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COMBI touch
Thiết bị Cạo vôi – Thổi cát 2 TRONG 1
Linh hoạt: Cạo vôi và thổi cát trong cùng một 
thiết bị. Lựa chọn hai chức năng thổi cát trên 
nướu và dưới nướu. Sử dụng loại bột cát truyền 
thống và bột cát mới glycine. Cạo vôi với hai 
đường dẫn nước, nước trực tiếp từ bên ngoài hoặc 
bình nước sạch riêng 500 ml.

Thiết kế khoa học: Bảng điều khiển cảm ứng bằng 
thủy tinh, dễ dàng vệ sinh. Tay cầm cạo vôi đèn 
LED với chức năng xoay chỉnh độ hội tụ ánh sáng. 
Bình chứa cát có thể tháo rời, đổ thêm cát mà 
không cần phải tắt thiết bị.

PIEZOSURGERY® white
Máy phẫu thuật bằng rung siêu âm
Các vết cắt cực nhỏ: PIEZOSURGERY® mang đến giải pháp phẫu thuật giảm 
thiểu xâm lấn với độ chính xác tối đa và hoạt động trong khoang miệng với độ 
nhạy rất cao.

Cắt có chọn lọc: Bảo vệ bất kỳ loại mô mềm nào. Dây thần kinh, mạch máu và 
các màng nhầy sẽ không bị tổn thương trong quá trình cắt xương. 
PIEZOSURGERY® mang đến sự an toàn cho Bác Sĩ và bệnh nhân.

Hiệu ứng tạo lỗ hổng: PIEZOSURGERY® mang đến tầm nhìn tối đa trong khi 
vận hành trong miệng. Hiệu ứng tạo lỗ hổng của dao động siêu âm hạn chế 
lượng máu tại vị trí phẫu thuật.

Mô mềm sẽ được bảo vệ, trong phẫu thuật nâng xoang mặt 
nghiêng nguy cơ bị xuyên thủng được giảm đi hơn 80%
Ít bị sưng tấy sau phẫu thuật với PIEZOSURGERY®
Tương hợp xương nhanh hơn và tốt hơn sau khi chuẩn bị 
đặt implant với PIEZOSURGERY®
Ít gây chấn thương và phục hồi sau phẫu thuật nhanh hơn

LỢI ÍCH CỦA BỆNH NHÂN



Giảm độ sâu túi nha chu
Việc sử dụng bột cát glycine làm giảm 
độ sâu túi nha chu so với việc điều trị 
cạo vôi truyền thống và các kế hoạch 
điều trị ở chân răng khác. Kết quả là 
Bác sĩ dễ dàng thao tác, điều trị nhanh 
hơn và đặc biệt nhất là bệnh nhân dễ 
dàng chấp nhận hơn: bệnh nhân phản 
hồi là ít đau và mùi hương dễ chịu hơn. 

Các hạt cát nhỏ hơn
Bột cát Mectron glycine chứa các hạt 
nhỏ hơn nhiều (<25µm d50) so với các 
loại bột cát sodium bicarbonate – hơn 
nữa các hạt có thể hòa tan trong nước.

Bột thổi cát glycine
Nắp đo lường bột cát
Chai 250g đi kèm với nắp đo lường 
lượng cát, điều này đảm bảo lượng 
cát cho máy hoạt động mọi lúc.

Kết quả rất đáng ngạc nhiên
Dòng chảy của cát được tối ưu 
(kích cỡ hạt: <150µm) và tính chất 
không ưa nước (các hạt không hút 
nước trong một khoảng thời gian 
nào đó trước khi bị hấp thu) của 
bột thổi cát Mectron tránh tình 
trạng bị kết dính và cho phép sử 
dụng với nhiều loại thổi cát phổ 
thông với kết quả điều trị đáng 
kinh ngạc. 

EASYJET PRO
Tay thổi cát bằng hơi

GLYCINE POWDER
Bột thổi cát 
PROPHYLAXIS POWDER

STARLIGHT PRO
Nhẹ, mạnh mẽ và linh hoạt
Starlight Pro kết hợp các đặc tính nổi bật  
trong một thiết bị. Không dây, cực nhẹ và dễ 
dàng thao tác.

