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W&H Sterilization 
Brusaporto (Ý)

W&H Dentalwerk 
Bürmoos (Áo)

Thành công trên tr��ng Qu�c t� 
v�i công ngh� nha khoa đ	n t� Áo.

W&H Group, m�t công ty gia đình đ�t t�i Bürmoos, Áo, là m�t trong 
nh�ng nhà s�n xu�t d�n đ�u trên th	 gi�i v� các d�ng c� và thi	t b� nha 
khoa. Đ��c thành l�p vào n�m 1890 b�i hai K
 s� Weber & Hampel, 
công ty sau đó đ��c mua l�i b�i Gia đình Malata vào n�m 1958. Các 
s�n ph�m tiên ti	n và cung c�p các gi�i pháp là đi�m m�nh t�p trung 
đ� nghiên c�u và phát tri�n, t�m nhìn và trách nhi�m xã h�i đã làm cho 
W&H tr� nên thành công trong n��c và c�ng nh� trên toàn c�u. 

W&H có kho�ng 1.200 nhân s� trên toàn th	 gi�i, và xu�t kh�u s�n 
ph�m đi đ	n h�n 110 quc gia. Công ty gia đình này v�n hành hai nhà 
máy � Bürmoos (Áo), và m�t nhà máy n�a � Brusaporto (Ý) và 18 công 
ty con � Châu Âu, Châu Á và B�c M
.

Các s�n ph�m chính hi�n t�i bao g�m tay khoan dành cho Ph�c h�i và 
Ph�c hình, N�i nha, Implant (c�y ghép implant) và Phòng ng�a, c�ng 
nh� các thi	t b� V� sinh và B�o d��ng và trong phòng Lab Nha khoa. 
S�n ph�m W&H là m�t trong các s�n ph�m có ch�t l��ng tt nh�t trên 
th� tr� ng và đ��c s� d�ng trong phòng đi�u tr� Nha khoa, B�nh vi�n, 
phòng Lab nha khoa và Ti�u ph�u.

N.K.Luck là m�t T�p đoàn Kinh doanh Th��ng m�i Trang Thi	t B� – 
V�t Li�u Nha Khoa đ��c thành l�p vào n�m 1937 t�i Malaysia. 
N.K.Luck đ��c đánh giá là m�t t�p đoàn chuyên cung c�p trang thi	t 
b�, v�t li�u nha khoa có uy tín hàng đ�u trong khu v�c Đông Nam Á.

Vào n�m 1998, N.K.Luck Vi�t Nam đ��c thành l�p trong h� thng 
ca N.K.Luck đ� kinh doanh Trang Thi	t B� và V�t Li�u Nha Khoa t�i 
Vi�t Nam.

N.K.Luck b�t đ�u phân phi các s�n ph�m W&H k� t� n�m 1999 cho 
đ	n nay, đ�c bi�t s�n ph�m tay khoan W&H đã nh�n đ��c s� tin 
dùng và đánh giá là tay khoan ho�t đ�ng b�n b� nh�t ca Nha S� 
kh�p c� n��c.

N.K.Luck có t�p th� nhân viên t�n tâm, đ�y nhi�t huy	t, giàu kinh 
nghi�m, t� v�n các s�n ph�m. Đ�c bi�t đ�i ng� nhân viên k
 thu�t 
đ��c đào t�o ki	n th�c v� chuyên môn trong và ngoài n��c, 
s�n sàng l�p đ�t các thi	t b� nha khoa t�n n�i, đ�m b�o các d�ch v� 
b�o hành, b�o trì s�n ph�m, luôn luôn đáp �ng nhanh chóng m�i nhu 
c�u ca khách hàng. 

