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PH�U THU�T 
TRONG MI�NG
VÀ 
C�Y GHÉP IMPLANT



Thi�t b� ph�u thu�t
An toàn, đáng tin c�y, m�nh m�

B�t c� đi�u gì b�n g�p ph�i. B�n đã 
chu�n b� cho m�i th� v�i các thi�t b� 
ph�u thu�t c�a W&H cho Ph�u thu�t 
trong mi�ng và C�y ghép implant.
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Các chuyên gia trong lãnh v�c 
Ph�u thu�t trong mi�ng và 
C�y ghép implant đã tr�i nghi�m:

»S� k�t h�p c�a Implantmed và 
Osstell ISQ module đ�m b�o s� 
an toàn c�a đi�u tr� đ�c c�i thi�n 
cho chính tôi và các b�nh nhân 
c�a tôi.«

»Không th� tin đ�c – 
thi�t b� Piezomed m�i c�t qua x
ng 
d	 nh b�n c�t m�t kh�i b
.«

»D	 s� d�ng có th� mang đ�n: đ� an toàn 
cao và ch�t l�ng đi�u tr� cao cho b�nh nhân. 
Hi�u qu� t�i đa trong đi�u tr� hàng ngày.«

Dr. med. dent. Fred Bergmann
Bác s� chuyên ngành Ph�u thu�t trong mi�ng.

 

Dr. med. dent.  
Robert Schwagierek, M. A.
Bác s� chuyên ngành Ph�u thu�t trong mi�ng.

Dr. Ulrich Fürst
Chuyên gia v� ph�u thu�t trong mi�ng.
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Cho m�t quy trình 
ph�u thu�t đ�n gi�n

An toàn, đ�n gi�n và linh ho�t. 
Implantmed gây �n t�ng cho ng�i s� d�ng b�i 
giao di�n ng�i dùng tr�c quan và đ
n gi�n hóa 
quy trình đi�u tr� ph�u thu�t c�a Bác s�. M�i m�t 
thi�t b� Implantmed đ�c làm nên v�i ch�t l�ng 
hàng đ�u, đ� chính xác và an toàn cao.

Giao di�n k�t n�i v�i 
Osstell Beacon
› K�t n�i Bluetooth v�i Osstell 

Beacon cho vi�c đo đ� v�ng �n 
c�a implant m�t cách đ
n gi�n.

 
 

Máy c�y ghép implant
Đáp �ng yêu c�u c�a b�n hôm nay và cho t��ng lai.

Gi�i pháp k� thu�t s� cho thi�t b� 
Implantmed Plus c�a b�n.
Xem thêm thông tin t�i wh.com
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Implantmed v�i thi�t k� 
b�m n��c m�i!

An toàn

Dành cho ph� tá nha khoa

Giúp vùng ph�u thu�t mau lành
Ch�c n�ng c�t t�o ren t� đ�ng h� 
tr� cho b�n khi đ�t implant vào 
x
ng c�ng. Đi�u này giúp tránh 
áp l�c nén lên trên x
ng hàm.

Ch�c n�ng đi�u khi�n l�c torque 
t� đ�ng đ�m b�o đ� an toàn c�n 
thi�t. L�c torque có th� đi�u 
ch nh t 5 đ�n 80 Ncm.

Có th� đo đ�c đ� v�ng 
n c�a 
implant
Đ� v�ng �n c�a implant có th� 
đ�c đo đ�t chính xác b�ng h� 
th�ng W&H Osstell ISQ, đây là 
m�t ph�n ph� ki�n ch�n mua 
thêm.

V�i màn hình tr	c quan
Màn hình c�m �ng màu v�i các 
h�ng d�n menu d	 s� d�ng và 
m�t ti�p xúc b�ng th�y tinh giúp 
vi�c v� sinh d	 dàng.

Thi�t k� b
m n�c m�i giúp 
vi�c g�n dây truy�n n�c làm 
mát nhanh chóng và an toàn.

M�t cho t�t c�
Đi�u khi�n các ch�c n�ng c�a 
máy Implantmed và Piezomed 
ch  v�i m�t foot control.

Hoàn toàn di chuy�n t	 do
V�i foot control không dây b�n 
có th� ch�n v� trí t�i u trong 
khu v�c làm vi�c mà không h� 
b� gi�i h�n. Đi�u này mang đ�n 
s� an toàn tuy�t đ�i trong khu 
v�c đi�u tr�.

Các d� li�u c�a 
s	 t��ng hp x��ng
Ch�c n�ng lu tr� d� li�u cho 
phép lu tr� t�t c� các thông s� 
c�a quá trình đ�t implant m�t 
cách thu�n ti�n vào USB.

Lý t��ng cho nhóm làm vi�c
Cho phép t�o tên các ng�i dùng 
trong h� th�ng máy Implantmed.

Motor
v�i k�t n�i W&H

EM-19 EM-19 LC
(S� d�ng cho 

tay khoan đèn LED +)
Đ�t implant v�i 
l�c torque lên 
đ�n 80 Ncm
Đ� cân b�ng 
Chi�u sáng t�i u 
t�i v� trí đi�u tr�
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Implantmed
v�i electric motor

EM-19 m�i

Ch� t�p trung 
vào các y�u t� c�n thi�t

Implantmed gây �n t�ng cho ng�i s� d�ng 
v�i giao di�n d	 s� d�ng. B�n có th� hoàn toàn 
t�p trung vào y�u t� quan tr�ng nh�t: đó là 
b�nh nhân c�a b�n.

Thi�t k� khoa h�c, đ�n gi�n, m�nh m�.

Máy c�y ghép implant
B�c th�y trong ngh� thu�t c�y ghép.
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Giúp vùng ph�u thu�t mau lành
Ch�c n�ng c�t t�o ren t� đ�ng h� 
tr� cho b�n khi đ�t implant vào 
x
ng c�ng. Đi�u này giúp tránh 
áp l�c nén lên trên x
ng hàm.

