
Khử trùng tay khoan, dụng cụ

An toàn, Đáng tin cậy 100%,

Chi phí hợp lý

BẢO HÀNH
12 THÁNG

Bên cạnh mỗi ca 
cấy ghép implant  
thành công là máy
ImplantMed

Tay khoan               được 
Nha Sĩ Việt Nam TIN DÙNG 

và đánh giá HOẠT ĐỘNG
BỀN BỈ NHẤT

...Vệ sinh vô trùng bảo vệ cuộc sống của bạn!



»Khám phá dòng sản phẩm 
tay khoan siêu tốc Alegra.«
»Khám phá dòng sản phẩm 
tay khoan siêu tốc Alegra.«

Đáng tin cậy.
Hiệu quả.
Chính xác.

TE-98/97 LQ + RQ-54/53
> BA TIA PHUN SƯƠNG cho hiệu quả làm mát tối ưu tại vị trí điều trị 

và từ mọi hướng.
> VỊ TRÍ ĐÈN LED TỐI ƯU cho tầm quan sát tối ưu tại vị trí điều trị.
> ĐẦU TAY KHOAN NHỎ cho tầm quan sát tối ưu ở vị trí điều trị.  
> HỆ THỐNG CHUCK BẤM giúp thay mũi khoan đơn giản và nhanh 

chóng mà chỉ cần tác động một lực nhỏ.
> VÒNG BI SỨ vận hành êm ái và có tuổi thọ hoạt động lâu bền.
> BỘ LỌC NƯỚC cho chức năng phun sương tuyệt vời.
> HỆ THỐNG PHÁT NGUỒN CẢI TIẾN bên trong khớp nối nhanh 

Roto Quick cho sử dụng với tay khoan siêu tốc Alegra đèn.

> MỘT TIA PHUN SƯƠNG cho hiệu quả làm mát tối ưu tại vị trí điều trị 
và từ mọi hướng.

> LỰC XOẮN CAO cho phép mài răng một cách nhanh chóng.
> KỸ THUẬT CHÍNH XÁC giúp vận hành êm ái và không rung.
> HỆ THỐNG CHUCK BẤM giúp thay mũi khoan đơn giản và nhanh 

chóng mà chỉ cần tác động một lực nhỏ.
> BỘ LỌC NƯỚC cho chức năng phun sương tuyệt vời.

TE-95 RM / TE-95 BC

Tuổi thọ hoạt động lâu bền
Vòng bi sứ (TE-97 LQ, TE-98 LQ) đảm 
bảo độ hao mòn tối thiểu. Đặc biệt khi 
có chế độ chăm sóc bảo dưỡng tốt!

Thay mũi khoan thật dễ dàng
Độ cân xứng tối ưu giữa nút bấm dễ 
thao tác và lực giữ tối đa của hệ 
thống ngàm bấm. Không cần phải có 
dụng cụ!

Bộ lọc nước có thể thay thế
Ngăn chặn các chất bẩn nhỏ ngay từ 
đầu vào tay khoan.

 

Làm mát chính xác
Ba tia phun sương trong suốt quá 
trình điều trị làm mát cho vị trí điều 
trị từ mọi hướng và đảm bảo điều trị 
an toàn.

Hệ thống đầu tay khoan vệ sinh có 
bằng sáng chế
Ngăn chặn các phần tử nhỏ bị hút 
ngược vào bên trong đầu tay khoan 
khi rotor giảm tốc độ quay.

Tuổi thọ hoạt động lâu bền
Vòng bi sứ đảm bảo độ hao mòn tối 
thiểu. Đặc biệt khi có chế độ chăm 
sóc bảo dưỡng tốt!

Hộp đựng tay khoan 
Alegra thật hấp dẫn và 
an toàn

RQ-53 RQ-54
Khớp nối nhanh Roto Quick 
kết nối dây tay khoan 2 lỗ

Khớp nối nhanh Roto Quick 
kết nối dây tay khoan 4 lỗ

Khớp nối nhanh Roto Quick với bộ phát nguồn tích hợp bên trong
Sử dụng cùng với tay khoan siêu tốc có đèn Alegra LED TE-97 LQ và TE-98 LQ

(08) 5431 9770 - 0918 208 798



Bền bỉ.
Cực nhẹ.
Cứng chắc.

Thoâng soá kyõ thuaät
Tay khoan sieâu toác coù ñeøn 
Khôùp noái nhanh vôùi boä phaùt nguoàn
Tay khoan sieâu toác khoâng ñeøn
Loaïi ñeøn (LED):
Cöôøng ñoä saùng ñeøn (LED):
Kích côõ ñaàu tay khoan:
Coâng suaát: 
Toác ñoä:
Muõi khoan:
Ñöôøng kính toái ña cuûa phaàn laøm vieäc:
Chieàu daøi toái ña:
Troïng löôïng:
> Tay khoan sieâu toác coù ñeøn
> Khôùp noái nhanh vôùi boä phaùt nguoàn
> Tay khoan sieâu toác khoâng ñeøn
AÙp löïc hôi laøm vieäc:
Loaïi bi:
Tia phun söông:
Ñoä oàn:

TE-97 LQ*
RQ-53 / RQ-54

TE-97 / TE-97 RM / TE-97 BC
LED vaø boä phaùt nguoàn

25.000 lux
� 10,4 mm

14 W
390.000 min-1

2 mm
21 mm

46 g
26 g / 20 g

46 g / 47 g / 47 g

Bi söù
3 tia

Loaïi:
 Tæ leä truyeàn ñoäng: 
Ñöôøng kính ñaàu tay khoan: 
Chieàu cao ñaàu khoan (vôùi muõi 19mm):
Ñöôøng kính voû ngoaøi:

Muõi khoan: 

Ñöôøng kính chuoâi muõi khoan: 
Chieàu daøi toái ña muõi khoan: 
Troïng löôïng: 
Phun nöôùc (tuøy choïn keïp phun nöôùc):

WE-56T
1:1

 � 10,1 mm
20,8 mm

18 mm

Muõi khoan 
tay khuyûu

2,35 mm
34 mm

42 g

WE-57T
1:1

 � 10,1 mm
22,7 mm

18 mm

FG

1,6 mm
25 mm

42g

WE-66T
4:1

 � 10,1 mm
20,8 mm

18 mm

Muõi khoan 
tay khuyûu

2,35 mm
34 mm

42 g

HE-43 T
1:1

-
-

18 mm
Muõi khoan 
tay thaúng

& tay khuyûu
2,35 mm

50/34 mm
44 g

TE-98 LQ*
RQ-53 / RQ-54

TE-98 / TE-98 RM / TE-98 BC
LED vaø boä phaùt nguoàn

25.000 lux
� 12,2 mm

16 W
330.000 min-1

FG, vôùi chuaån ISO 1797-1, � 1,6 mm
2 mm

25 mm

48 g
26 g / 20 g

48 g / 50 g / 50 g
2,2 – 2,8 bar (32 – 40 PSI)

Bi söù
3 tia

62 dB (A)

TE-95 RM / TE-95 BC
 
 

� 12,2 mm
16 W

330.000 min-1

2 mm
25 mm

49 g / 49 g

Bi theùp
1 tia

1 tia phun nöôùc beân ngoaøi

Loaïi:
Chuoâi keát noái: 
Phun nöôùc: 
Ñöôøng kính voû ngoaøi: 
Coâng suaát: 
Toác ñoä (voøng/phuùt) ôû daõy aùp suaát hôi:  
Chieàu quay: 

AM-20 E RM / AM-20 RM
Chuoâi coá ñònh 4 loã
Beân ngoaøi / Khoâng

18 mm

AM-20 E BC / AM-20 BC
Chuoâi coá ñònh 2(3) loã

Beân ngoaøi / Khoâng
18 mm

20W
3 bar: 5.000 – 25.000**

Quay cuøng chieàu/ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà

* TE-97 LQ vaø TE-98 LQ coù ñeøn chæ söû duïng ñöôïc vôùi khôùp noái nhanh cuûa W&H RQ-53 vaø RQ-54. ** Coâng suaát vaø toác ñoä vaän haønh tuøy thuoäc nhieàu vaøo chaát löôïng cuûa oáng daây hôi vaø coù theå khaùc ñi treân lyù thuyeát.

