
T� lâu, chúng tôi đã b� mê ho�c b�i s� v�n hành t� đ�ng thay th� các 
b��c làm vi�c th� công và đi�u đó đã đ��c ch�ng minh b�i s� phát 
tri�n v��t b�c c�a công ngh� k� thu�t s, đi�u đó mang l�i nh�ng 
thay đ
i đáng k� cho vi�c chuyên nghi�p hóa và hi�n đ�i hóa và k� t� 
đó chúng tôi đã có đ� kh	 n�ng đ� phát tri�n các n�ng l�c m�i cho 
ngành Nha.
Mong mun c�a chúng tôi là đóng góp và đ�nh hình s� phát tri�n này 
đ� b�n, là nh�ng ng��i dùng, có th� h��ng l�i t� các quy trình làm 
vi�c hi�u qu	 h�n t� công ngh� m�i này.

SMART FLOW s� cung c�p cho b�n tùy ch�nh đ� b
 sung cho các 
ph��ng pháp đi�u tr� đã đ��c ch�ng minh b�ng các công ngh� tiên 
ti�n – d�a trên tc đ� và s� thích cá nhân c�a b�n.
B�n có th� b�t đ�u v�i lu�ng công vi�c t�i b�t k� quy trình nào. Sau 
quá trình quét, chúng tôi cung c�p toàn b� ph�m vi s	n ph�m cho 
t�ng b��c, b�t đ�u v�i di r�ng k� thu�t s, in 3D và ép v�t li�u cho 
đi�u tr� b�nh nhân. T�t c	 ph� thu�c vào b�n v� quy�t đ�nh m�c đ� s 
hóa c�a b�n. Đ�n v�i chúng tôi.
Chúng tôi s� luôn bên b�n.
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Cung c�p gi	i pháp 
t
ng th� k� thu�t s 
t� m�t ngu�n duy nh�t.

 

Video tham kh	o:

Xem và tr	i nghi�m SMART FLOW.
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OnyxCeph3™ CA® SMART D3:
Chuy�n d�ch nhanh và lên k� ho�ch.

Quét thông tin vào chu i quy trình 
k� thu�t s. M�t s đi tác: 
DENTSPLY, SIRONA, 3Shape và 
DENTAURUM
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BIOSTAR® / MINISTAR S®:
Máy ép áp su�t đa n�ng 
v�i đ� chính xác cao.

Máy in 3D:
In k� thu�t s đ� nét cao.

Đi�u tr� v�i: 
CA® CLEAR ALIGNER, 
INDIVIDUA® ho�c MEMOTAIN®T R E A T I N G  
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B�C 1 – LÊN K� HO�CH
OnyxCeph3™ CA® SMART 3D là ph�n m�m đ� l�p k� ho�ch, chuy�n đ
i và ki�m soát 
trong quá trình ch�nh nha.

X� lý d� li�u
Đo l��ng cephalometric
Phân chia r�ng 	o
Chuy�n đ
i/thi�t l�p đ��c ki�m soát b�i ph��ng th�c CA® đ��c 
tích h�p s�n trong ph�n m�m
T�o và xu�t d� li�u in
T�o báo cáo 3D
Xu�t tr�c ti�p d� li�u sang ph�n m�m Asiga Composer

Khi quá trình quét đã đ��c hoàn thành, d� li�u t� ph�n m�m qu	n lý 
b�nh nhân s� đ��c nh�p qua giao di�n OnyxCeph3™ CA® SMART 
3D. � b��c này, đi�u quan tr�ng nh�t là nh�p d� li�u STL.
� b��c ti�p theo, d� li�u đã nh�p có th� đ��c s�a ch�a và tùy ch�nh. 
Tr��c khi b�t đ�u thi�t l�p quy trình ch�nh nha, mô hình hàm quét 
ph	i đ��c c�t g�n và k�t h�p v�i mô hình đ� có s�n.