D� s� d�ng
Màn hình hi�n th� m�i giúp 
Implantmed tr� thành thi�t b� r�t 
d	 s� d�ng mà không h� có khó 
kh�n gì.

Motor m�nh m�
V�i l�c torque 5,5 Ncm và dãy t�c 
đ� t 300 – 40.000 vòng/phút, 
Implantmed là m�t thi�t b� ho�t 
đ�ng m�nh m� vô cùng �n t�ng.  

V�n hành không gây m�i tay
S� k�t h�p v�i motor ng�n và nh� 
cùng v�i tay khoan implant thi�t 
k� khoa h�c t�o nên đ� cân b�ng 
lý t�ng khi c�m trên tay. B�n có 
th� đi�u tr� trong các ca ph�u 
thu�t dài mà không h� b� m�i tay.

M� x��ng
5,5 Ncm cho t�t c� các ch�t l�ng x
ng và 
làm mát t�t h
n v�i lu l�ng n�c 90ml/phút

Khoan t�o ren t	 đ�ng
Mau lành th
ng do gi�m áp l�c nén 
lên x
ng hàm

Đ�t implant
Đ�t implant v�i t�t c� các lo�i implant v�i l�c 
torque lên đ�n 70 Ncm

Gi�i pháp cho phòng ph�u thu�t implant c�a b�n

Dây n��c
› K�t n�i chính xác

S� d�ng linh ho�t cho t�t c� 
các thi�t b� ph�u thu�t c�a 
W&H

›  

Xe đ�y cho máy ph�u thu�t
› Các thi�t b� ph�u thu�t c�a 

W&H đ�c đ�t g�n gàng � 
m�t v� trí
Ti�t ki�m không gian
Di đ�ng

 

›
›

H�p di chuy�n
› Đóng gói an toàn cho vi�c 

di chuy�n
Có đ� không gian cho máy 
Implantmed, foot control, 
tay khoan ph�u thu�t th�ng 
và khu�u

›

W&H 
 Ph� ki�n
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An toàn, đáng tin c�y, m�nh m�.
Thi�t b� Elcomed c�a W&H đ�c thi�t k� 
đ�c bi�t đ� đáp �ng các yêu c�u trong 
ph�u thu�t hàm m�t, ph�u thu�t trong 
mi�ng và c�y ghép implant.

B�c th�y S� 1 trong 
phòng ph�u thu�t

Thi�t b� ph�u thu�t đa ch�c n�ng
Chìa khoá d�n đ�n thành công trong ph�u thu�t.

PD Dr. Jörg Neugebauer
Bác s� chuyên ngành Ph�u thu�t trong mi�ng.

»Không có gì ph�i bàn lu�n n�a 
trong quy trình ph�u thu�t. 
Elcomed rõ ràng là m�t thi�t b� s� 1 
trong phòng ph�u thu�t.«
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Đi�u khi�n chân truy�n th�ng

Motor m�nh m�

SPI Dongle –
Có th� nâng c�p b�t k� lúc nào 

 

Ch�c n�ng c�t t�o ren t	 đ�ng

 

Ch�c n�ng l�u tr� toàn di�n

M�i thông s� đ�u đ�c hi�n th� rõ ràng
Đi�u khi�n nhanh chóng, torque và n�c làm mát 
đ�c ch�n m�t cách d	 dàng b�i ng�i s� d�ng. 

M�i b�c đi�u tr� đ�c lu tr� vào m�t USB. D� li�u 
này có th� đ�c truy c�p đ� xem vào b�t k� lúc nào.

Tránh vi�c gia t�ng l�c nén lên trên x
ng hàm 
trong khi v�n implant vào.

Đi�u khi�n chân đa ch�c n�ng cho phép công vi�c 
đi�u tr� đ�c vô trùng và hoàn toàn r�nh tay cho 
đi�u tr�.

Motor ng�n nh�t và nh� nh�t v�i t�c đ� lên đ�n 
50.000 vòng/phút.

Đi�u khi�n thi�t b� Elcomed b�ng Foot control 
không dây (Wireless Foot control), có s�n nh là 
m�t ph� ki�n ch�n mua thêm.
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WS-75 L | 20:1

S-11 L | 1:1

WS-91 L | 1:2,7 
đ�u tay khoan 45°

WS-56 L | 1:1 
WS-92 L | 1:2,7

Không gây m�i tay
và linh ho�t trong ph�u thu�t

Tay khoan ph�u thu�t d�ng th ng 
và khuu cho implantmed 
SI-1023

B�n b�, tinh t� và ch�c ch�n. 
Cho dù b�n đang đ�t implant hay là đang ph�u thu�t 
nh� r�ng khôn, b�n đ�u có th� đ�c đ�m b�o l�ng 
n�c làm mát và ngu�n chi�u sáng t�i u t�i v� trí 
ph�u thu�t. V�i ch�t li�u thép không r  ch�t l�ng cao 
và l�p ph� b� m�t ch�ng tr�y x�c, các tay khoan 
ph�u thu�t th�ng và khu�u luôn ch�c ch�n và có 
đ� b�n b  đ�c bi�t.

Đ�c thi�t k� đ�c bi�t cho 
khoan chu�n b� đ�t implant 
và đ�t implant.

S� l�a ch�n đ�u tiên cho 
c�t chóp, m� x
ng, t�o hình 
x
ng, mài nh�n x
ng, 
c�ng nh nh� r�ng khôn.

Đ�c thi�t k� đ�c bi�t cho d	 
ti�p c�n vùng r�ng ti�n c�i và 
r�ng c�i và nh� r�ng khôn.