»Đối tác đáng tin cậy của bạn.«»Đối tác đáng tin cậy của bạn.«
Tay khoan khuỷu WE-56 T
> KẸP PHUN NƯỚC BÊN NGOÀI làm mát tối ưu tại vị trí điều trị.
> KẾT CẤU NHẸ và THIẾT KẾ THON GỌN giúp điều trị không mỏi tay.
> VẬT LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO cho độ cứng chắc tối đa và độ bền cao.
> ĐẦU TAY KHOAN NHỎ cho tầm nhìn tối ưu tại vị trí điều trị.
> HỆ THỐNG CHUCK BẤM giúp thay mũi khoan đơn giản và nhanh chóng mà chỉ cần 

tác động một lực nhỏ.
> XOAY 360º giúp điều trị không bị mỏi tay và hợp lý hóa lao động.
> LỰC XOẮN CAO cho mài răng một cách nhanh chóng.

> Tỉ lệ 1:1
> HỆ THỐNG CHUCK XOAY thay mũi khoan nhanh chóng và dễ dàng
> CẤU TRÚC NHẸ giúp sử dụng không bị mỏi tay.

Tay khoan thẳng HE-43 T

Chuẩn bị nhanh chóng và chính xác
Sử dụng hiệu quả tay khoan thẳng và 
tay khoan khuỷu cùng với air motor 
mạnh mẽ của W&H.

Vận hành không gây mỏi tay
Với thiết kế cực nhẹ của tay khoan 
thẳng và tay khoan khuỷu làm giảm 
đi sự mỏi tay khi sử dụng.

Thay mũi khoan dễ dàng
Hệ thống nút bấm giúp thay mũi 
khoan dễ dàng và nhanh chóng.

Bền bỉ và vận hành lâu bền
Vật liệu cao cấp tạo nên các tay 
khoan Alegra thẳng và khuỷu đặc biệt 
bền bỉ và tuổi thọ hoạt động lâu bền.

Kẹp phun nước làm mát bên ngoài
Tùy chọn kẹp phun nước làm mát 
bên ngoài để làm mát vị trí điều trị.

Tầm nhìn tốt nhất
Đầu tay khoan khuỷu có đường kính 
nhỏ cho phép nhìn trực tiếp vào vị trí 
điều trị.

AM-20 RM, AM-20 BC, AM-20 E RM, AM-20 E BC
W&H mang đến các dòng sản phẩm air motor 
tối ưu cho tay khoan Alegra thẳng và khuỷu.

 
Công suất cao
Air motor công suất cao giúp sử 
dụng hiệu quả các tay khoan 
thẳng và tay khoan khuỷu.

Co
âng

 s
ua

át

Toác ñoä

20 Watt

BẢO HÀNH
12 THÁNG



Làm mát tối ưu từ 4 phía
Làm mát liên tục với 4 tia phun sương.

Thoải mái cho mắt với nguồn sáng 5 đèn LED
5 bóng đèn LED và 5 tia phun sương mang 
đến sự thoải mái cho mắt và dễ dàng sử dụng.

Tầm nhìn tốt hơn
Độ tương phản tốt hơn bao giờ hết và 
phát ra ánh sáng LED+ có màu sắc 
một cách chính xác.

Làm mát tối ưu
Đầu mũi khoan được làm mát liên tục 
trong mọi tình huống điều trị.

 

Các tay khoan siêu tốc đặc biệt
Kích cỡ đầu tay khoan phù hợp cho 
từng ca điều trị và kết nối được với 
hầu hết các loại coupling.

Thiết kế khoa học nhất
Các tay khoan siêu tốc Synea rất 
thoải mái khi cầm trên tay và bề mặt 
được phủ lớp chống trượt.

> 100% đèn chiếu sáng không bóng mờ tại vùng điều trị với 
vòng đèn 5 LED

> Làm mát tối ưu tại vị trí điều trị với 5 tia phun sương
> 4 kích cỡ đầu tay khoan cho mọi ca điều trị
> Bề mặt chống trầy sướt
> Bi sứ vận hàng êm ái

> Vùng chiếu sáng rộng nhất với đèn LED+
> Tiếp cận vùng điều trị tối ưu, cho tầm nhìn tốt nhất và 

công suất cao
> Làm mát an toàn với 4 tia phun sương
> Bi sứ vận hành êm ái, không rung
> Hệ thống đầu tay khoan vệ sinh, chống hút ngược

Thoâng soá kyõ thuaät

Loại tay khoan
Đèn:
CRI (LED version):
Nhiệt độ màu: (LED):
Luồng chiếu sáng (lumens): 
Cường độ sáng:
Kích cỡ đầu tay khoan: 
Chiều cao đầu tay khoan:
Công suất:
Tốc độ (vòng/phút):
Mũi khoan:
Đường kính tối đa / Chiều dài tối đa:
Trọng lượng: 
Áp suất hoạt động khi kết nối Roto Quick
Tia phun sương:
Độ ồn:

TK-97 L
Ring LED+ 

> 90
5.500 K

6,0
25.000 lux

Ø 10 mm
21,1 mm (với mũi 19 mm)

18 W
400.000

2 mm / 21 mm
38 g

3 ± 0,3 bar
5x

57 dB (A)

TK-94 L
LED+ 
> 90

5.500 K
6,0

25.000 lux
Ø 9 mm

17,2 mm (với mũi 16 mm)
12 W

410.000

1,5 mm / 16 mm
39 g

3 ± 0,3 bar
5x

59 dB (A)

TK-98 L
Ring LED+ 

> 90
5.500 K

6,0
25.000 lux
Ø 11,5 mm

21,4 mm (với mũi 19 mm)
21 W

360.000

2 mm / 25 mm
40 g

3 ± 0,3 bar
5x

57 dB (A)

TK-100 L
Ring LED+ 

> 90
5.500 K

6,0
25.000 lux

Ø 13 mm
21,4 mm (với mũi 19 mm)

22 W
330.000

2,5 mm / 25 mm
40 g

3 ± 0,3 bar
5x

57 dB (A)

TG-97 L
LED+ 
> 90

5.500 K
6.0

25.000 lux
Ø 10 mm

21.1 mm (với mũi 19 mm)
16 W

390.000

2 mm / 21 mm
40 g

3 ± 0,3 bar
4x

59 dB (A)

TG-98 L
LED+ 
> 90

5.500 K
6.0 

25.000 lux
Ø 11,5 mm

21.4 mm (với mũi 19 mm)
19W

360.000

2 mm / 25 mm
42 g

3 ± 0,3 bar
4x

59 dB (A)

BẢO HÀNH
12 THÁNG

Dòng tay khoan đáp ứng các đòi hỏi cao nhất.
Dòng tay khoan siêu tốc cao cấp với kỹ thuật tân tiến nhất!

Con người là ưu tiên hàng đầu: Để dễ dàng chọn một trong các tay khoan Synea mới của chúng tôi, 
chúng tôi lắng nghe các nhu cầu và bây giờ chúng tôi đã phát triển hai dòng sản phẩm một cách 
hoàn hảo phù hợp các yêu cầu của Bác Sĩ. Synea Vision: với các cải tiến như Vòng đèn LED+ có thể 
hấp tiệt trùng và Synea Fusion: dòng sản phẩm chất lượng cao cấp và tiết kiệm tối đa.

Dòng tay khoan tiết kiệm tối đa.
Chất lượng của tay khoan Synea đã được chứng minh là dễ dàng 
đầu tư hơn bao giờ hết, bất kể ngân sách của bạn!