Đ	n v�i Trung tâm Ch�m sóc Khách hàng W&H, Quý khách hoàn 
toàn an tâm v� ch�t l��ng s�n ph�m c�ng nh� các d�ch v� h�u mãi 
nhanh chóng, chuyên nghi�p và chính xác.
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DDR Mats Bäckström Falun
Sweden

»L�c torque xu�t s�c h� tr� hi�u qu� trong vi�c mài 
r�ng c�ng nh� nh�ng v�t li�u ph�c hình th�m m
 
có đ� c�ng cao.«

Dr. Sunil Hirani
BSc (Hons), BDS, MSc, FDSRCS (Eng), 
MOrthRCS (Eng), FDS (Orth)SmileLux, 
Milton Keynes, United Kingdom

»Tay khoan siêu tc Synea Vision có l� là m�t trong nh�ng tay khoan 
tt nh�t mà tôi đã t�ng s� d�ng. Tay khoan này có tr�ng l��ng nh�, l�c 
torque � m�c xu�t s�c và vòng đèn LED+ cho ánh sáng tuy�t v i, đ�c 
bi�t là nh�ng khu v�c r�t khó quan sát � vùng r�ng ci phía bên trong.«

Dr. med.dent. Martin Schiffl
Salzburg, Austria

»V�i thi	t k	 m�i ca công ngh� đèn LED tiên ti	n, 
tay khoan W&H có vòng đèn 5 bóng LED+ đ�m b�o 
vùng chi	u sáng r�ng nh�t cho v� trí đi�u tr� ngay c� 
� đi�u ki�n khó ti	p c�n.«
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Máy hp ti�t trùng h�i 
n�
c Class B đ�u tiên

Tay khoan khu�u đèn 
LED đ�u tiên trên th� gi
i 

có b� phát ngu�n đ�c l�p 
tích h�p bên trong tay khoan

B� M�T CH�NG TR�Y X��C 
CHO TAY KHOAN SIÊU T�C, 

TAY KHOAN KHU�U VÀ TH�NG

THI�T B� K�T H�P 
V� SINH VÀ TRA D�U 
B�O D��NG TAY 

KHOAN Đ�U TIÊN 

TAY KHOAN 
CÓ ĐÈN LED 
Đ�U TIÊN 
TRÊN TH� GI�I 

CÓ TH  H�P 
TI�T TRÙNG 

TAY KHOAN CÓ VÒNG ĐÈN 5 BÓNG LED 
Đ�U TIÊN CÓ TH  H�P TI�T TRÙNG 

VÀ CHO ÁNH SÁNG KHÔNG BÓNG M�
 V� TRÍ ĐI�U TR�

1890: NHÀ S�N XU�T Đ�U TIÊN CHO 
RA Đ�I CÁC TAY KHOAN TH�NG VÀ 

TAY KHOAN KHU�U HO�T Đ�NG B�NG 
C� H�C  CHÂU ÂU

TAY KHOAN 
CHUCK B�M 

Đ�U TIÊN TRÊN 
TH� GI�I S� 

D�NG V�I M�I 
KHOAN FG

H� th�ng chuck bm c�a 
tay khoan ph�u thu�t 

đ�u tiên thu�n ti�n 
cho thao tác m�t tay 

Kh
p n�i nhanh xoay 
360° đ�u tiên cho tay 

khoan siêu t�c

Tay khoan khu�u N�i nha 
»Cursor« đ�u tiên v
i 

chuy�n đ�ng l�c

Tiên phong trong 
Công ngh� ngành 
nha khoa
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Thi�t b� đ�u tiên trên th� gi�i: Primea Advanced Air
Có th� ki�m soát t�c đ� và s� chính xác d� dàng 

V�i Primea Advanced Air, bây gi� b�n có th� ki�m soát đ��c áp su�t h�i làm vi�c m�t 
cách hoàn h�o. Đây là m�t h� th�ng tay khoan siêu t�c v�n hành b�ng h�i đ�u tiên 
trên th� gi�i có th� điu ch�nh đ��c t�c đ� c�a m
i khoan đ� có th� mài c�u trúc r	ng 
liên t�c, ngay c� khi t	ng áp l�c lên v� trí mài. Điu này cho phép b�n làm vi�c v�i t�c 
đ� t�i �u nh�t cho các điu tr� lâm sàng và điu tr� có hi�u qu� t�i đa vào m�i lúc: 
ngoài m�t công su�t làm vi�c m�nh m�, h� th�ng còn r�t d� s� d�ng v�i kh� n	ng 
ki�m soát k�t h�p v�i s� tho�i mái t�i đa.