Đ�c thi�t k� dùng đ� m� x
ng, 
ph�u thu�t, ph�u thu�t c�t b�, 
hemisections.
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Chi�u sáng t�i �u

V�n hành không gây m�i tay

H� th�ng ngàm l�c giác

Làm mát linh ho�t

V� sinh hoàn h�o

B� m�t ch�ng tr�y s��t

K�t h�p v�i motor đi�n c�c ng�n EM-19 cho phép 
Bác s� đi�u tr� trong th�i gian dài mà không gây 
m�i tay.

Nh� vào đèn LED v�i kích th�c nh� ch  b�ng m�t 
n�a so v�i thông th�ng, đèn mini LED+ có th� 
đ�c tích h�p r�t g�n v�i đ�u tay khoan và mang 
đ�n ánh sáng t�i u.

K�p phun n�c có th� g�n linh ho�t bên trái ho�c 
bên ph�i. Đi�u này có ngh�a là vi�c làm mát có th� 
phù h�p cho các yêu c�u làm vi�c riêng bi�t.

L�p ph� bên ngoài đ�c nh�t ch  có � W&H giúp 
b�o v� tay khoan ph�u thu�t th�ng và khu�u kh�i 
b� tr�y s�t. Giúp các tay khoan luôn đ�c s�ch s� 
và b�o t�n giá tr� s� d�ng lâu b�n.

H� th�ng ngàm gi� m�i khoan l�c giác đ�c thi�t 
k� và đ�ng ký đ�c quy�n (EU, USA) b�i W&H đ�m 
b�o an toàn s� d�ng ngay c� khi � l�c torque cao.

Đ� đáp �ng các yêu c�u v� sinh nghiêm ng�t, các 
tay khoan ph�u thu�t th�ng và khu�u c�a W&H đ�u 
có th� tháo r�i các b� ph�n đ� v� sinh d	 dàng 
(ngo�i tr WI-75 E/KM)
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D�n đ�u trong 
công ngh� LED

Ánh sáng tr�ng, rõ ràng, 
và vùng chi�u sáng r�ng.
Đi�u ki�n ánh sáng t�t giúp cho vi�c 
ch�n đoán và k�t qu� đi�u tr� hoàn h�o. 
Các tay khoan ph�u thu�t th�ng và 
khu�u v�i đèn mini LED+ cho ánh sáng 
đ�c l�p. M�t b� phát ngu�n đ�c tích 
h�p bên trong tay khoan cung c�p 
ngu�n cho đèn LED bên trong tay 
khoan phát sáng.

Tay khoan khu�u WS-91 và WS-91 L G 
v�i thi�t k� đ�u tay khoan góc 45° là s� 
k�t h�p k�t h�p các u đi�m c�a tay 
khoan th�ng và tay khoan khu�u. Góc 
45° cho phép ti�p c�n vùng ph�u thu�t 
d	 dàng h
n c�ng nh cho t�m nhìn t�t 
h
n t�i v� trí ph�u thu�t. Đi�u này đ�c 
bi�t h�u ích cho ph�u thu�t nh� r�ng 
khôn, c�t r�ng và c�t chóp. Thi�t k� này 
giúp ti�p c�n các r�ng c�i hàm trên d	 
dàng h
n, ngay c� khi b�nh nhân b� 
h�n ch� khi m� mi�ng. Đ�c bi�t � v� trí 
đi�u tr� vùng m�t má, không có kho�ng 
không gian gi�a má và vùng ph�u 
thu�t. Trong khi đó, t�m nhìn ít b� �nh 
h�ng. Tùy thu�c vào t�c đ� c�a motor, 
t  l� truy�n đ�ng 1:2,7 giúp cho tay 
khoan có th� đ�t t�c đ� lên đ�n 
135.000 vòng/phút � đ�u m�i khoan.
Ba tia phun s
ng đ�m b�o làm mát 
m�i khoan và r�ng m�t cách hi�u qu�.

Tay khoan ph�u thu�t th�ng và khu�u 
v�i b� phát ngu�n đèn đ�c l�p
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Tay khoan ph�u thu�t khu�u và th�ng 
dành cho nh�ng ca đi�u tr� đ�c bi�t

WS-75 (không đèn)
WS-75 L G (có đèn mini LED+)

WS-56 (không đèn)
WS-56 L G (có đèn mini LED+)

WS-92 (không đèn)
WS-92 L G (có đèn mini LED+) 

WS-91 (không đèn)
WS-91 L G (có đèn mini LED+)

Tay khoan khu�u ph�u thu�t, t  l� 20:1, h� th�ng 
chuck b�m v�i h� th�ng ngàm l�c giác, vòi phun 
bên ngoài, làm mát bên trong b�ng h� th�ng đ�u 
m�i khoan Kirschner/Meyer, dùng cho m�i khoan 
và c�t ph�u thu�t contra-angle đ�ng kính 
2,35mm. Có th� tháo r�i các b� ph�n đ� v� sinh 
d	 dàng.

Tay khoan khu�u ph�u thu�t, t  l� 1:1, h� th�ng 
chuck b�m, m�t tia phun n�c bên ngoài, dùng 
cho m�i khoan ph�u thu�t và c�t v�i chuôi có 
đ�ng kính 2,35 mm. Có th� tháo r�i các b� ph�n 
đ� v� sinh d	 dàng.

Tay khoan ph�u thu�t khu�u, chuck b�m, t  l� 1:2,7, 
ba tia phun n�c bên trong, dùng m�i khoan ph�u 
thu�t và c�t chuôi FG có đ�ng kính 1,6mm. Có th� 
tháo r�i các b� ph�n đ� v� sinh d	 dàng. Đ�u tay 
khoan có góc nghiêng so v�i thân là 45° cho t�m 
nhìn t�t h
n t�i vùng đi�u tr�. 