FG, với chuẩn ISO 1797-1, Ø 1,6 mm

(08) 5431 9770 - 0918 208 798



> Tay khoan RC-90 cho phép Nha sĩ thao tác chính xác và có 
tuổi thọ lâu dài nhờ hệ thống bạc đạn rất chắc chắn và bền bỉ.

> Với công suất hoạt động 11W, RC-90 làm việc mạnh hơn nhiều 
so với sản phẩm cùng loại khác.

> RC-90 có hệ thống bạc đạn có thể thay thế được, cho phép 
thay thế bạc đạn nhanh chóng và dễ dàng.

Tay khoan siêu tốc chuck vặn RC-90 BC/RM

Mạnh mẽ và bền bỉMạnh mẽ và bền bỉ
Tay khoan siêu tốc công suất 11W. Tay khoan RC không chỉ chăm sóc nụ cười 
cho bệnh nhân mà còn mang lại nụ cười trên gương mặt Nha Sĩ. RC chứng tỏ 
được chất lượng ưu việt mà các Nha Sĩ luôn mong đợi ở tay khoan W&H với 
một mức giá vô cùng hấp dẫn. 

Độ ồn thấp
Công suất cắt 11W
Có thể hấp tiệt trùng tới 135ºC
Có sẵn tay khoan 2(3) lỗ và 4 lỗ
Áp suất hơi làm việc: 2,2 bar tới 2,5 bar
Bảo hành 06 tháng

>
>
>
>
>
>

Phụ kiện
RC E Spray Kit - Bộ phun nước bên ngoài cho tay 
khoan tốc độ chậm
Dễ dàng lắp đặt - Hiệu quả trong sử dụng -  Chi phí thấp.

Spare Rotor - Bạc đạn thay thế
Phụ tùng chính hãng, chất lượng khi thay phụ tùng 
cũng như thay tay khoan mới.

Thoâng soá kyõ thuaät
BẢO HÀNH
6 THÁNG

Tay khoan sieâu toác RC-90Loại

Loaïi chuoâi

Ñöôøng kính baïc ñaïn

Toác ñoä quay toái ña

2 (3) loã / 4 loã

1,6mm

330.000 ± 20.000 voøng/phuùt

TẦN SUẤT TRA DẦU
• Tay khoan siêu tốc: 3 - 4 lần/ngày hoặc sau 30 phút làm việc liên tục.
• Tay khoan tốc độ chậm, air motor: 1 - 2 lần/ngày hoặc sau 1 giờ làm việc 

liên tục.
• Tay khoan chuck bấm: mỗi tuần tra dầu trực tiếp vào ngàm giữ mũi khoan 

từ 1 - 2 lần để vệ sinh ngàm kẹp tốt hơn giúp lực giữ mũi khoan chặt hơn.
• Luôn sử dụng mũi khoan đúng tiêu chuẩn, chuôi mũi khoan không bị rỉ 

sét, trầy sướt.
*  Áp lực hơi tiêu chuẩn cho tay khoan:
    RC-90: 2.2 – 2.5 Bar  /  Alegra TE-95, TE-97, TE-97 LQ, TE-98, TE-98 LQ: 2.5 – 2.8 Bar  /  
    Synea TK-94 L, TK-97 L, TK-98 L, TK-100 L, TG 97-L, TG-98L: 3.0 ± 0.3 Bar 

HÃY TRA DẦU - BẢO DƯỠNG 
TAY KHOAN CỦA BẠN 

Hoàn hảo cho việc bảo trì

Dầu F1 dạng chai xịt MD-400

Dầu F1  dạng bình sử dụng cho 
máy vệ sinh và tra dầu tự động 
cho tay khoan Assistina 301 Plus 
và Assistina 3x2, Assistina 3x3



Bên cạnh mỗi ca cấy ghép implant 
thành công là máy ImplantMed
Bên cạnh mỗi ca cấy ghép implant 
thành công là máy ImplantMed

Dễ dàng sử dụng
Implantmed rất dễ sử dụng. Rất đơn 
giản chỉ cần nhấn nút + và – để thay 
đổi các giá trị thông số, và các thông 
số này được hiển thị trên màn hình 
một cách rõ ràng và dễ đọc.

Motor mạnh mẽ
Với lực torque của motor là 5,5Ncm 
và tốc độ motor 300 - 40.000 
vòng/phút, Implantmed là một thiết 
bị có hiệu suất làm việc mạnh mẽ 
một cách rất ấn tượng. Điều khiển lực 
torque tự động, có thể cài đặt giữa 
mức 5 và 70Ncm, đảm bảo cho thiết 
bị được an toàn.

 

Vận hành không gây mỏi tay

Foot control S-N1

Sự kết hợp giữa motor cực nhẹ và 
hình dáng khoa học của tay khoan 
khuỷu tạo nên sự cân bằng hoàn 
hảo. Bạn có thể làm việc trong một 
thời gian dài mà không bị mỏi tay 
hoặc không bị chuột rút trên bàn tay. 

Chức năng khoan cắt tạo ren 
tự động
Chức năng cắt tạo ren tự động hỗ trợ 
bạn khi đặt implant vào phần xương 
cứng. Tạo đường ren làm giảm thiểu 
áp lực nén trên xương hàm và giúp vị 
trí đặt implant mau lành.

Baäc thaày trong ngheä thuaät caáy gheùp

> Motor hoạt động mạnh mẽ
> Màn hình hiển thị của máy rộng, dễ dàng xem các thông số
> Chức năng khoan cắt tạo ren tự động
> Motor và dây có thể khử trùng nhiệt và hấp tiệt trùng

Loại
Lực torque tối đa ở đầu mũi khoan:
Điện áp nguồn:
Công suất đầu ra tối đa:
Cầu chì chính:
Lực torque tối đa ở micromotor:
Tốc độ quay của micromotor :
Độ dài dây motor:
Lưu lượng nước làm mát ở mức 100%
Foot control
Kích thước Cao x Rộng x Sâu:

SI-923
70 Ncm

220 – 240 V, 50 / 60 Hz
70 W

2 x 250V – T1,25AH
5,5 Ncm

300 – 40.000 vòng/phút
1,8m

Xấp xỉ 90ml/phút
S-N1

100 x 235 x 240 mm

Thoâng soá kyõ thuaät BẢO HÀNH
12 THÁNG

Đối tác đáng tin cậy: Implantmed mang đến cho bạn một công cụ đặc biệt dành cho phẫu 
thuật trong miệng trong lĩnh vực phẫu thuật cấy ghép implant và phẫu thuật hàm mặt với độ 
chính xác tối đa. Thiết bị Implantmed của W&H gây ấn tượng với màn hình hiển thị rộng, chức 
năng cắt tạo ren tự động và motor có công suất mạnh mẽ. Khi được kết hợp với tay khoan 
phẫu thuật thẳng và tay khoan phẫu thuật khuỷu của W&H sẽ đảm bảo độ cân bằng 
hoàn hảo. Implantmed được điều khiển một cách dễ dàng bằng foot control. Điều này mang 
đến sự rãnh tay cho bạn và bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhân tố quan trọng nhất: 
đó là bệnh nhân của bạn.

Hệ thống thông minh cho điều trị phẫu 
thuật Implant và phẫu thuật hàm mặt 
với độ chính xác tối đa.

Với nút thay đổi chương trình, tắt/mở 
bơm nước làm mát, điều chỉnh motor  

quay cùng chiều/ngược chiều kim 
đồng hồ, kích hoạt/ngừng hoạt động 

của motor hoặc điều khiển tốc độ 
motor tăng dần đến một mức tốc độ 

tối đa đã chọn trước. 