T�c đ� mài liên t�c và không đ�i
H� th�ng đi�u ch�nh công su�t t� đ�ng 
v�i b� đi�u khi�n h�i b�ng đi�n t� nh� 
vào k� thu�t đi�u khi�n H�i tiên ti�n.

 

Có th� đi�u ch�nh t�c đ� m�i khoan

�ng d�ng r�ng rãi trong đi�u tr� lâm sàng 
và có th� ki�m soát vi�c mài chun b� cho 
ph�c hình v�i t�c đ� liên t�c và không đ�i 
nh� vào kh� n�ng đi�u ch�nh t�c đ� 
gia 60.000 và 320.000 vòng/phút.

Gi�i th��ng c
a nhà n��c n�m 2018
Gi�i th
	ng Sáng t�o c�a nhà n
�c, 

b	i B� phát tri�n Kinh t� và 
Công ngh� s� Liên Bang.

 

Staatspreis 
Innovation 

2018 
des Bundesministeriums

für Digitalisierung
und Wirtschaftsstandort
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Đi�u tr� thành công
v�i ch�c n�ng cài đ�t tr
�c

V�i k� thu�t c�p H�i tiên ti�n Advanced Air, vi�c b� 
gi�m t�c đ� là không còn n�a. M�t c�m bi�n sensor 
bên trong đ�u tay khoan s� liên t�c đo s� vòng quay 
th�c t� c�a m�i khoan trên b� m�t ti�p xúc r�ng. 
Ngay khi t�c đ� có nguy c� b� gi�m xu�ng, h� th�ng 
đi�u khi�n s� đi�u ch�nh l
�ng h�i c�p vào ngay l�p 
t�c đ� đ�m b�o vi�c mài r�ng luôn đ
�c liên t�c.

Cài đ�t t�c đ�
B�n có th� cài đ�t t�c đ� c�n thi�t 
trên màn hình cho m�i khoan phù 
h�p v�i ca đi�u tr� lâm sàng. 

Ki�m tra t�c đ�
T�c đ� đ
�c đo th�c t� 	 đ�u m�i 
khoan và đ�i chi�u v�i t�c đ� đã 
đ
�c cài đ�t.

Đi�u ch�nh t�c đ�
N�u t�c đ� th�c t� b� sai l�ch so 
v�i giá tr� đã cài đ�t, l
�ng h�i s� 
đ
�c đi�u ch�nh cho phù h�p 
ngay l�p t�c.

Ch� đ� ho�t đ�ng
Trong khi t�c đ� luôn đ
�c duy trì ngay c� khi 
t�ng áp l�c ti�p xúc 	 ch� đ� «Power», thì ch� 
đ� «Tactile» cho phép gi�m t�c đ�. Ch� đ� làm 
vi�c này giúp th�c hi�n các b
�c đi�u tr� cho 
vùng r�ng nh�y c�m v�i s� ki�m soát nhi�u h�n 
và gi�m thi�u xâm l�n t�t h�n.

 Tay khoan tiêu chun
 Primea Advanced Air System (RK/RG-97 L Power Mode)
 Primea Advanced Air System (RK/RG-97 L Tactile Mode)

Áp l�c ti�p xúc Newtons (N)
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* Thông s� đo đ�t: M�i khoan: 836KR 314 016, chi�u sâu: 3 mm (m�t n�a 
chi�u dài ph�n m�i c�t), đ�u m�i: 0,8 mm (m�t n�a đ
�ng kính đ�u m�i 
c�t), v�t li�u: đá, tay khoan TK-98 L: 3 bar, RG-97 L: 320.000 vòng/phút, 
chip air: 2 bar, n
�c: 1,5 bar, t�t c� áp l�c này đ
�c đo tr�c ti�p t  kh�p 
n�i RQ-24
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Các �u đi�m n�i b�t
›
›
›