Tay khoan ph�u thu�t khu�u, chuck b�m, t  l� 1:2,7, 
ba tia phun n�c bên trong, dùng m�i khoan ph�u 
thu�t và c�t chuôi FG có đ�ng kính 1,6mm. Có th� 
tháo r�i các b� ph�n đ� v� sinh d	 dàng. Ba tia 
phun n�c làm mát t�t h
n cho m�i khoan và v� trí 
ph�u thu�t.

Ch� đ�nh: ph�u thu�t hemisection, nh� r�ng khôn

Ch� đ�nh: ph�u thu�t hemisection, nh� r�ng khôn

Ch� đ�nh: m� x��ng r�ng hàm d��i và hàm trên, 
l�y m�m r�ng, l�y x��ng m�c

Ch� đ�nh: m� x��ng, c�y ghép implant

(1:2,7)

(1:2,7)

(1:1)

(20:1)
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WI-75 E/KM (không đèn)

Tay khoan khu�u ph�u thu�t, t  l� 20:1, h� th�ng 
chuck b�m v�i h� th�ng ngàm l�c giác, vòi phun 
bên ngoài, làm mát bên trong b�ng h� th�ng đ�u 
m�i khoan Kirschner/Meyer, dùng cho m�i khoan 
và c�t ph�u thu�t contra-angle v�i đ�ng kính 
2,35mm.

Tay khoan ph�u thu�t th�ng, t  l� 1:1, h� th�ng 
chuck g�t, vòi phun bên ngoài, dùng cho m�i 
khoan và c�t đ�ng kính 2,35mm, chi�u dài m�i 
khoan 45mm (và h� th�ng Stryker). Có th� tháo r�i 
tng b� ph�n đ� làm v� sinh.

Tay khoan ph�u thu�t th�ng, t  l� 1:1 và 1:2, h� 
th�ng chuck g�t, vòi phun bên ngoài, dùng cho 
m�i khoan và c�t đ�ng kính 2,35mm, chi�u dài 
m�i khoan 70mm. Có th� tháo r�i tng b� ph�n đ� 
làm v� sinh.

Tay khoan ph�u thu�t th�ng, t  l� 1:1, h� th�ng 
chuck g�t, vòi phun bên ngoài, dùng cho m�i 
khoan và c�t đ�ng kính 2,35mm, chi�u dài m�i 
khoan 45mm (và h� th�ng Stryker). Có th� tháo r�i 
tng b� ph�n đ� làm v� sinh.

Ch� đ�nh: C�t chóp, ph�u thu�t m� x��ng, l�y x��ng 
m�c, t�o hình x��ng, mài x��ng

Ch� đ�nh: mài x��ng, m� x��ng, t�o l trong x��ng

Ch� đ�nh: m� x��ng � nh�ng vùng ph�u thu�t khó 
ti�p c�n

Ch� đ�nh: c�y ghép implant

Tay khoan ph�u thu�t khu�u và th�ng 
dành cho nh�ng ca đi�u tr� đ�c bi�t

S-9, S-11 / (không đèn)
S-9 L G, S-11 L G (có đèn mini LED+)

S-10, S-12 (không đèn)

S-15 (không đèn)

(20:1)

(1:1)

(1:1), (1:2)

(1:1)
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Tay khoan r�ng c�a 
ph�u thu�t

S-8 S – Sagittal

Nhanh chóng, m�nh m� và b�n b�. 
Các tay khoan r�ng ca ph�u thu�t đ�c thi�t k� đ�c bi�t 
dành cho m� x
ng và l�y kh�i x
ng. Ngay c� khi s� d�ng 
qua nhi�u n�m � t�c đ� cao nh�t, tay khoan v�n đ�m b�o 
l�c c�t không thay đ�i.

H�ng c�t song song v�i tr�c tay khoan, 
đ� rung th�p, có th� tháo r�i các b� 
ph�n đ� v� sinh d	 dàng.

L��i c�a Sagittal
c�a S-8 S: 
R�ng 6mm ho�c 10mm, bao 
g�m d�ng c� đo chi�u dài l�i 
ca (v�ch 2,5mm), 100% thép 
không r , b� 1 cái và b� 5 cái.

L��i c�a Oscillating
c�a S-8 O: 
Cao 8mm ho�c 15mm, bao 
g�m d�ng c� đo chi�u dài l�i 
ca (v�ch 2,5mm), 100% thép 
không r , b� 1 cái.

L��i c�a Reciprocating
c�a S-8 R:
Dài 15mm, 25mm ho�c 30mm, 
bao g�m d�ng c� đo chi�u dài 
l�i ca (v�ch 2,5mm), 100% thép 
không r , b� 1 cái và b� 5 cái.

S-8 O – Oscillating
H�ng c�t 90° so tr�c tay khoan, đ� rung 
th�p, có th� tháo r�i các b� ph�n đ� v� 
sinh d	 dàng.

S-8 R – Reciprocating
H�ng c�t t�i/lui, đ� rung th�p, có th� 
tháo r�i các b� ph�n đ� v� sinh d	 dàng.

15 mm

20 mm

30 mm

8 mm

15 mm

6 mm

25 mm

10 mm

25 mm
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M�t thi�t b� m�nh m� M�I 
trong ph�u thu�t x��ng.

Máy ph�u thu�t piezo 

Gi�m thi�u xâm l�n, hi�u qu� t�i đa.
Piezomed thu�n ti�n cho công vi�c c�a 
Bác s� ph�u thu�t: nh� vào k� thu�t siêu âm 
tiên ti�n, ch  có v�t th� x
ng đ�c c�t m�t 
cách chính xác. Mô m�m xung quanh v�n 
không b� t�n th
ng. Giúp b�nh nhân: 
ít đau, v� trí ph�u thu�t mau lành h
n!
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Vòng đèn LED tiên ti�n
Ánh sáng không bóng m� đ�m 
b�o chi�u sáng lý t�ng cho vùng 
ph�u thu�t. Tay c�m v�i đèn LED 
và dây tay c�m có th� kh� trùng 
nhi�t và h�p ti�t trùng.