Yêu c�u h� thng
Network server Intel 2.3 GHz (or higher)

Storage
8 GB of RAM, 64 bit system,  
200 GB HD space

Operating system Windows 7 (or higher)

Server OS, 1000 Mbps Ethernet

Graphic card NVIDIA, GeForce GTX | GTS (or equivalent)

REF
 OnyxCeph3TM CA® SMART 3D –  laboratory version 6513

  

Ph�n m�m đ��c t� đ�ng hóa th�c hi�n quá trình thi�t l�p các tính 
toán trong d�a trên các ph��ng pháp ch�n đoán và đi�u tr� v�i CA® 
CLEAR ALIGNER c�a Ti�n s� Pablo Echarri. Đ��c ki�m soát và thi�t 
l�p nhanh chóng ch� trong m�t b��c.
Ph�n m�m OnyxCeph3™ CA® SMART 3D hi�n có d��i d�ng phiên 
b	n cho phòng khám ho�c phòng thí nghi�m, cho phép ch�y ti đa 
5 máy tr�m cùng lúc.
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Nh� g�n, êm và nhanh: 2,5 cm/gi� khi s� d�ng v�t li�u in m�u hàm 
Resin IMPRIMO® LC Model
Kh�i đ�ng đ�n gi	n
Có r�t nhi�u lo�i v�t li�u đáp �ng đ��c nhu c�u in
SPS®: H� thng đ�nh v� thông minh cho k�t qu	 in chính xác
Danh m�c v�t li�u đáp �ng đ� cho t�t c	 các �ng d�ng trong labo 
và lâm sàng
Có c	 thi�t b� quang trùng h�p và máy làm s�ch

B�C 2 – IN

Máy in 3D cho ng��i m�i s� d�ng, nâng cao và cho c	 chuyên gia:

REF
 Asiga MAXTM (385 nm) 6501
 Asiga MAXTM LCD (405 nm) 6530
 Tray 1 liter 6516
 Tray 2 liter 6515
 Tray 5 liter 6517
 Tray 10 liter 6518

Đ� in mô hình b�ng máy in 3D, c�n có d� li�u STL. Ch� v�i m�t cú 
nh�p chu�t, ph�n m�m OnyxCeph3™ CA® SMART 3D s� xu�t ra d� 
li�u STL và chuy�n sang máy in 3D. Ph�n m�m máy in Asiga 
Composer giúp đ�nh v� và x� lý d� li�u đ� thi�t l�p trong bu�ng in 
s�n có. Asiga Composer là m�t ph�n m�m đ��c thi�t k� đ� đ�nh v� 
d� li�u và t�o các thanh h  tr� giúp 
n đ�nh m�u in. 
Khi các thi�t l�p cui cùng đ��c c�n ch�nh, v�t li�u t��ng �ng s� 
đ��c ch�n, ví d�: V�t li�u LC IMPRIMO® Model cho in m�u hàm. 
B��c cui cùng tr��c khi in là xác đ�nh đ� dày in c�t l�p.
S� d�ng ch�c n�ng c�t l�p đ� tính toán d�a trên hình 	nh m�u in đ� 
đ�a ra các l�p in.
Các thông s v�t li�u đ��c l�u tr� trong ph�n m�m đ	m b	o đúng v�i 
đ� dày l�p v�t li�u m�u th�c t� t��ng �ng.

Sau khi in xong, các đi t��ng đ��c s� đ��c mang ra kh�i bu�ng in 
và đ��c làm s�ch – ví d�: đ��c làm s�ch b�i Máy làm s�ch 
IMPRIMO® Clean tr��c khi cho vào thi�t b� quang trùng h�p.
Quang trùng h�p đòi h�i ph	i có b��c sóng 365nm + 405nm và 
đ��c b	o v� b�ng khí gas, ch�ng h�n nh� IMPRIMO® Cure. Sau đó, 
các mô hình đã s�n sàng cho quá trình ép.
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Các thi�t b� ép áp su�t BIOSTAR® và MINISTAR S® luôn đ�t hi�u su�t ti đa trong 
�ng d�ng ép v�t li�u cho labo và lâm sàng.

Đ�t m�c nhi�t đ� c�n thi�t ch� trong m�t giây
Công ngh� quét mã v�ch đ�n gi	n
B�ng sáng ch� cho vi�c ki�m soát t	n nhi�t
Màn hình hi�n th� rõ ràng
Có âm thanh và tín hi�u nh�c nh�
B� ph�n h�ng h�t kim lo�i th�a
Các h�t kim lo�i th�a s� r�i tr� l�i vào h�p ch�a đ� đ��c tái s� d�ng
MINISTAR S®: áp su�t làm vi�c 4 bar
BIOSTAR®: áp su�t làm vi�c 6 bar, c� s� d� li�u d�a trên các tài li�u quét 
và ch� d�n, h��ng d�n �ng d�ng và video

BIOSTAR® và MINISTAR S® đ��c xác đ�nh là m�t quy trình k� 
thu�t s.
Các thi�t b� ép áp su�t này đ	m b	o k�t qu	 ép chính xác.
Các mi�ng v�t li�u ép hi�n t�i đ��c in mã v�ch và th�i gian làm 
ngu�i. Th� vi�n d� li�u c�a BIOSTAR® có th� truy c�p thông qua 
màn hình hi�n th� l�n và các b��c h��ng d�n th�c hi�n. 