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, cấy 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

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



Tay khoan phẫu thuật khuỷu và thẳng dành cho những ca điều trị đặc biệt

Tay khoan răng cưa phẫu thuật

 WI-75 E/KM / WI-75 LED G (20:1)

WS-75 / WS-75 L G (20:1)

WS-56 / WS-56 L G (1:1)

WS-92 / WS-92 L G (1:2.7)

WS-91 / WS-91 L G (1:2.7)

S-11 / S-11 L G (1:1)

S-9 / S-9 L G (1:1)

S-10 (1:1)

S-12 (1:2)

S-15 (1:1)

S-8 S – Sagittal

> Thiết kế khoa học giúp sử dụng thoải mái, không áp lực lên tay
> Kết cấu thép không rỉ chất lượng cao, bền bỉ và rắn chắc
> Lớp phủ bên ngoài tay khoan chống trầy sướt
> Hấp tiệt trùng 135ºC và khử trùng nhiệt
> Tiêu chuẩn kết nối ISO 3964, DIN 13940
> Đèn Mini LED+ cho ánh sáng chất lượng như ban ngày. Nguồn sáng 

độc lập với bộ phát nguồn tích hợp bên trong tay khoan

BẢO HÀNH
12 THÁNG

Các tay khoan phẫu thuật khuỷu và thẳng của W&H được thiết 
kế đặc biệc cho phẫu thuật trong miệng, phẫu thuật hàm mặt 
và phẫu thuật cấy ghép implant.

Nhanh chóng, mạnh mẽ và bền bỉ. Các tay khoan răng cưa phẫu thuật được thiết kế đặc biệt dành cho mở xương và 
lấy khối xương. Ngay cả khi sử dụng qua nhiều năm ở tốc độ cao nhất, tay khoan vẫn đảm bảo lực cắt không thay đổi.

Tay khoan khuỷu phẫu thuật, tỉ lệ 20:1, hệ thống chuck bấm với hệ thống ngàm lục giác, vòi phun bên ngoài, làm 
mát bên trong bằng hệ thống đầu mũi khoan Kirschner/Meyer, dùng cho mũi khoan và cắt phẫu thuật 
contra-angle với đường kính 2,35mm

Tay khoan phẫu thuật thẳng 1:1, hệ thống chuck gạt, vòi phun bên ngoài, dùng cho mũi 
khoan và cắt đường kính 2,35mm, chiều dài mũi khoan 45mm (và hệ thống Stryker). 
Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh

Tay khoan phẫu thuật thẳng 1:1, hệ thống chuck gạt, vòi phun bên ngoài, dùng cho mũi 
khoan và cắt đường kính 2,35mm, chiều dài mũi khoan 70mm. Có thể tháo rời từng bộ phận 
để làm vệ sinh

Tay khoan phẫu thuật thẳng 1:2, hệ thống chuck gạt, vòi phun bên ngoài, dùng cho mũi 
khoan và cắt đường kính 2,35mm, chiều dài mũi khoan 70mm. Có thể tháo rời từng bộ 
phận để làm vệ sinh

Tay khoan phẫu thuật thẳng 1:1, hệ thống chuck gạt, vòi phun bên ngoài, dùng cho mũi 
khoan và cắt đường kính 2,35mm, chiều dài mũi khoan 45mm (và hệ thống Stryker). 
Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh

Tay khoan khuỷu phẫu thuật, tỉ lệ 20:1, hệ thống chuck bấm với hệ thống ngàm lục giác, vòi phun bên ngoài, làm mát 
bên trong bằng hệ thống đầu mũi khoan Kirschner/Meyer, dùng cho mũi khoan và cắt phẫu thuật contra-angle đường 
kính 2,35mm. Đầu tay khoan có thể xoay trái/phải 90º. Có thể tháo rời các bộ phận để vệ sinh dễ dàng

Tay khoan khuỷu phẫu thuật, tỉ lệ 1:1, hệ thống chuck bấm, một tia phun nước bên ngoài, dùng cho mũi khoan 
phẫu thuật và cắt với chuôi có đường kính 2,35 mm. Có thể tháo rời các bộ phận để vệ sinh dễ dàng

Tay khoan phẫu thuật khuỷu, chuck bấm, tỉ lệ 1: 2.7, ba tia phun nước bên trong, dùng mũi khoan phẫu thuật và 
cắt chuôi FG có đường kính 1,6mm. Có thể tháo rời các bộ phận để vệ sinh dễ dàng. Đầu tay khoan có góc 
nghiêng so với thân là 45º cho tầm nhìn tốt hơn tại vùng điều trị. Dễ dàng tiến đến vùng răng cối hàm trên và hàm 
dưới, đặc biệt là răng khôn. Tạo không gian nhiều hơn giữa mặt má và vùng phẫu thuật. Với tỉ lệ 1:2.7 tay khoan 
có thể đạt được tốc độ 125.000 vòng/phút. Ba tia phun nước làm mát  tốt hơn cho mũi khoan và răng

Tay khoan phẫu thuật khuỷu, chuck bấm, tỉ lệ 1: 2.7, ba tia phun nước bên trong, dùng mũi khoan phẫu thuật và 
cắt chuôi FG có đường kính 1,6mm. Có thể tháo rời các bộ phận để vệ sinh dễ dàng. Với tỉ lệ 1:2.7 tay khoan có 
thể đạt được tốc độ 125.000 vòng/phút. Ba tia phun nước làm mát  tốt hơn cho mũi khoan và vị trí phẫu thuật

Hướng cắt song song với trục tay khoan, độ 
rung thấp, có thể tháo rời các bộ phận để vệ 
sinh dễ dàng

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 rỉ, bộ 1 cái 
và bộ 5 cái

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

Lưỡi cưa Reciprocating của 
S-8 R: dài 15mm, 25mm hoặc 
30mm, bao gồm dụng cụ đo 
chiều dài lưỡi cưa (vạch 2,5mm), 
100% thép không rỉ, bộ 1 cái và 
bộ 5 cái

S-8 O – Oscillating
Hướng cắt 90º so trục tay khoan, độ rung thấp, 
có thể tháo rời các bộ phận để vệ sinh dễ dàng

S-8 R – Reciprocating
Hướng cắt tới/lui, độ rung thấp, có thể tháo rời 
các bộ phận để vệ sinh dễ dàng

Chỉ định: phẫu thuật hemisection, nhổ răng khôn

Chỉ định: phẫu thuật hemisection, nhổ răng khôn

Chỉ định: mở xương răng hàm dưới và hàm trên, 
lấy mầm răng, lấy xương mục

Chỉ định: mở xương, cấy ghép implant
Chỉ định: Cắt chóp, phẫu thuật mở xương, lấy xương mục, tạo hình xương, mài xương

Chỉ định: mài xương, mở xương, tạo lỗ trong xương

Chỉ định: mài xương, mở xương, tạo lỗ trong xương

Chỉ định: mở xương ở những vùng phẫu thuật khó tiếp cận

Chỉ định: cấy ghép implant

Khoâng ñeøn / Coù ñeøn Mini LED+ 
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Caïo voâi sieâu aâm coâng ngheä môùi
Tay caàm ñeøn         - AÙnh saùng traéng nhö ban ngaøy
Maùy caïo voâi sieâu aâm theá heä môùi Piezo cuûa W&H mang laïi caûm giaùc thoaûi maùi vaø 
an toaøn cho Nha Só vaø beänh nhaân trong khi ñieàu trò laáy voâi raêng. Nhôø vaøo heä 
thoáng ñieàu khieån deã daøng, chuùng ta coù theå ñieàu chænh cöôøng ñoä rung cuûa Pyon 
2 moät caùch chính xaùc töông öùng vôùi tröôøng hôïp ñieàu trò vaø töông öùng vôùi loaïi 
muõi söû duïng trong caùc ñieàu trò nhö: laáy cao raêng phoøng ngöøa, ñieàu trò noäi nha, 
nha chu hoaëc trong ñieàu trò saâu raêng.