C�i thi�n đ� chính xác khi c�t
M�t thi�t k� m�i c�t m�i, v�i các 
r�ng ca đ�c bi�t đ�m b�o đ� 
chính xác cao khi c�t x
ng và 
ti�t ki�m th�i gian! 

Làm mát ngay t�i v� trí c�n thi�t
Phun n�c làm mát g�n ngay 
vùng làm vi�c c�a m�i c�t và làm 
mát vùng ph�u thu�t c�c k� hi�u 
qu�.

C	c k� m�nh m� và 
nhanh chóng
Ch�c n�ng “Boost” có th� đ�c 
s� d�ng đ� t�ng m�c công su�t 
c
 b�n lên 20% trong m�t kho�ng 
th�i gian ng�n t�m th�i.

SPI Dongle –
Có th� nâng c�p b�t k� lúc nào 

 

Đi�u khi�n ch�c n�ng c�a 
Piezomed b�ng foot control 
không dây (Wireless foot control), 
có s�n nh m�t l�a ch�n mua 
thêm.

Ch� đ� 
»Power«

Công su�t tay c�m đ�c t�ng lên b�ng cách 
t�ng áp l�c trên m�i c�t. (Ch�c n�ng “Boost” 
có th� áp d�ng)

Ch� đ�
»Basic«

Công su�t tay c�m duy trì b�t k� đ�n t�i trên 
m�i c�t. (Ch�c n�ng “Boost” có th� áp d�ng)

Ch� đ�
»Smooth«

Công su�t tay c�m đ�c gi�m xu�ng b�ng 
cách gia t�ng áp l�c trên m�i c�t.

Nâng xoang 
m�t bên

Ch� x��ng 
� r�ng

C�t có 
ch�n l�c

V�t c�t 
c�c nh�

Nh� r�ng 
không sang 
ch�n 

L�y kh�i 
x��ng

T	 đ�ng nh�n di�n m�i c�t 
L�n đ�u tiên th� gi�i, ch� có � 
W&H: Piezomed t� đ�ng nh�n 
di�n m�i c�t khi g�n vào tay c�m 
và cài đ�t m�c công su�t chính 
xác. Đi�u này không nh�ng giúp 
thu�n ti�n cho bác s� ph�u thu�t 
mà còn b�o v� m�i c�t kh�i nguy 
c
 quá t�i.

 wh.com  |  17



V�i m�t h� th�ng m�i c�t đ�c thi�t k� tiên 
ti�n, W&H mang đ�n cho b�n các m�i c�t 
chính xác cho ph�u thu�t x
ng, ph�u thu�t 
nha chu và nh� r�ng, n�i nha chóp r�ng 
c�ng nh là nâng xoang m�t bên.

C	c k� nhanh chóng, chính xác, nh� nhàng.

H� th�ng m�i 
W&H Piezomed

Các m�i c�a W&H Piezomed 
có th� đ�c v� sinh trong 
máy rung siêu âm, kh� trùng 
nhi�t và h�p ti�t trùng, và 
t
ng t� cho d�ng c� m� 
m�i và khay đ�ng d�ng c�.

* Đi kèm máy 1 b� m�i »Bone« 
g�m: B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

B� chu�n b� đ�t implant và nâng xoang kín

B� nh
 r�ng »EX« 

B� c�t x��ng »Bone«
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5

EX1, EX2
B� n�i nha »Endo« 

V�i vi�c thi�t k� r�ng ca m�nh - nhi�u r�ng ca h
n 
trên đ�u m�i - mang đ�n m�t tiêu chu�n m�i trong 
l�nh v�c ph�u thu�t c�t x
ng. 

B� nâng xoang m�t bên
Sinus »SPECIAL« 
S1, S2, S3, S4, S5

R1D, R2RD, R2LD, R3D, 
R4RD, R4LD

B� nha chu »Paro« 
P1, P2RD, P2LD

»Implant/Crestal P« 
I1, I2P, I3P, I4P, 
Z25P, Z35P

»Implant/Crestal A« 
I1, I2A, I3A, I4A, 
Z25P, Z35P

M�i dành cho
ph�u thu�t c�t x��ng

B1
M�i có l�i ca m�nh 
dùng đ� c�t, ít gây m�t 
x
ng khi l�y kh�i x
ng.

B2R, B2L
M�i c�t l�i ca cho 
phép c�t theo m�t 
ph�ng ngang, ít m�t 
x
ng, dành cho vùng 
khó ti�p c�n. Có s�n 
lo�i m�i khu�u bên ph�i 
ho�c khu�u bên trái.

B3
M�i c�t có đ�u m�i s�c 
bén đ� t�o hình x
ng 
và t�o đ�ng vi�n cho 
b� m�t x
ng c�ng nh 
l�y m�nh v�n x
ng 
(bone chips). 

B4
V�i đ�u đ�c x
ng s�c 
bén dành đ� ch� x
ng 
� r�ng.

B5
M�i c�o x
ng có đ�u 
s�c bén dùng đ� l�y 
m�nh v�n x
ng (bone 
chips) và l�t v�t.

B6, B7
L�i ca đ�c bi�t dành 
cho vi�c c�t c�u trúc 
x
ng m�nh và c�t sâu 
trong th�i gian nhanh 
chóng. Đ�c bi�t phù 
h�p đ� l�y kh�i x
ng, 
ch� x
ng, tách chân 
r�ng, và c�t chóp r�ng.