›

›

›

›

›

Cho t�m nhìn t�i 
u v�i vòng đèn 5 LED+
Làm mát t�t nh�t v�i 5 tia phun s
�ng
Làm vi�c không h� mi tay nh� vào thi�t 
k� khoa h�c và tay khoan có tr�ng l
�ng 
c�c nh�
H� th�ng ph�n h�i t�t nh�t và v�n hành 
êm ái
Tay khoan có giá tr� s� d�ng lâu b�n 
nh� vào l�p ph� b� m�t đ�c bi�t ch�ng 
tr�y x
�c
Các đ
�ng rãnh trên tay khoan giúp 
ch�ng tr
�t
Đ� an toàn t�i đa nh� vào h� th�ng 
đ�u tay khoan v� sinh ch�ng hút ng
�c
Kh� n�ng ti�p c�n t�t vùng đi�u tr� nh� 
vào đ�u tay khoan có kích th
�c nh

T�c đ� cao 
d
�i s� ki�m soát 

B�n có th� luôn tin t
	ng vào Primea 
Advanced Air. H� th�ng phù h�p cho 
yêu c�u mài r�ng cho riêng cá nhân 
b�n và cùng b�n làm vi�c trong m�i ca 
đi�u tr�. B�n đi�u ch�nh t�c đ� và có 
đ
�c ti�n ích t  vi�c có th� ki�m soát 
t�i đa. M�t s� k�t h�p hoàn h�o gi�a 
m�t tay khoan siêu t�c truy�n th�ng 
nh
 trên gh� nha và tay khoan khu�u 
v�ch đ nh
 là s� d�ng v�i motor đi�n.

Dãy t�c đ� t�i �u cho Primea Advanced Air

60.000 320.000160.000 200.000100.000
T�c đ� m�i khoan (vòng/phút)

Mài hoàn t�t

S�a so�n cho mão r�ng và xoang trám

C�t c�u và mão

Tháo t�t c� 
các v�t li�u 
s�

Tháo mi�ng 
trám composite

Tháo mi�ng 
trám Amalgam
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Dr. James Klim
Santa Rosa, CA, USA

»V�i Primea Advanced Air 
tôi có th� gi�m đáng k� 
th�i gian đi�u tr� cho 
b�nh nhân.«

M�t s� hoàn h�o 
đ�n t  hai h� th�ng

 

Thêm vào cho h� th�ng đi�u khi�n có k� 
thu�t tiên ti�n, c� hai dòng tay khoan 
Primea Advanced Air đ�u có t�t c� các 

u đi�m c�a tay khoan truy�n th�ng, và 
là tay khoan ch�t l
�ng cao c�a W&H. 
Trong khi RK-97 L có vòng đèn 5 LED+, 
thì RG-97 L c�ng không thua kém v�i 
đèn LED+. Và nh� vào kh�p n�i nhanh 
Roto Quick, toàn b� h� th�ng r�t nh� khi 
c�m trên tay. 

 

S� l�a ch�n tay khoan
Primea Advanced Air có s�n hai 
l�a ch�n tay khoan, RK-97 L v�i 
vòng đèn 5 LED+ ho�c RG-97 L 
v�i đèn LED+

 

L�a ch�n linh ho�t
Add-on: 
H� th�ng đ
�c l�p đ�t nh
 
m�t thi�t b� đ� bàn, khay 
đ� d�ng c� có th� h�p ti�t 
trùng là m�t l�a ch�n thêm 
đ� đ�t các d�ng c� lên 
trên m�t cách thu�n ti�n. 

Màn hình có th� tháo r�i
Màn hình có th� tháo r�i 
khi máy chính và đ�t 
riêng bi�t nh
 m�t b�ng 
đi�u khi�n. 

Các l�a ch�n l�p đ�t
B�n c�ng có th� l�p đ�t 
thi�t b� bên d
�i mâm tay 
khoan.

