SOREDEX, DIGORA® Toto dễ sử dụng, đồng thời mang 
đến cho Bác sĩ các kết quả lâm sàng chính xác và tối ưu nhất. 
Với DIGORA® Toto, bạn không bao giờ mắc phải bất kỳ sai sót nào.
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Maùng neïp (bao goàm caû 
neïp ngöøa ngöng thôû luùc nguû)
Vaät lieäu: DURAN®, DURASOFT® 
hoaëc IMPRELON® S

Maùng taåy traéng
Vaät lieäu: COPYPLAST® 
hoaëc BIOPLAST® / taåy traéng

Khay caù nhaân
Vaät lieäu: IMPRELON® 
trong hay môø

Neïp höôùng daãn 
caém Implant / Tia X
Vaät lieäu: DURAN®

Maùng taïm
Vaät lieäu: COPYPLAST® Haøm taïm

Vaät lieäu: BIOCRYL C® 
(maøu hoàng trong suoát)

Khí cuï duy trì daøi haïn /
trong suoát
Vaät lieäu: COPYPLAST C®

Khí cuï baûo veä raêng
Vaät lieäu: BIOPLAST® 
(moät maøu hoaëc nhieàu maøu)

Khí cuï nong roäng vaø 
duy trì keát quaû chænh nha
Vaät lieäu: BIOCRYL C®

Khí cuï coá vò
Vaät lieäu: BIOPLAST® trong suoát

Khí cuï nôùi roäng haøm
Vaät lieäu: DURAN®

Gaén maéc caøi giaùn tieáp
Vaät lieäu: COPYPLAST® 

CA®-SMART 3.0  |  Phần mềm CA® thông minh
Giải pháp phần mềm thông minh cho phép chuyển dịch nhanh và chính xác ở kỹ thuật CA® 
Set-up. Có chức năng đo khoảng cách và đo góc trên hàm mẫu. Màn hình hiển thị hình ảnh trực 
tiếp qua video. Phần mềm CA® SMART đi cùng với camera CA®. 
Yêu cầu của hệ thống: sử dụng với Windows XP SP3, cổng USB 2.0.

CA® Photo Support  |  Đế giữ camera hình ảnh 
Hỗ trợ điều chỉnh độ cao ổn định cho việc gắn kèm camera CA®. Là yếu tố quyết định kỹ thuật cho 
phần mềm CA® SMART và phụ kiện. Đế giữ này đi cùng với tấm cân chỉnh. 
Kích cỡ: 180 x 210 x 195 mm (rộng x cao x sâu)

CA®-CHECKER  |  Thiết bị kiểm tra mẫu Set-up
Thiết bị gồm có dụng cụ đo kỹ thuật số chính xác thông qua cổng USB, đế đặt mẫu hàm làm 
bằng đá granite có độ bóng cao. Đặt mẫu hàm ngay ngắn. Thiết bị đo lường được trang bị bằng 
điện dung cảm biến độ nghiêng để xác định giá trị torque và gần xa sau khi thay đổi vị trí mẫu 
hàm set-up. Hệ điều hành tương thích: Window XP SP 3, cổng USB.

CA® foils  |  Vật liệu ép
Là vật liệu chất lượng cao, độ trong suốt cao, cứng-đàn hồi dùng để ép các khí cụ chỉnh nha 
không mắc cài Clear-Aligner điều chỉnh răng thẳng hàng một cách nhẹ nhàng. Vật liệu cho duy 
trì CA® dành cho việc duy trì dài hạn và các vật liệu ép được sấy khô để trong một bao hút chân 
không. Vật liệu có nhãn và các thông số về độ dày: soft (0,5mm), medium (0,625mm), hard 
(0,75mm) và vật liệu duy trì (1,0mm).
Đóng gói: hộp 10 miếng hoặc 100 miếng  / Vật liệu liệu duy trì CA® retention – hộp 10 miếng

CA® Grinding Set  |  Mũi mài - Có 6 mũi đá mài
Bộ bao gồm: đĩa tách hàm set-up, đĩa tách kim cương, Dimo® Pro bao gồm trục gắn, mũi cắt nhỏ 
HM, dụng cụ cắt tỉa hàm set-up, mũi khoan CA® Carbide.

Đóng gói: 1 bộ

VECTOR® 40
Các đinh ốc size nhỏ đặc biệt để gắn vào máng nhằm tác động và nới rộng hàm một cách nhanh 
chóng. Cũng như là cho phép điều chỉnh lệch (không đối xứng). Hai thanh ngang của đinh ốc 
giúp liên kết với acrylic trên máng CA® một cách chắc chắn. 
Đóng gói: hộp 10 cái hoặc 50 cái

IST® Appliance kit
Khí cụ chống ngáy đặt trong miệng, được làm từ máy ép áp suất. Phần kết nối giữa hàm trên và 
hàm dưới được làm bằng 2 telescopes có thể chuyển động ra vào trong giới hạn lên đến 5mm, 
vì thế có thể kiểm soát được vị trí đưa ra của hàm dưới. 
IST®-Kit bao gồm thanh telescopes, blanks, acrylic, ống cố định, khóa vặn, móc, dây Alastik, hộp 
đựng khí cụ, bột vệ sinh CETRON®, khí cụ huấn luyện cho khớp cắn và hướng dẫn sử dụng.
Đóng gói: 1Kit HF 5, 1Kit HF 9, 1Kit HF 15

NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÓ CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ CÁC VÂT LIỆU ÉP KHÍ CỤ 
NHƯ: MÁNG TẨY TRẮNG, HÀM TẠM, KHÍ CỤ NONG RỘNG, KHÍ CỤ DUY 
TRÌ, KHÍ CỤ BẢO VỆ CHƠI THỂ THAO, KHÍ CỤ CHỐNG NGHIẾN, MÓC VÀ 
VECTOR TRONG CHỈNH NHA,...
Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại: www.scheu-dental.com    
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Raêng chen chuùc

Sau khi ñieàu trò

Raêng saùt khít
sau khi ñieàu trò

Tröôùc khi ñieàu trò

MÁY ÉP ÁP SUẤT ĐA NĂNG
Công nghệ làm nóng bằng hồng ngoại với thời gian nhanh kỷ lục

www.scheu-dental.com  •  Sản xuất tại Đức

 Bộ phận làm nóng bằng hồng ngoại

 Đạt được nhiệt độ làm việc trong vòng 1 giây

 Công nghệ áp suất nén tạo ra 
áp lực mạnh trên vật liệu và hàm mẫu tạo ra 
mẫu đúc chính xác hơn với áp suất 3.0 bar

 Đọc mã code vật liệu và tự động set thời gian 
làm nóng

 Một số ứng dụng: máng tẩy, hàm tạm, máng 
chỉnh nha Clear-Aligner, nong hàm, khí cụ duy 
trì, khay cá nhân…

Thông số kỹ thuật

Mã số thiết bị
Hiệu điện thế
Áp suất
Kích thước
Trọng lượng

3500

230V, 850W

3520

100V, 850W

3510

115V, 850W

0,5 - 4,0bar

420 x 190 x 350mm

9,0kg

Những lợi ích ngay lập tức cho phòng nha của bạn
Nha sĩ có thể tận dụng được những lợi thế thành công của 
CLEAR-ALIGNER
• Phòng nha của bạn sẽ có chi phí điều trị thấp và hiệu quả
• Bạn có thể kiểm soát quá trình điều trị cho bệnh nhân
• Các khí cụ có tính tương thích sinh học cao, chất lượng tốt
• Phạm vi ứng dụng rộng
• Kết quả của quá trình điều trị cao, với độ chính xác tuyệt đối
• Có các khóa đào tạo kỹ thuật lâm sàng CLEAR ALIGNER
• Có nhiều nguồn thông tin, kỹ thuật liên quan
• Có thể điều chỉnh trị liệu bất cứ lúc nào

Những khí cụ trong suốt, gần như vô hình
Những lợi ích mang đến cho bệnh nhân của bạn rõ ràng:
• Những khí cụ CLEAR ALIGNER hoàn toàn trong suốt và gần như vô hình
• Tính tương thích sinh học cao
• Hiệu quả hơn cả mong đợi
• Rất thoải mái khi đeo khí cụ trong quá trình điều trị, đặc biệt thích hợp 

với người lớn
• Tính phù hợp và thẩm mỹ cao
• Quá trình vệ sinh đơn giản, dễ tháo ra để làm vệ sinh 

Chỉnh nha không mắc cài 

Khí cụ điều trị ngáy khi ngủ
Những lợi ích của khí cụ chống ngáy:
• Hơi thở của bệnh nhân sẽ được thông suốt (không còn ngáy, ngưng thở 

trong lúc ngủ)
• Gia tăng tính thích nghi của bệnh nhân bởi kích thước của khí cụ nhỏ
• Khí cụ có thể được kiểm soát theo chiều ngang, chiều dọc, giúp giảm thiểu 

tác động tiêu cực lên các khớp thái dương 
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Văn Phòng Chính:
781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 3862 0090  |  Fax: (84-8) 3862 0080

nkluck@hcm.vnn.vn
www.nkluck.vn  |  www.vita.com.vn

Văn Phòng Giao Dịch:
171-173, Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 5431 9790  |  Fax: (84-8) 5431 9780

30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline: 0919 118 798

N.K.Luck là một tập đoàn kinh doanh thương mại Trang   
Thiết Bị - Vật Liệu Nha Khoa được thành lập vào năm 1937 tại 
Malaysia. N.K.Luck được đánh giá là một tập đoàn chuyên 
cung cấp trang thiết bị, vật liệu nha khoa có uy tín hàng đầu 
trong khu vực Đông Nam Á.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1998, N.K.Luck luôn đáp ứng và 
nâng cao sự thỏa mãn của Khách hàng thông qua việc cung 
cấp các dòng sản phẩm có công nghệ tiên tiến, chất lượng 
cao của những nhà sản xuất uy tín trên thế giới đã được cấp 
chứng chỉ về chất lượng (FDA, ISO, EN, EC, DN,...) cho các     
sản phẩm của họ như: 

• BISCO (Mỹ) • MONITEX (Đài Loan)
• CARL MARTIN (Đức) • MRC (Úc)
• CEFLA (Ý) • RUTHINIUM (Ý)
• DCI (Mỹ) • SCHEU DENTAL (Đức)
• DRENDEL+ZWEILING (Đức) • SENDOLINE (Thụy Điển)
• DÜRR DENTAL (Đức) • SOREDEX (Phần Lan)
• EVE (Đức) • THERABREATH (Mỹ)
• GNATUS (Brazil) • VITA (Đức)
• INIBSA (Tây Ban Nha) • W&H (Áo)
• LUMALITE (Mỹ) • WHIPMIX (Mỹ)
• MECTRON (Ý) • YOSHIDA (Nhật)

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trước và sau bán hàng tốt 
nhất cho Khách hàng.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng của N.K.Luck luôn luôn được 
xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng của chính hãng.

Trở thành nhà cung cấp các Sản phẩm Thiết bị Nha khoa và 
Dịch vụ Chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam là tiêu chí cao nhất 
của N.K.Luck.