18  |  nkluck.vn



Các m�i v� sinh tri�t đ� trong các đi�u tr� viêm 
nha chu và nh� r�ng không sang ch�n.

M�i có b� m�t ph� kim c
ng, đ�u m�nh giúp d	 
dàng ti�p c�n trong quá trình chu�n b� �ng t�y đ� 
làm n�i nha chóp r�ng.

M�i dành cho
nha chu và nh
 r�ng

M�i dành cho
N�i nha chóp r�ng

P1
L�y vôi r�ng � vùng 
d�i n�u. Lý t�ng 
cho đi�u tr� � phía d�i 
sâu chân r�ng và túi 
nha chu.

P2RD
M�i cong bên ph�i, đ�u 
m�i ph� h�t kim c
ng, 
dành cho lo�i b� m�ng 
bám nha chu. Đ�c bi�t 
là m� đ�ng vào chân 
r�ng.

P2LD
M�i cong bên trái, đ�u 
m�i ph� h�t kim c
ng 
dành cho lo�i b� m�ng 
bám nha chu. Đ�c bi�t 
là m� đ�ng vào chân 
r�ng.

EX1
M�i dành cho nh� r�ng 
không sang ch�n đ� 
b�o t�n x
ng � r�ng.

EX2
M�i dành cho nh� r�ng 
không sang ch�n đ� 
b�o t�n x
ng � r�ng.

R1D
Đ�u th�ng, đ�u m�i ph� 
h�t kim c
ng, dùng đ� 
chu�n b� �ng t�y cho 
đi�u tr� n�i nha chóp 
r�ng.

R2RD
Đ�u m�i h
i cong bên 
ph�i, ph� h�t kim 
c
ng, dùng đ� chu�n 
b� �ng t�y cho đi�u tr� 
n�i nha chóp r�ng.

R2LD
Đ�u m�i h
i cong bên 
trái, ph� h�t kim c
ng, 
dùng đ� chu�n b� �ng 
t�y cho đi�u tr� n�i nha 
chóp r�ng.

R3D
Đ�u m�i cong, đ�u m�i 
ph� h�t kim c
ng, 
dùng đ� chu�n b� �ng 
t�y cho đi�u tr� n�i nha 
chóp r�ng.

R4RD
Đ�u m�i cong bên 
ph�i, ph� h�t kim 
c
ng dùng đ� đi�u tr� 
n�i nha chóp r�ng. 

R4LD
Đ�u m�i cong bên trái, 
ph� h�t kim c
ng 
dùng đ� đi�u tr� n�i nha 
chóp r�ng. 
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M�i dành cho
Nâng xoang m�t bên

Chu�n b� đ�t implant
và nâng xoang kín
(Crestal sinus lift)Các m�i c�t này cho phép chu�n b� cho vi�c 

nâng xoang m�t bên hàm trên và nh� nhàng tách 
màng Schneiderian. Các m�i này đ�c thi�t k� đ�c bi�t phù h�p v�i 

ch�t l�ng c�a c�u trúc x
ng hàm trên.

S1
Đ�u m�i ph� kim c
ng 
dùng đ� chu�n b� m� 
c�a s� x
ng đ� nâng 
xoang m�t bên.

S2
Đ�u m�i ph� kim c
ng 
dùng đ� chu�n b� m� 
c�a s� x
ng đ� nâng 
xoang m�t bên.

S4
M�i có đ�u c�nh tròn 
dùng đ� tách màng 
Schneiderian không 
sang ch�n.

S5
M�i có đ�u c�nh tròn 
dùng đ� tách màng 
Schneiderian không 
sang ch�n.

S3
M�i dùng đ� tách nh� 
nhàng màng Schneiderian 
ra kh�i x
ng. V�i 3 tia 
n�c làm mát và đ�y 
nh� s� b�o v� màng 
Schneiderian.

I1
B� m�t ph� kim c
ng 
v�i m�c đánh d�u đ� 
sâu cho m�i khoan đ�u 
tiên v�i đi�u ch nh tr�c 
chính xác.

Z25P
M�i ph� kim c
ng 
dành đ� nong r�ng cho 
l� khoan đ�u tiên 
(đ�ng kính lên đ�n 
2,5 mm) trong vùng v� 
x
ng. 

I2A, I2P, I3A, I3P
Các m�i dành cho vi�c 
chu�n b� tng b�c cho 
v� trí đ�t implant 
(2 đ�n 3 mm) đ�t t�i đ� 
sâu mong mu�n.
A = Vùng r�ng c�a
P= Vùng r�ng c�i

I4A, I4P
Các m�i dành cho vi�c 
chu�n b� tng b�c cho 
v� trí đ�t implant 
(4 mm) đ�t t�i đ� sâu 
mong mu�n.
A = Vùng r�ng c�a
P= Vùng r�ng c�i

Z25P, Z35P
Các m�i ph� kim 
c
ng � đ�u phía tr�c  
v�i tia phun n�c bên 
trong đ� chu�n b� b�c 
đ�u cho vi�c nâng 
màng Schneiderian khi 
s� d�ng l�c phun n�c
� m�c trung bình.