T�c đ� � Advanced Air:

Công su�t t�i đa Advanced Air 
(Add-on):

Công su�t t�i đa Advanced Air 
(Built-in):

T�c đ� nh� � tay khoan 
siêu t�c tiêu chu�n:

Công su�t t�i đa nh� tay khoan 
siêu t�c tiêu chu�n:

Đ�u tay khoan có m�i khoan:

Chi�u cao đ�u tay khoan 
có m�i khoan (19 mm):

Tr�ng l��ng:

Đ� �n:

M�i khoan:

Đ��ng kính đ�u m�i khoan làm vi�c:

Chi�u dài m�i khoan t�i đa cho phép:

Kh�p n�i nhanh:

C��ng đ� sáng:

Phun s��ng:

Vòng bi:

60.000 – 320.000 vòng/phút   

27 W ± 10% 	 áp su�t h�i 
đ�u vào 6 – 8 bar

30 W ± 10% 	 áp su�t h�i 
đ�u vào 5,5 – 5,9 bar

400.000 vòng/phút

21 W 	 áp su�t h�i
đ�u vào 3 bar

Đ
�ng kính 10 mm

21,1 mm

39 g

57 dB (A)

M�i khoan FG, Ø 1,6 mm, 
theo tiêu chun ISO 1797

2 mm

21 mm

Roto Quick

25.000 lux

5 tia

Bi s�

Tay khoan siêu t�c
Primea Advanced Air

AF-100Primea Advanced Air 
Add-on

T�c đ�: 

Ch� đ�:

Đi�n áp ngu�n: 

Kích th��c (cao x r�ng x sâu): 

Tr�ng l��ng:

Áp su�t h�i đ�u vào:

L��ng tiêu th� h�i:

60.000 – 320.000 vòng/phút

Power / Tactile

100 – 240 V

92 x 156 x 211 mm

1,33 kg

600 – 800 kPa 
(6 – 8 bar, 87 – 116 psi)

T�i đa 65 Nl/phút

RK-97 L RG-97 L
Vòng đèn 5 LED+ LED+
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Đ�u tiên trên th� gi�i – 
Tay khoan cho 
ánh sáng hoàn toàn 
không bóng m� 

Tay khoan siêu t�c
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Tay khoan 
siêu t�c đáp �ng 
các yêu c�u cao 
nh�t trong đi�u tr�

K� thu�t tiên ti�n cho k�t 
qu� mài c�t xu�t s�c: 
C� hai dòng s�n ph�m 
Synea đ��c bi�t đ�n là 
dòng s�n ph�m có hi�u 
su�t cao, tinh t� và mang 
đ�n giá tr� kinh t� cho b�n. 
Synea Vision là t��ng 
tr�ng cho s đ�i m�i trong 
công ngh� nh� vòng đèn 
5 bóng LED+ có th
 h�p 
ti�t trùng và tay khoan 
Synea Fusion đ�m b�o 
mang đ�n ch�t l��ng 
hàng đ�u và giá tr� kinh t� 
thi�t thc.

Cánh qu�t rotor 
hoàn toàn m�nh m�

Làm mát t�i �u

Đ�u tay khoan v� sinh 
đ�c quy�n có b�ng sáng ch�

T�m nhìn t�t h�n
Đèn LED+ cho ánh sáng t nhiên 
và đ� t��ng ph�n t�i �u v�i ch� s� 
bi
u th� màu cao. 

Nh� vào 4 ho�c 5 tia phun s��ng, 
đ�u m�i khoan đ��c làm mát liên 
t�c trong m�i tình hu�ng đi�u tr�.

Dòng khí luân chuy
n bên trong 
đ�u tay khoan đ�m b�o không có 
các ch�t b�n b� hút ng��c vào 
bên trong, ngay c� khi rotor quay 
ch�m l�i.

Thi�t k� hình h�c c�a cánh qu�t 
đ��c t�i �u hóa cho lc quay rotor 
m�nh h�n. Đi�u này làm gia t�ng 
lc mô-men xo�n và mang đ�n 
công su�t t�i �u trong quá trình 
mài c�t.