V�i v�t li�u CA® CLEAR ALIGNER đ� ch�nh nha không m�c cài 
đ��c l�n l��t b�ng cách s� d�ng theo đ� dày t��ng �ng (m�m 
0.5mm, trung bình 0.65mm, c�ng 0.75mm) m�u hàm đ�t trên đ�a 
ép. Tr��c khi th�c hi�n ép, m�u hàm c�n đ��c cách ly b�ng 
ISOFOLAN®. Quy trình chính xác có th� đ��c tìm th�y trong d� li�u 
h��ng d�n c�a BIOSTAR®.

B�C 3 – ÉP NHI�T

REF
 BIOSTAR®, 230 V 3001
 MINISTAR S®, 230 V 3501
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Đ� đi�u tr�, b�n có nhi�u lo�i s	n ph�m đ� l�a ch�n, tùy thu�c vào li�u trình 
đi�u tr�.

CA® CLEAR-ALIGNER: Ch�nh nha trong sut và nh� nhàng
INDIVIDUA®: H� thng chuy�n ti�p m�c cài k� thu�t s
MEMOTAIN®: Duy trì 
n đ�nh sau ch�nh nha

Ph��ng th�c ho�t đ�ng s� đ��c l�p l�i. Tùy thu�c vào tình tr�ng 
đi�u tr� hi�n t�i, các h  tr� đi�u tr� khác nhau đ�u có th� đ��c s� 
d�ng. L�a ch�n �u tiên đ� đi�u ch�nh v�i khay trong sut và nh� 
nhàng là công ngh� CA® CLEAR ALIGNER v�i h� thng 3 khay đã 
đ��c ki�m ch�ng lâm sàng.
INDIVIDUA®, là v�t li�u phù h�p nh�t cho l�y d�u m�c cài gián 
ti�p nhanh chóng và d� dàng.
MEMOTAIN®, v�t li�u đ��c làm t� Nitinol®, h  tr� duy trì 
n đ�nh 
r�ng sau ch�nh nha. Quy trình s	n xu�t đ��c ki�m soát b�ng máy 
tính hoàn toàn đ	m b	o đ� chính xác cao phù h�p v�i r�ng c�a 
t�ng b�nh nhân.

B�C 4 – ĐI�U TR�

INDIVIDUA® và MEMOTAIN® ch� áp d�ng cho ph�n m�m k� thu�t s CA DIGITAL.
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CH�NH NHA K� THU�T S�
Cho �ng d�ng r�ng rãi 

SCHEU-DENTAL GmbH 
www.scheu-dental.com

phone +49 2374 9288-0
fax +49 2374 9288-90

Am Burgberg 20
58642 Iserlohn · Germany

 Fa Facebookcebook
scheu.dental

M�u th�c hành
V�t li�u: IMPRIMO® LC Model

V�t li�u: IMPRIMO® LC IBT V�t li�u: CA® Foil
V�t li�u: INDIVIDUA® Foil V�t li�u: Nitinol®

Màu ngà
V�t li�u: IMPRIMO® LC Model
Màu beige

V�t li�u: IMPRIMO® LC Model
V�t li�u: IMPRIMO® LC SplintMàu xám

N�p chuy�n ti�p m�c cài

Ch�nh nha trong su�t 
không m�c cài

Máng nhai

CA® CLEAR ALIGNER
*Ch� áp d�ng cho ph�n m�m k� thu�t s 
CA DIGITAL

*Ch� áp d�ng cho ph�n m�m k� thu�t s 
CA DIGITAL

INDIVIDUA®

Chuy�n ti�p m�c cài*
MEMOTAIN®

Duy trì sau ch�nh nha*

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 

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC

www.nkluck.vn | contact@nkluck.com
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