Z35P
M�i dùng đ� nong r�ng 
l� khoan đ�u tiên 
(đ�ng kính lên đ�n 
3,5 mm) trong vùng v� 
x
ng.
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L	c torque t�i đa � đ�u m�i khoan
(khi s� d�ng tay khoan WI-75 ho�c WS-75):

Kh� n�ng l�u tr� tài li�u và d� li�u
(c�ng có s�n model không có ch�c n�ng lu tr� d� li�u):

Đi�n th� 

T�n s�:

Công su�t đ�u ra t�i đa:

Moment xo�n c�a motor:

T�c đ� quay c�a motor :

Tay khoan k�t n�i s� d�ng:

Chi�u dài dây motor:

N��c làm mát � m�c 100%:

Kích th��c (Cao x R�ng x Sâu):

Foot control:

Đi�n áp ngu�n:

Bi�n đ�ng đi�n áp cho phép:

C��ng đ� dòng đi�n:

T�n s�:

Công su�t tiêu th� t�i đa:

Công su�t đ�u ra t�i đa:

L�u l�ng n��c làm mát � m�c 100%:

Đ� dài dây tay c�m:

Foot control:

Kích th��c (Cao x R�ng x Sâu):

Tr�ng l�ng:

100 – 130 V ho�c 220 –240 V

±10 %

0.1 – 1.0 A / 0.1 – 0.5 A

50 / 60 Hz

90 VA

24 W

T�i thi�u 50 ml/phút

1,8 m ho�c 3,5 m

Có

109 x 256 x 305 mm

7 kg

Lo�i Implantmed  
SI-1023

Implantmed 
SI-923

BẢO HÀNH 12 THÁNG

Đi�n ngu�n:

M�c chênh l�ch đi�n áp cho phép:

Dòng đi�n:

T�n s�:

C�u chì chính (2 cái):

Công su�t tiêu th� t�i đa:

Công su�t đ�u ra t�i đa:

L	c torque t�i đa t�i motor:

T�c đ� quay c�a motor:

L�ng n��c làm mát � m�c 100%

Foot control:

Kích th��c (Cao x R�ng x Sâu):

Tr�ng l�ng:

Tay khoan ph�u thu�t th ng và khuu v�i đèn mini LED+:

230 V

220 – 240 V

0,3 – 0,8 A

50 – 60 Hz

250 V – T1.6AH

170 VA

80 W

6,2 Ncm

200 – 40.000 vòng/phút

T�i thi�u 90 ml/phút

S-N2 / S-NW

100 x 262 x 291 mm

3,5 kg

S-11 L / WS-56 L / WS-75 L / 
WS-91 L / WS-92 L

230 V

220 – 240 V

0,3 – 0,8 A

50 – 60 Hz

250 V – T1.6AH

160 VA

80 W

5,5 Ncm

300 – 40.000 vòng/phút

T�i thi�u 90 ml/phút

S-N2

100 x 235 x 240 mm

2,7 kg

WI-75 E/KM / S-9 L G / S-11 L G / WS-56 L G / 
WS-75 L G / WS-91 L G / WS-92 L G

Lo�i  Piezomed
SA-320

Lo�i  

100 – 130 V ho�c 220 – 240 V

50 / 60 Hz

100 W

7 Ncm

300 – 50.000 vòng/phút (giai đo�n đi�u tr� an toàn 40.000 vòng/phút)

Kh�p n�i chu�n ISO 3964 ( DIN 13.940)

1,8 m ho�c 3,5 m

T�i thi�u 90 ml/phút

109 x 256 x 305 mm

Có

80 Ncm

Có/USB

Elcomed
SA-310

Thông s� k� thu�t
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Osstell Beacon cho bi�t k�t qu� ch  trong vài giây khi nào m�t implant 
đã đ�c t
ng h�p và có th� hoàn thành ph�c hình.

Có h�n 1000 bài báo cáo khoa h�c đã đ�c phát hành, và đã đ�c đánh giá 
trên c
 s� khoa h�c. D� li�u có th� đ�c tìm ki�m d	 dàng t�i: 

www.osstell.com/scientific-database

LOW STABILITY

60 65 70

MEDIUM STABILITY HIGH STABILITY

ISQ có m�t m�i t
ng quan phi tuy�n tính v�i các vi chuy�n đ�ng
Vi chuy�n đ�ng gi�m > 50% t 60 – 70 ISQ (Tham kh�o 7,8)

ISQ <60 ISQ 60-65 ISQ 65-70 ISQ >70

Ch� đ�nh 
Implant có r�i ro - 
theo dõi ISQ 

Toàn ph�n
(ph�c hình t�c thì)

B�ng thông s� trên là m�t tóm t�t d� li�u khoa h�c và không ph�i là khuy�n cáo chính th�c b�i Osstell.
Đ� theo dõi đ� t
ng h�p x
ng, đo t�i v� trí đ�t implant và tr�c khi ph�c hình. 

  Bán ph�n Implant đ�n

Quy trình ph�u thu�t 2 thì 1 ho�c 2 thì 1 thì
Quy trình phc hình Ph�c hình ki�u truy�n th�ng Có th� ph�c hình s�m Ph�c hình t�c thì

Tham kh�o 1,6 Tham kh�o 1, 5,6 Tham kh�o 1, 3, 4 Tham kh�o 1, 2, 3, 9

Technical 
explanation

Cách đ
c các giá tr� ISQ

ĐANG QUAN TÂM NHẤT
BÁC SĨ PHẪU THUẬT

Các tham kh�o:
1. Sennerby L. Implantologie 2013;21(1):21-33
2. Kokovic V, Jung R, Feloutzis A, Todorovic V, Jurisic M, Hämmerle C. Clinical Oral Implants Research, 00, 2013, 1-6 
3. Bornstein M, Hart C, Halbritter S, Morton D, Buser D. Clin Implant Dent Relat Res 2009
4.  Serge Baltayan, Joan Pi-Anfruns, Tara Aghaloo, Peter Moy J Oral Maxillofac Surg 74:1145-1152, 2016 
5. Östman P-O. Clinical Implant Dentistry and Related. Research, Volume 7, Supplement 1, 2005

6. Rodrigo D, Aracil L, Martin C, Sanz M. Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 255-261
7. Pagliani L, Sennerby L, Petersson A, Verrocchi D, Volpe S & Andersson P. Journal of Oral Rehabilitation 2012
8. Trisi P, Carlesi T, Colagiovanni M, Perfetti G. Journal of Osteology and Biomaterials, Volume 1, Number 3, 2010
9. Stefan Paul Hicklin, Esther Schneebeli, Vivianne Chappuis, Simone Francesco Marco Janner, Daniel Buser, 