Thi�t k� khoa h�c, nh� và êm ái
Các tay khoan Synea t�o c�m giác tho�i mái 

khi c�m trên tay và không gây m�i tay nh� vào 
tr�ng l��ng tay khoan cc k� nh�.
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Synea Vision:  
Gi�c m� đã tr� thành hi�n thc

Tay khoan đ�u tiên trên th� gi�i có vòng đèn 5 bóng 
LED+ có th
 ch�u đ��c h�p ti�t trùng, không ch� gây �n 
t��ng b�i ánh sáng không bóng m� mà còn ch�ng t� 
r�ng đây là dòng tay khoan có đ ng c�p ch�t l��ng cao 
nh�t. Hãy khám phá m�t tr�i nghi�m hoàn toàn m�i trong 
đi�u tr� – v�i ánh sáng hoàn toàn không có bóng m�.

Các �u đi�m n�i bt
›
›
›
›

›
›
›

›
›
›

Thi�t k� khoa h�c
Tr�ng l��ng cc nh�
S cân b�ng hoàn h�o
Ch�ng tr��t v�i các rãnh 
nh� trên thân tay khoan
V�n hành cc k� êm ái
 bi b�ng s�
H� th�ng đ�u tay khoan 
v� sinh
Tu�i th� lâu b�n
S�n xu�t t�i Áo
Ch�u đ��c kh� trùng nhi�t 
và h�p ti�t trùng

So sánh v�i Synea Fusion 
có đèn LED+ truy�n th�ng.

Đ�u tay khoan thi�t k� đa d�ng
V�i nhi�u la ch�n kích c� đ�u tay 
khoan, Synea Vision mang đ�n 
gi�i pháp t�i �u đ
 ti�p c�n t�ng 
vùng đi�u tr� và t�ng ca đi�u tr� 
lâm sàng khác nhau. 

Tay khoan luôn trông nh� m�i m�i 
ngày nh� vào l�p ph� đ�c bi�t và 
ch�ng tr�y x��c.

S� m�nh m� c�a 
5 bóng LED!

5 bóng đèn LED và 5 tia phun s��ng 
là m�t s c�i ti�n m�i cho t�m nhìn 

t�t h�n và d� dàng s� d�ng h�n 
trong đi�u tr�.

Duy trì giá tr
 s	 d�ng lâu b�n

Vòng đèn LED+ c�a Synea Vision
Mang đ�n c��ng đ� sáng t�i �u 
và không có bóng m� cho vùng 
đi�u tr� v�i vòng đèn 5 bóng 
LED+ đ�c nh�t.
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›
›
›
›
›

›
›
›

Synea Fusion:  
Tay khoan siêu t�c Synea 
cho hi�u qu� đi�u tr� t�i đa
Bác s� luôn c�m th�y hài lòng b�i hi�u qu� 
làm vi�c t�t nh�t và ti�t ki�m chi phí đáng k
: 
hãy khám phá các đi
m n�i b�t c�a dòng 
s�n ph�m m�i Synea Fusion!

Làm mát t�i �u t� 4 phía
Làm mát liên t�c và làm s�ch 
cho vùng đi�u tr� nh� vào 4 tia 
phun s��ng.

C��ng đ� sáng t�i �u v�i ch� s� 
bi
u th� màu t nhiên và đèn LED 
đ��c đ�t � v� trí t�i �u trên đ�u 
tay khoan.