Starlight Pro có sẵn 4 màu sắc nổi bật: màu 
trắng sáng, màu vàng sáng, màu bạc và màu 
đen hình sợi carbon.

Easyjet mở ra thêm chức năng kết nối trực tiếp 
với dây tay khoan trên ghế. Chỉ với việc kết nối 
đơn giản vào dây tay khoan trên ghế nha, Nha 
Sĩ đã có được một thiết bị thổi cát trên nướu 
một cách dễ dàng, thiết bị này mang đến các 
tính năng tương tự như một thiết bị thổi cát để 
bàn: bột thổi cát mạnh mẽ, dễ thao tác và 
đáng tin cậy. Hình dáng và độ cân bằng cũng 
giúp thao tác tốt và điều chỉnh chính xác 
hướng thổi bột cát.



Mectron đã hoạt động và thành công trong lĩnh vực nha khoa 
từ năm 1979, phát triển và sản xuất các thiết bị có chất lượng 
hàng đầu.

Mectron luôn tiếp tục phát triển trên thị trường và đổi mới 
các sản phẩm với thiết kế xuất sắc. Nhờ vào chất lượng và 
mạng lưới kinh doanh bao phủ trên 80 quốc gia, Mectron đã 
có được vị thế tốt trên thị trường Quốc tế.

Mectron chịu trách nhiệm về các cải tiến quan trọng nhất 
trong lĩnh vực nha khoa. Ví dụ như sản xuất đầu tiên tay cạo 
vôi siêu âm bằng Titanium, đèn quang trùng hợp Composite 
bằng ánh sáng LED đầu tiên, vào năm 2011, thiết bị phẫu 
thuật siêu âm đầu tiên cho phẫu thuật xương.

Các dòng sản phẩm nổi tiếng của Mectron:

 PIEZOSURGERY®. Thiết bị phẫu thuật bằng rung siêu âm 
cho nhiều chỉ định phẫu thuật trong miệng khác nhau.

 Máy cạo vôi siêu âm. Mectron sản xuất và phân phối thiết 
bị để bàn đa chức năng sử dụng với nước cấp riêng biệt từ 
máy (piezo smart) và kiểu máy khác kết nối với nguồn nước 
bên ngoài. Thiết bị cạo vôi siêu âm cho gắn lên ghế nha 
khoa.

 Máy thổi cát đánh bóng. Dòng sản phẩm này bao gồm 
thiết bị để bàn kiểu truyền thống (Turbodent) và thiết bị 
thổi cát kết nối nhanh trên dây tay khoan của ghế nha 
(Easy jet), hơn nữa là thiết bị đặc biệt cho điều trị phòng 
ngừa kết hợp lấy vôi răng và thổi cát đánh bóng (Combi S).

 Đèn quang trùng hợp LED. Mectron sản xuất các loại đèn 
khác nhau như: 3 loại không dây (starlight pro, starlight 
pro sport edition và starlight sler ) và hai loại đèn gắn lên 
ghế nha (starlight s và starlight sler s).

Ngày từng ngày Mectron tiếp tục theo đuổi cải tiến kỹ thuật 
và nghiên cứu khoa học.
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V�n Phòng Đ�i Di�n t�i Hà N�i:
30 Nguy�n Du, Ph��ng Bùi Th� Xuân
Qu�n Hai Bà Tr�ng, Hà N�i
Tel  (04) 3632 0199

Hotline  0919 118 798  •  T� v�n K� thu�t  0916 908 798
www.nkluck.vn   nkluck@hcm.vnn.vn

Showroom - Trung Tâm Ch�m sóc Khách hàng:
K0.01, Đ��ng B-B�c, Khu ph� Star Hill
Trung Tâm Tài Chính Qu�c T� Phú M� H�ng
Qu�n 7, TP. H� Chí Minh
Tel  (08) 5412 2662 - 5412 2882

C�a hàng:
781/A13 Lê H�ng Phong (n�i dài), Ph��ng 12 
Qu�n 10, TP. H� Chí Minh
Tel  (08) 3862 0090 - 3863 4172
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mectron s.p.a.,  
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italy,  
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

www.mectron.com or mectron@mectron.com