Urs Brägger Clin. Oral Impl. Res 00, 2015; 1-9

THI�T B� ĐO Đ� V�NG �N IMPLANT
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Đo v�i Osstell Beacon 
nh� th� nào

Các yêu c�u ch�n đoán trong đi�u tr� implant 
ngày càng gia t�ng

Các li ích cho Bác s�
• Cho bi�t chính xác giá tr� đo ban đ�u
• Cho bi�t chính xác khi nào hoàn thành ph�c hình cho implant
• Ch�n quy trình đi�u tr� đúng th�i đi�m
• Gi�m thi�u các y�u t� r�i ro trong đi�u tr�
• Đi�u tr� nhi�u h
n các ca ph�c t�p 
• T� tin h
n v�i các ca ph�c hình t�c thì
• Có th� hoàn thành ph�c hình s�m h
n so v�i nguyên t�c truy�n th�ng 
• Truy�n t�i thông tin cho b�nh nhân/nhóm c�ng tác d	 dàng h
n
• Gia t�ng ch�t l�ng đi�u tr� 
• “Ki�m soát R�i ro” và “An toàn” Y t�

Yêu c�u v� gi�m th�i gian đi�u tr�
Ch  c�n m�t b�c Bác s� có th� xác đ�nh hoàn thành ph�c hình s�m ho�c 
t�c thì

Ngày càng nhi�u b�nh nhân có r�i ro cao trong đi�u tr�
B�nh nhân hút thu�c, nghi�n r�ng, b�nh nhân m�c ch�ng ti�u đ�ng, 
ch�ng loãng x
ng, ghép kh�i x
ng, nâng màng xoang,...

1. Ch  c�n nh�c thi�t 
b� lên đ� kích ho�t 
v�n hành t� đ�ng

Đo giá tr� 1
Buccal-Lingual

3. 

Đo góc 45°
Kho�ng cách 3-5 mm

4. Đo giá tr� 2
Mesial - Distal

2. G�n SmartPeg vào 
SmartPeg Mount và 
v�n SmartPeg vào 
implant

Không đo t trên đ nh/ 
ngang SmarPeg

Đ�c giá tr� ISQ

MD

• Đ�c ch�ng nh�n s� d�ng trong y t� 
trên b�nh nhân

• Thi�t k� an toàn cho implant
• Gói 5 cái
• Có s�n cho h
n 500 lo�i implant  
• S� d�ng 1 l�n cho 1 b�nh nhân
• SmartPeg Mount

SmartPeg

• Cung c�p thông tin t�ng quan 
v� b�nh nhân và trình tr�ng 
đi�u tr� m�t cách rõ ràng 

• Giúp d� đoán đ�c th�i gian 
lành b�ng cách phân tích d� 
li�u ISQ 

• Giúp Bác s� ch�n quy trình 
ph�u thu�t và hoàn t�t ph�c 
hình cho các d�ng b�nh nhân 
và ca implant khác nhau, d�a 
trên d� li�u ISQ đ�c trích xu�t 
t h
n 1000 báo cáo th�c t�. 

OsstellConnect giúp l�u tr� các thông tin c�a b�nh nhân

Qu�n lý thông tin các ca 
đi�u tr� implant c�a b�n.

Theo dõi và d� đoán đ�c 
th�i gian đi�u tr�.

Ch�n quy trình ph�u thu�t và 
ph�c hình hi�u qu� h
n. C�p nh�t d� li�u và h� tr� t xa

Chia s� d� li�u.

So sánh d� li�u c�a phòng nha v�i 
các d� li�u c�a ng�i dùng 
OsstellConnect trên toàn th� gi�i.
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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

(028) 5412 2662 - 0916 908 798
HOTLINE K� THU�T

D�ch v� S�a ch�a - B�o trì
Tay khoan & Thi�t b� Ph�u thu�t W&H

CHUYÊN NGHI�P

Showroom - Trung Tâm CSKH: K0.01, Đường B-Bắc, Khu Phố Star Hill, 
Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882 

Cửa Hàng: 781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172

Showroom Đà Nẵng: P. 102 - Soho Building Đà Nẵng, 
27-29 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (0236) 398 1889 - 0918 097 798 

Showroom Hà Nội: Lầu 4, Tòa nhà Bắc Á, 
09 Đào Duy Anh, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: 0918 893 798 - 0911 229 028 

www.nkluck.vn | contact@nkluck.com

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC
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Trung tâm 
Ch�m sóc Khách hàng 

W&H t�i Vi�t Nam 
V�i đ�i ng� k� thu�t đ�c hun 
luy�n bài b�n b�i các chuyên 

gia chính hãng W&H đã đánh m�t d�u 
m
c quan tr�ng v�i nh	ng c
 g�ng n� l�c 

c�a công ty N.K.LUCK Vi�t Nam trong 
vi�c luôn luôn mang đ�n cho 

khách hàng d�ch v� ch�t 
l�ng, chu�n xác và 

nhanh chóng.

D�ch v� 
nhanh chóng 

W&H là m�t công ty n�ng đ�ng 
và phát tri
n nhanh. Chúng tôi 

đ�m b�o s� h� tr đáng tin c�y và d�ch v� 
n�i b�t. Ph��ng pháp c�a chúng tôi d�n đ�n 
s� thành công là: công ngh� tiên ti�n, v�t 

li�u ch�t l�ng cao, tiêu chu�n ch�t 
l�ng nghiêm ng�t và có nhi�u n�m 

kinh nghi�m trong l�nh v�c phát 
tri�n các d�ng c� nha khoa 

có đ� chính xác cao. 