Chaát löôïng vöôït troäi vôùi theá heä muõi caïo voâi môùi
Muõi 1U

Muõi 2U

Muõi 3U

Muõi 4U

Muõi 1P Duïng cuï môû muõi

Muõi 1R

Muõi 1i

Muõi 1E Niti

Ñaàu giöõ cho muõi 1i vaø 1E Niti

Muõi 2U daøi hôn vaø thon hôn, ñaëc 
bieät thích hôïp vôùi caùc beänh nhaân 
ñeán caïo voâi laïi vaø khi muoán ñieàu 
chænh toát. Muõi naøy cho pheùp laáy 
saïch voâi raêng treân vaø döôùi nöôùu, 
vaø laáy ñi caùc maûng baùm. 

Muõi 3U troøn, thuoân vaø ngaén 
giuùp laøm saïch nheï nhaøng trong 
caùc khe raêng, cuõng ñöôïc thieát 
keá ñeå laøm saïch voâi raêng treân 
nöôùu. Raát thuaän tieän khi maùy 
caïo voâi Pyon ñi keøm vôùi muõi 1U 
vaø 3U.

Ñöôïc duøng ñeå laáy ñi nhöõng maûng 
baùm voâi raêng lôùn. 

Muõi 1P ñöôïc thieát keá cho vieäc 
laáy cao raêng hình thaønh ôû vuøng 
döôùi nöôùu. Muõi naøy ñöôïc phaùt 
trieån hoaøn thieän ñaëc bieät noåi 
baät trong ñieàu trò laáy voâi daøy 
bao quanh raêng. Muõi Perio môùi 
naøy ñaëc bieät ñöôïc söû duïng 
trong ñieàu trò saâu beân döôùi tuùi 
nha chu.

Vôùi duïng cuï môû muõi cuûa W&H, caùc muõi coù theå 
laép vaøo vaø thaùo ra khoûi tay caàm moät caùch deã 
daøng. Khi gaén duïng cuï môû muõi vaøo vaø vaën, 
moät löïc torque nhaát ñònh ñaït ñöôïc khi nghe 
tieáng click. Ñoàng thôøi, duïng cuï môû muõi thaät lyù 
töôûng cho vieäc baûo veä muõi vaø coù theå haáp tieät 
truøng cuøng vôùi nhau.

Muõi phuïc hoài vôùi ñaàu muõi kim 
cöông duøng cho vieäc môû 
ñöôøng vaøo oáng tuyû vaø môû 
roäng caùc khe nöùt. 

Vôùi muõi caïo voâi toång quaùt môùi 1U, 
giuùp cho vieäc laøm saïch voâi raêng 
treân nöôùu ñeàu coù theå thöïc hieän 
ñöôïc ôû moïi goùc caïnh. Toaøn boä 
tieán trình caïo voâi ñöôïc thöïc hieän 
maø khoâng caàn phaûi thay ñoåi muõi 
caïo voâi lieân tuïc deã gaây meät moûi. 
Muõi 1U coù theå ñeán ñöôïc nhöõng 
raêng taän trong cuøng. Raát thuaän 
tieän khi maùy caïo voâi Pyon ñi keøm 
vôùi muõi 1U vaø 3U.

Ñaëc bieät duøng cho laáy voâi raêng 
cho caùc phuïc hình implant 
vaø/hoaëc caùc phuïc hình coá ñònh 
(ví duï: maõo, caàu, veneer). Ñaàu 
muõi ñöôïc phuû moät lôùp plastic 
seõ baûo veä cho implant.

Duøng duøng ñeå bôm dung 
dòch röûa vaøo oáng tuûy, vì theá 
cho pheùp laøm saïch xuyeân 
suoát oáng tuûy toát hôn.

Tip 1i vaø 1E Niti ñöôïc gaén vaøo ñaàu giöõ muõi tröôùc 
khi keát noái vaøo tay caïo voâi. Chöùc naêng an toaøn cuûa 
tay caïo voâi khi keát noái vôùi ñaàu giöõ muõi: neáu ñaàu giöõ 
muõi khoâng ñöôïc gaén chaët vaøo tay caàm thì maùy 
Pyon 2 seõ töï ñoäng ngöøng hoaït ñoäng. 

164 x 170 x 77 mm

460g

27 – 32 KHz

2 m

1,8 m

52,5 g

Xaáp xæ 50 ml/phuùt

Kích thöôùc maùy

Troïng löôïng maùy

Taàn soá hoaït ñoäng

Daây nöôùc laøm maùt

Daây tay caàm

Troïng löôïng tay caàm

Löu löôïng nöôùc laøm maùt toái ña

Theá heä caïo voâi sieâu aâm môùi cuûa W&H vôùi ñeøn LED tích hôïp ôû ñaàu tay caàm ñöôïc söû duïng 
trong vieäc laáy ñi caùc maûng baùm voâi raêng, ñieàu trò nha chu vaø môû roäng caùc khe nöùt. Khoâng 
chæ hoã trôï môû ñöôøng vaøo oáng tuûy maø heä thoáng naøy coøn laáy ñi nhöõng khoái maûng baùm voâi 
raêng döôùi nöôùu raát hieäu quaû.

Tay caàm thieát keá aán töôïng vôùi troïng löôïng nheï, hình daùng khoa hoïc vaø voøng LED vôùi  5 
boùng LEDs keát thaønh. Nha Só seõ deã daøng kieåm soaùt thao taùc cuûa mình trong töøng ca ñieàu 
trò maø khoâng thaáy caûm giaùc moûi tay.

Ñeøn LEDs cho ra aùnh saùng traéng töï nhieân nhö aùnh saùng ban ngaøy, vuøng saùng roäng hôn 
taïi vuøng ñieàu trò. Boùng LED coù tuoåi thoï laâu beàn, cho ra aùnh saùng maïnh, oån ñònh, khoâng 
noùng. Ñieàu naøy cho pheùp Nha Só coù theå nhaän thaáy ñoä töông phaûn toát hôn vaø thaáy ñöôïc 
maøu raêng thaät cuûa beänh nhaân. Vì theá, moïi vieäc ñieàu trò seõ chính xaùc vaø hieäu quaû hôn.

Tay caàm Pyon 2 vaø 5 boùng LED coù theå thaùo rôøi ñeå haáp tieät truøng leân ñeán 135ºC.

Deã daøng thaønh coâng hôn vôùi pyon 2 
caïo voâi sieâu aâm vôùi 5 boùng LED

* Muõi 2U, 4U, 1R, 1i vaø 1E Niti ñöôïc choïn theâm (option) nhö laø phuï kieän ñi keøm.

Duïng cuï ño chieàu daøi 
ñaàu muõi cuûa tay caïo voâi 
Piezo

Muõi caïo voâi, duø laø cuûa W&H cuõng 
khoâng traùnh khoûi hao moøn. Do ñoù, 
haõy söû duïng duïng cuï ño chieàu daøi 
muõi, neáu chieàu daøi muõi moøn ñeán naác 
maøu ñoû, ñaõ ñeán luùc thay muõi môùi.

Thông số kỹ thuật

(08) 5431 9770 - 0918 208 798
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60°

360°

Sự chăm sóc tối ưu
Veä sinh vaø tra daàu boâi trôn caùc boä phaän beân trong 
tay khoan baèng daàu baûo döôõng F1 cuûa W&H laøm 
taêng theâm tuoåi thoï hoaït ñoäng cuûa caùc tay khoan.

Cho việc bảo dưỡng bằng tay hoàn hảo
Daàu baûo döôõng F1 cuûa W&H ôû daïng chai xòt MD-400 
cuõng laø moät saûn phaåm baûo döôõng coù ñöôïc töø nghieân 
cöùu cuûa W&H.

Coâng thöùc cho tuoåi thoï hoaït ñoäng 
laâu beàn cuûa tay khoan
Daàu baûo döôõng F1 laø moät saûn phaåm coù ñöôïc töø nghieân cöùu cuûa W&H. 
Saûn phaåm naøy ñaõ ñöôïc phaùt trieån lieân quan moät caùch chaët cheõ vôùi kyõ 
thuaät hieän ñaïi cuûa caùc tay khoan W&H. 
Daàu baûo döôõng F1 mang ñeán cho baïn söï töï tin raèng baïn ñang mang ñeán 
cho caùc tay khoan W&H moät söï chaêm soùc toát nhaát coù theå: caùc tay khoan 
sieâu toác, tay khoan thaúng vaø tay khoan khuyûu, caùc tay khoan phaãu 
thuaät, tay caïo voâi hôi, air motor.