Tr�i nghi�m đèn LED+

Các �u đi�m n�i bt
Thi�t k� khoa h�c
Tr�ng l��ng cc nh�
V�n hành cc k� êm ái
 bi b�ng s�
H� th�ng đ�u tay khoan 
v� sinh
Tu�i th� lâu b�n
S�n xu�t t�i Áo
Ch�u đ��c kh� trùng nhi�t 
và h�p ti�t trùng

 

S� l�a ch�n là c�a b�n
La ch�n gi�a hai kích c� đ�u tay khoan và k� đ�n là la ch�n ki
u k�t n�i sao cho phù h�p v�i h� th�ng kh�p 
n�i b�n đang s� d�ng. Kh�p n�i nhanh W&H Roto Quick mang đ�n cho b�n ánh sáng LED+ không gì so sánh 
đ��c và tay khoan có th
 xoay quanh 360° m�t cách thu�n ti�n.
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Kh�p n�i nhanh W&H 
Roto Quick có th� s	 
d�ng đa n�ng cho các 
tay khoan có vòng đèn 
LED+, LED+, LED và 
halogen
› Ch� c�n g�n tay khoan 

vào ho�c tháo ra 
nhanh chóng
Liên t�c d�n n��c cho 
phun s��ng
Có th
 h�p ti�t trùng

›

›

› S� d�ng đèn LED mà 
không c�n chuy
n đ�i 
sang m�t h� th�ng 
gh� nha có đèn
Đèn LED có tu�i th� 
lâu b�n
Liên t�c d�n n��c cho 
phun s��ng

›

›

Kh�p n�i nhanh W&H 
RM-34 dành cho các 
tay khoan có ki�u k�t 
n�i Multiflex®***

Kh�p n�i nhanh W&H 
Roto Quick cho các 
tay khoan không đèn

1 2

Lo�i tay khoan 
v�i vòng bi s�:

Đèn:

Ch� s� bi�u th
 màu
CRI (LED):

Nhi�t đ� màu (LED):

Lu�ng chi�u sáng 
(lumens): 

C��ng đ� sáng:

Kh�p n�i nhanh:

Kích c� đ�u tay khoan: 

Chi�u cao đ�u 
tay khoan:

Công su�t*:

T�c đ� (vòng/phút):

M�i khoan:
Đ��ng kính t�i đa: 
Chi�u dài t�i đa:

Tr�ng l��ng:
 

Áp su�t ho�t đ�ng
Khi k�t n�i Roto Quick:
Khi k�t n�i Multiflex:

Tia phun s��ng:

Đ� �n:

TK-97 L / 
TK-97 LM

TK-94 L / 
TK-94 LM

TK-98 L / 
TK-98 LM

TK-100 L / 
TK-100 LM

TG-97 L / 
TG-97 L RM / 
TG-97 LM / 
TG-97 L N / 

TG-97

TG-98 L / 
TG-98 L RM / 
TG-98 LM / 
TG-98 L N / 

TG-98

Ring LED+ / 
�ng d�n quang

> 90

5.500 K

6,0 / 4,0**

25.000 Lux

1 Roto Quick
2 Multiflex***

Ø 10 mm

21,1 mm
(v�i m�i 19 mm)

21 W

400.000

2 mm
21 mm

38 g / 68 g

3 ± 0,3 bar
2,5 – 4 bar

5 tia

57 dB (A)

LED+  / 
�ng d�n quang

> 90

5.500 K

6,0 / 4,0**

25.000 Lux

1 Roto Quick
2 Multiflex***

Ø 9 mm

17,2 mm
(v�i m�i 16 mm)

14 W

410.000

1,5 mm
16 mm

39 g / 67 g

3 ± 0,3 bar
2,5 – 4 bar

5 tia

59 dB (A)

Ring LED+ / 
�ng d�n quang

> 90

5.500 K

6,0 / 4,0**

25.000 Lux

1 Roto Quick
2 Multiflex***

Ø 11,5 mm

21,4 mm
(v�i m�i 19 mm)

24 W

360.000

2 mm
25 mm

40 g / 69 g

3 ± 0,3 bar
2,5 – 4 bar

5 tia

57 dB (A)

Ring LED+ / 
�ng d�n quang

> 90

5.500 K

6,0 / 4,0**

25.000 Lux

1 Roto Quick
2 Multiflex***

Ø 13 mm

21,4 mm
(v�i m�i 19 mm)

26 W

330.000

2,5 mm
25 mm

40 g / 70 g

3 ± 0,3 bar
2,5 – 4 bar

5 tia

57 dB (A)