Daàu baûo döôõng thoâng minh hôn
Daàu baûo döôõng F1 cuûa W&H laø moät loaïi daàu ñaëc bieät coù ñoä tinh khieát toái ña, loaïi daàu naøy 
ñaëc bieät ñöôïc phaùt trieån daønh cho söï ñoøi hoûi khaéc khe vaø caùc yeâu caàu cöïc kyø ñaëc bieät 
cuûa caùc tay khoan nha khoa. 
So vôùi caùc nhaõn hieäu daàu baûo döôõng khaùc:

>
>
>
>
>

Coù theå chòu ñöôïc haáp tieät truøng
Töông hôïp sinh hoïc
Vaät lieäu coù ñaëc tính töông hôïp cao 
Heát söùc kinh teá
Giuùp keùo daøi tuoåi thoï hoaït ñoäng cuûa tay khoan

Trâm Niti-TEE Trâm S5

coâng thöùc thoâng minh hôn

dầu
bảo dưỡng

Tỉ lệ truyền giảm tốc của tay khoan Endo W&H được thiết kế cho các tốc độ xoay tối đa khác nhau, 
đảm bảo sử dụng an toàn trong khoảng tốc độ tối ưu 150-350 vòng/phút dành cho trâm lấy tủy 
Niti. Đặc điểm này đảm bảo công suất cắt tuyệt vời và giảm nguy cơ nứt gãy trâm lấy tủy, giúp kéo 
dài tuổi thọ của trâm.
Đạt được kết quả nhanh chóng bằng cách sử dụng kỹ thuật »crown down«, kỹ thuật kết hợp tay 
khoan nội nha của W&H với trâm lấy tủy bằng hợp kim Nikel Titanium, cho phép lấy tủy với trâm 
lấy tủy quay tròn 360º.

Chính xác và an toàn. Sử dụng trâm nội nha tay cho việc chuẩn bị ống tủy cùng với tay 
khoan khuỷu Endea Endo Cursor.  
Sử dụng kỹ thuật »lực cân bằng«, ống tủy được chuẩn bị bằng trâm nội nha tay bằng kỹ thuật dao 
động qua lại (độ quay khoảng 60º). Sự dao động này tương tự với  điều trị nội nha bằng tay nhưng 
việc đều trị nhanh hơn, hiệu quả hơn và dễ dàng hơn.

Linh hoạt, chính xác và thiết thực. Tay khoan khuỷu Endo-NiTi đảm bảo khả năng tiếp 
cận vị trí điều trị tốt nhất và được thiết kế đặc biệt cho làm việc hiệu quả cùng với trâm 
nội nha dẻo nickel-titanium.

Thông số kỹ thuật
Loại
Tỉ lệ truyền 
(giảm tốc)
Đường kính khớp nối
Các loại trâm phù hợp

Hệ thống nối
Công dụng

WD-73 M
70:1

25.000 vòng/phút (air motor)
20mm

Endo Niti Endea Endo Cusor

Cho các trâm lấy tủy bằng hợp kim Nickel-Titanium, xoay 360°, 
có chuôi Ø 2,35mm (loại 1)

Dành cho những động cơ có khớp nối ISO tuân theo tiêu chuẩn ISO 3964 (DIN 13.940)
Lấy tủy sử dụng các trâm lấy tủy (như trên)

Không phù hợp cho điều trị phẫu thuật và cấy ghép cố định

Dùng với trâm nội nha tay 
có chuôi Ø 3,6-4mm

WD-74 M
128:1

40.000 vòng/phút (motor điện)
20mm

EB-62
4:1

20mm

BẢO HÀNH
12 THÁNG

Endea Endo Cursor - Tay khoan khuỷu dùng với trâm nội nha tay

Endo NiTi - Tay khoan khuỷu đặc biệt dùng với trâm nội nha nickel-titanium
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Maùy haáp tieät truøng an toaøn, deã söû duïng vaø kinh teá
Thieát bò MS môùi mang ñeán cho Nha Só moät maùy haáp tieät truøng 
vôùi tieâu chuaån cao vaø giaù caû hôïp lyù, thieát bò coù möùc ñoä öu tieân 
an toaøn sinh hoïc vaø tieát kieäm chi phí, cuõng nhö toác ñoä hoaït 
ñoäng vaø ñoä linh hoaït cao.

MS ñaõ ñöôïc phaùt trieån theo tieâu chuaån cuûa 
Myõ (US) ANSI/AAMI ST55:2010 daønh cho caùc 
maùy haáp tieät truøng hôi nöôùc loaïi ñeå baøn.

Tiêu chuẩn an toàn sinh học cao
Ñöôïc ñaûm baûo bôûi quy trình saáy khoâ cöûa kheùp 
kín vôùi boä loïc vi khuaån vaø söû duïng nöôùc saïch ôû 
moãi chu trình haáp.

Linh hoạt và tiết kiệm thời gian
MS coù chu trình haáp cho caû caùc duïng cuï ñoùng 
goùi vaø khoâng ñoùng goùi, vôùi quy trình saáy khoâ 
töï ñoäng.

Buồng chứa dụng cụ lớn
Vôùi buoàng haáp coù dung tích 22 lít vaø chöùa 5 khay 
duïng cuï, MS coù söùc chöùa duïng cuï nhieàu hôn 
daønh cho caùc phoøng nha coù maät ñoä laøm vieäc cao.

Quy trình hoạt động tối ưu
Thieát laäp chu trình khôûi ñoäng ôû moät thôøi gian 
caøi ñaët saün ñeå laøm taêng hieäu quaû coâng vieäc 
cuûa baïn.

An toàn là trên hết
Nhieät ñoä vaø aùp suaát ñöôïc ñieàu khieån baèng 
maùy vaø töï ñoäng.

Khoa học
Chöùc naêng ñoå nöôùc vaøo buoàng haáp vaø xaû nöôùc ra 
khoûi buoàng haáp töï ñoäng vaø cöûa khoùa töï ñoäng 
giuùp baïn tieát kieäm thôøi gian vaø quy trình laøm vieäc 
khoa hoïc.

TOÁI ÖU
cho caùc quy trình laøm vieäc 
hieäu quaû vaø nhanh hôn

LINH HOAÏT
cho caùc löïa choïn chu trình 
toát hôn

BUOÀNG CHÖÙA DUÏNG CUÏ LÔÙN
cho caùc phoøng nha coù 
maät ñoä coâng vieäc nhieàu

KHOA HOÏC
cho vieäc söû duïng thaät 
deã daøng

TIEÂU CHUAÅN AN TOAØN 
SINH HOÏC CAO

ñeå baïn khoâng phaûi baän taâm

BOÄ LOÏC CHOÁNG BUÏI
giuùp keùo daøi tuoåi thoï 

hoaït ñoäng

CHAÂN ÑEÁ 
ñeå laép ñaët ôû nhöõng khoaûng khoâng 

gian nhoû hôn (chieàu saâu 45cm)

THIEÁT KEÁ ÑOÄC ÑAÙO
deã daøng veä sinh thieát bò 

vaø kieåu daùng hieän ñaïi

Tieät truøng duïng cuï an toaøn, 
Ñaùng tin caäy 100%, 
Chi phí hôïp lyù
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Hấp nhiệt độ thấpHấp baoHấp trần

Truy cập

www.nkluck.vn

để biết 

Chương trình KHUYẾN MÃI

hàng tháng

Maùy haáp tieät truøng MS ñöôïc thieát keá, chöùng nhaän vaø ñöôïc thoâng qua
bôûi caùc Tieâu chuaån vaø Höôùng daãn nghieâm ngaët nhaát:

Höôùng daãn daønh cho caùc thieát bò Y teá 

Höôùng daãn daønh cho caùc thieát bò aùp suaát 

Maùy haáp tieät truøng hôi nöôùc loaïi ñeå baøn 

Khaû naêng töông thích ñieän töø 

Yeâu caàu veà ñoä an toaøn 

Yeâu caàu ñaëc bieät cho caùc maùy haáp tieät truøng hôi nöôùc

93/42/EEC

97/23/EEC

ANSI/AAMI ST55:2010

EN 61326

EN 61010-1

EN 61010-2-040

134ºC

6 phuùt

21 – 25 phuùt

4 kg duïng cuï

khoâng ñoùng goùi

134ºC

6 phuùt

38 – 42 phuùt

1 kg duïng cuï

ñoùng goùi

121ºC

15 phuùt

55 – 59 phuùt

1 kg duïng cuï

nhaïy caûm nhieät coù ñoùng goùi

hoaëc 4 kg duïng cuï

khoâng ñoùng goùi

Nhieät ñoä: 

Thôøi gian tieät truøng: 

Toång thôøi gian chu trình haáp*: 

Löôïng duïng cuï toái ña:

Thoâng soá kyõ thuaät
Caùc chu trình cuûa maùy haáp MS

22 lít

450 x 435 x 599 mm

38 kg

63 dB

4/3,5 lít

7 chu trình

195 x 205 x 385 mm

Coång maùy in + keát noái coång caáp nöôùc töï ñoäng (optional)

200 – 240 VAC; 50/60 Hz; 8,75 A

1,75 kW

100 – 125 VAC; 50/60 Hz; 15 A 

1,6 kW

MS
Kích côõ buoàng haáp: 

Ñieän nguoàn: 

Coâng suaát tieâu thuï: 

Kích thöôùc toång theå (roäng x cao x saâu): 

Troïng löôïng (maùy troáng): 

Ñoä oàn (LWA): 

Bình nöôùc chính/nöôùc ñaõ söû duïng: 

Soá chu trình vaän haønh: 

Khoaûng söû duïng cuûa buoàng haáp (roäng x cao x saâu)

Coång keát noái: 

* Toång thôøi gian chu trình haáp – thôøi gian nhö treân laø cuûa thieát bò loaïi 220V vaø thay ñoåi tuøy theo ñieàu kieän ban ñaàu cuûa buoàng haáp (noùng – laïnh). 
Khoaûng thôøi gian cuûa chu trình coù theå thay ñoåi tuøy vaøo loaïi vaø troïng löôïng cuûa caùc duïng cuï, ñieän aùp,...
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Daàu baûo döôõng
F1, MD-200

Nöôùc veä sinh
Activefluid, MC-1100

Veä sinh hoaøn haûo beân trong vaø beân ngoaøi tay khoan
Caùc öu ñieåm noåi baät

 

>
>
>

Veä sinh töï ñoäng caùc boä phaän beân trong
Veä sinh töï ñoäng beân ngoaøi tay khoan
Tra daàu boâi trôn hoaøn haûo cho tay khoan

>
>
>

Chu trình hoaït ñoäng ngaén
Deã daøng söû duïng
Ñaûm baûo tæ leä truyeàn ñoäng toái öu 
cuûa tay khoan

Veä sinh hoaøn haûo caùc boä phaän beân trong
Caùc öu ñieåm noåi baät

>
>
>

Veä sinh töï ñoäng caùc boä phaän beân trong    
Tra daàu boâi trôn hoaøn haûo cho tay khoan 
Chu trình hoaït ñoäng ngaén

>
>

Deã daøng söû duïng
Ñaûm baûo tæ leä truyeàn ñoäng toái öu 
cuûa tay khoan

Toång theå quy trình hoaït ñoäng

1. Laøm veä sinh beân trong caùc ñöôøng oáng daãn 
phun söông vaø caùc boä phaän truyeàn ñoäng, 
veä sinh beân ngoaøi tay khoan

Assistina 3x3
3 tay khoan x 3 böôùc laøm vieäc: 
veä sinh beân trong, veä sinh beân ngoaøi vaø tra daàu boâi trôn

Assistina 3x2
3 tay khoan x 2 böôùc laøm vieäc:
veä sinh beân trong vaø tra daàu boâi trôn

2. Thoåi hôi laøm khoâ ñi qua caùc ñöôøng oáng daãn phun 
söông vaø caùc boä phaän truyeàn ñoäng baèng khí neùn

3. Boâi trôn caùc boä phaän truyeàn ñoäng vôùi 
daàu baûo döôõng W&H Service Oil F1

(08) 5431 9770 - 0918 208 798

12



BẢO HÀNH
12 THÁNG

Vệ sinh bên trong
Veä sinh trieät ñeå taát caû caùc boä phaän truyeàn ñoäng 
vaø caùc ñöôøng oáng daãn phun söông ñaûm baûo 
duïng cuï hoaït ñoäng chính xaùc trong suoát quaù 
trình laøm vieäc.

Vệ sinh bên ngoài
Laáy ñi lôùp chaát höõu cô baùm treân beà maët tay 
khoan tröôùc khi haáp tieät truøng laøm taêng söï an 
toaøn cho beänh nhaân vaø cho nhaân vieân trong 
phoøng nha.

Tra dầu bôi trơn
Quy trình tra daàu boâi trôn töï ñoäng vaø chính xaùc 
caùc boä phaän truyeàn ñoäng laøm taêng tuoåi thoï laøm 
vieäc cuûa tay khoan.

Thời gian nhanh chóng
Thôøi gian cuûa quy trình hoaït ñoäng ngaén khoaûng 
6 phuùt laøm giaûm thieåu ñaùng keå löôïng thôøi gian 
so vôùi quy trình laøm baèng tay truyeàn thoáng.

Dễ dàng sử dụng
Hoaït ñoäng cuûa heä thoáng Assistina 3x3 coù theå 
deã daøng ñieàu khieån, quy trình baét ñaàu chæ vôùi 
moät caùi nhaán nuùt. Hoaøn toaøn khoâng caàn yeâu 
caàu phaûi huaán luyeän ñaëc bieät.

Giá trị kinh tế
Vieäc laøm veä sinh hieäu quaû toái ña vôùi chi phí thaáp 
vaø hoaøn toaøn kinh teá trong söû duïng.

Thoâng soá kyõ thuaät

Loaïi

Quy trình:

Phuø hôïp cho:

Ñieän aùp nguoàn:

Coâng suaát tieâu thuï toái ña:

Tieâu thuï hôi:

AÙp suaát hoaït ñoäng:

Kích thöôùc (cao x roäng x saâu):

Dung tích bình chöùa:

Tay khoan chaäm thaúng, khuyûu, tay khoan sieâu toác, air motor vaø tay caïo voâi hôi

100 – 240 V

40 VA

5 – 10 bar (ñieàu chænh baèng boä ñieàu aùp töï ñoäng beân trong)

358 x 207 x 397 mm

W&H Activefluid, MC-1100 - Nöôùc veä sinh (1.000 ml); W&H Service Oil F1, MD-200 - Daàu baûo döôõng (200 ml)

Assistina 3x3
Veä sinh beân trong, veä sinh beân ngoaøi, tra daàu cho tay khoan

khoaûng 100 Nl/phuùt

Assistina 3x2
Veä sinh beân trong, tra daàu cho tay khoan

khoaûng 60 Nl/phuùt

Ñöøng bao giôø veä sinh tay khoan
laïi baèng tay

Quy trình vaän haønh 
ñaõ ñöôïc kieåm chöùng. 
Hieäu quaû veä sinh ñaït 
hôn 99%

13



Tra dầu luân chuyển tự động
Daàu baûo döôõng ñöôïc phaân phoái moät caùch toái 
öu ôû daïng moät lôùp daàu boâi trôn. Caùc chaát dô 
bò ñaùnh baät ra vaø ñöôïc laáy ñi khoûi tay khoan.

Phân phối dầu tự động
Heä thoáng söû duïng moät löôïng daàu chính xaùc 
caàn thieát cho vieäc boâi trôn toái öu cho caùc tay 
khoan. Khoâng nhieàu quaù cuõng khoâng ít quaù.

Vận hành không cần điện
Assistina 301 Plus vaän haønh khoâng caàn ñieän, 
chæ caàn keát noái vôùi maùy neùn khí.

Vệ sinh tối ưu
Assistina 301 Plus veä sinh vaø röûa ñöôøng nöôùc 
phun söông vaø caùc ñöôøng daãn hôi baèng nöôùc 
veä sinh vaø laøm khoâ caùc ñöôøng daãn naøy baèng 
khí neùn.

Thoâng soá kyõ thuaät
Assistina 301 plusLoaïi

Thôøi gian chu trình:

Dung tích buoàng chöùa daàu baûo döôõng:

Dung tích buoàng chöùa nöôùc veä sinh:

Keát noái:

Khí neùn:

Möùc tieâu thuï khí:

Kích thöôùc (cao x roäng x daøi):

Troïng löôïng:

35 giaây

250 ml – Ñuû cho ít nhaát 3.500 chu trình

250 ml – Ñuû cho ít nhaát 2.500 chu trình

Keát noái vôùi nguoàn cung caáp khí neùn baèng khôùp noái nhanh duøng cho oáng � 6 x 4 mm, ren caùi 1/8”

AÙp suaát 4 - 10 bar (ñieàu chænh aùp suaát töï ñoäng)

Khoaûng 60 l/phuùt

223 x 190 x 415 mm

2,7 kg

Baûo döôõng tay khoan
chæ vôùi moät caùi nhaán nuùt
Ñôn giaûn, deã söû duïng vaø an toaøn. Quy trình baûo döôõng cuûa 
Assistina 301 Plus vaän haønh moät caùch töï ñoäng: tra daàu luaân 
chuyeån, veä sinh caùc ñöôøng oáng daãn phun söông, thoåi khoâ 
tay khoan baèng khí neùn. 
Caùc tay khoan ñöôïc veä sinh hoaøn haûo chæ sau 35 giaây. 
Tuoåi thoï hoaït ñoäng cuûa caùc tay khoan ñöôïc gia taêng ñaùng keå.

Daàu baûo döôõng
F1, MD-500

Nöôùc veä sinh
Cleaning Liquid, MC-1000

BẢO HÀNH
12 THÁNG

(08) 5431 9770 - 0918 208 798
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>  1 chai daàu xòt coù theå baûo döôõng cho 115 tay khoan >  1 chai daàu vaø 1 chai nöôùc veä sinh coù theå baûo döôõng 
     cho hôn 7.000 tay khoan

CHAI XÒT

>  Quy trình tra daàu nhieàu böôùc, deã gaây nhaàm laãn vaø 
dính nhieàu löôïng daàu thöøa treân tay khoan.

>  Caùc tay khoan ñöôïc tra daàu boâi trôn + veä sinh + laøm saïch hoaøn haûo 
sau moãi laàn baûo döôõng!

>  Khoâng coù löôïng daàu thöøa
>  Khoâng coøn xaûy ra loãi do con ngöôøi!

ÑIEÀU NAØY TÖÔNG ÑÖÔNG VÔÙI HÔN 60 CHAI DAÀU XÒT!

>   Chi phí cho moãi tay khoan laø 4.821VNÑ
CHI PHÍ 

33.270.000VNÑ 
>   Chi phí cho moãi tay khoan laø 371VNÑ

CHI PHÍ 
2.598.000VNÑ 

Vaøo luùc baïn söû duïng heát 
moät chai daàu vaø moät chai 
nöôùc veä sinh, maùy Assistina 
ñaõ töï traû chi phí ñaàu tö cho 
chính noù

Seal2

EÙp kín tuùi duïng cuï vôùi ñöôøng eùp roäng 
12mm chæ trong 2 giaây.

Đường ép hoàn toàn kín
Nhieät ñoä eùp ñöôïc ñieàu khieån baèng 
ñieän töû vaø ñaûm baûo eùp tuùi kín moät 
caùch hoaøn haûo.

Có hai tầng để gắn cuộn túi ép
Hai taàng gaén cuoän tuùi eùp coù baèng 
saùng cheá cho pheùp söû duïng ñöôïc 
nhieàu cuoän tuùi eùp vôùi nhieàu ñoä roäng 
khaùc nhau.

Thuận tiện và thân thiện với 
người sử dụng
Thao taùc ñöôïc toái öu hoùa vôùi khay ñeå 
tuùi eùp trong suoát vaø gaén tích hôïp vôùi 
maùy.

Làm việc thoải mái
Thanh ñeå cuoän tuùi eùp coù theå thaùo ra 
khoûi maùy vaø gaén leân töôøng. Vieäc naøy 
cho pheùp baïn laøm vieäc thoaûi maùi ôû 
caùc khoâng gian nhoû heïp.

Thoâng soá kyõ thuaät
Seal2Loaïi

Nguoàn ñieän:

Kích thöôùc (daøi x saâu x cao): 

Troïng löôïng:

200 – 240 V / 100 W

452 x 480 x toái thieåu 315 mm –  toái ña 420 mm

7,1 kg

Ñoùng goùi duïng cuï nhanh 
choùng vôùi Seal2. Khoâng deã 
ñeå giöõ cho moät saûn phaåm 
ñöôïc voâ truøng. Chæ khi hoaøn 
toaøn ñöôïc ñoùng kín vaø coù 
söï baûo veä nghieâm ngaët cho 
caùc duïng cuï ñöôïc voâ truøng 
khoûi caùc yeáu toá aûnh höôûng 
cuûa moâi tröôøng seõ ñaûm 
baûo tieáp tuïc duy trì ñieàu 
kieän voâ truøng.

Moät quy trình ñoùng goùi hoaøn haûo 
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Văn Phòng Giao Dịch tại Hà Nội:
30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel  (84-4) 3632 0199

Hotline  0918 228 798  •  Tư vấn Kỹ thuật  0916 908 798
nkluck@hcm.vnn.vn  •  www.nkluck.vn

Văn Phòng Chính tại TP. HCM:
781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel  (84-8) 3862 0090 - 5431 9770  •  Fax  (84-8) 3862 0080

NHAÄP KHAÅU & PHAÂN PHOÁI CHÍNH THÖÙC TAÏI VIEÄT NAM
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Dịch vụ nhanh chóng
W&H laø moät coâng ty naêng ñoäng vaø phaùt trieån nhanh. 
Chuùng toâi ñaûm baûo söï hoã trôï ñaùng tin caäy vaø dòch vuï 
noåi baät. Phöông phaùp cuûa chuùng toâi daãn ñeán söï 
thaønh coâng laø: coâng ngheä tieân tieán, vaät lieäu chaát 
löôïng cao, tieâu chuaån chaát löôïng nghieâm ngaët vaø coù 
nhieàu naêm kinh nghieäm trong lónh vöïc phaùt trieån caùc 
duïng cuï nha khoa coù ñoä chính xaùc cao. 

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng W&H tại Việt Nam 
với đội ngũ kỹ thuật được huấn luyện bài bản bởi các chuyên 
gia chính hãng W&H đã đánh một dấu mốc quan trọng với 
những cố gắng nỗ lực của công ty N.K.LUCK Việt Nam trong 
việc luôn luôn mang đến cho khách hàng dịch vụ chất lượng, 
chuẩn xác và nhanh chóng.

(08) 5431 9770 - 0916 908 798
HOTLINE KỸ THUẬT

Dịch vụ Sửa chữa - Bảo trì
Tay khoan & Thiết bị Phẫu thuật W&H

CHUYÊN NGHIỆP

N.K.LUCK VIỆT NAM