LED+ / LED+ / 
�ng d�n quang / 

�ng d�n quang / –

> 90

5.500 K

6,0 / 6,0 / 4,0** / 
tùy vào coupling / –

25.000 Lux

1 Roto Quick
K�t n�i 4 l� (RM)

2 Multiflex***
NSK Mach***

Ø 10 mm

21,1 mm
(v�i m�i 19 mm)

18 W

390.000

2 mm
21 mm

40 g / 43 g / 68 g / 
52 g / 40 g

3 ± 0,3 bar
2,5 – 4 bar

4 tia

59 dB (A)

LED+ / LED+ / 
�ng d�n quang / 

�ng d�n quang / –

> 90

5.500 K

6,0 / 6,0 /4,0** / 
tùy vào coupling / –

25.000 Lux

1 Roto Quick
K�t n�i 4 l� (RM)

2 Multiflex***
NSK Mach***

Ø 11,5 mm

21,4 mm
(v�i m�i 19 mm)

21 W

360.000

2 mm
25 mm

42 g / 44 g / 70 g / 
53 g / 42 g

3 ± 0,3 bar
2,5 – 4 bar

4 tia

59 dB (A)

   * Công su�t � áp su�t 3 bar và áp lc h�i thoát t�i đa 0,2 bar 
  ** Giá tr� khi s� d�ng coupling RM-34 LED v�i ngu�n c�p DC         
*** Kh�p n�i Multiflex và NSK Mach là tên th��ng m�i c�a bên th� ba không liên k�t v�i W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Thông s� k� thut

M�i khoan FG, theo tiêu chu�n ISO 1797-1, đ��ng kính 1,6mm

Synea Fusion: Synea Vision: 
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Chính xác, 
Tao nhã, Tho�i mái:
Tay khoan th�ng 
và khu u 

Tay khoan t�c đ� ch�m
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›

›

›
›
›

Synea Vision: 
Tay khoan th ng và 
khu�u m�i nh�t
S� la ch�n cho t�t c� các đi�u tr�: W&H 
đã phát tri
n dòng tay khoan Synea 
Vision v�i ch�t l��ng hàng đ�u. Có hai 
kích c� đ�u tay khoan khu�u t�c đ� cao 
giúp ti�p c�n vùng đi�u tr� m�t cách 
đáng ng�c nhiên. Và l�p ph� bên ngoài 
giúp gia t�ng tính th�m m� c�a tay khoan 
ngay c� sau khi s� d�ng trong th�i gian 
dài và kéo dài tu�i th� s� d�ng.

Tay khoan cho t��ng lai
Nhi�u kích c� đ�u tay khoan 
khác nhau v�i 5 tia phun s��ng
V�n hành êm ái và thi�t k� 
khoa h�c
Ch�t l��ng �n đ�nh
B� m�t ch�ng tr�y x��c
Tu�i th� lâu b�n 

5 tia phun s��ng

Mài r�ng xu�t sc
V�i �u đi
m v�n hành êm ái và 
kích c� đ�u tay khoan nh�.

Kích th��c đ�u tay khoan nh�
Có hai kích c� đ�u tay khoan siêu 
t�c và l�n đ�u tiên trên th� gi�i tay 
khoan t�c đ� ch�m có chi�u cao 
đ�u tay khoan th�p nh�t. Lý t��ng 
cho các b�nh nhân b� h�n ch� khi 
m� mi�ng.

Đa d�ng

B� m�t ch�ng tr�y x��c 
L�p ph� đ�c bi�t ch�ng mài mòn – 
giúp cho tay khoan có v� th�m m� 
lâu dài và luôn nhìn nh� m�i s� 
d�ng l�n đ�u tiên.

5 tia phun s��ng giúp làm mát t�t 
h�n trong m�i tình hu�ng đi�u tr�.

Có s�n tay khoan d�ng th ng và 
khu�u cho m�i đi�u tr� – v�i ch�t 
l��ng đ�n t� Synea!
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›

›

›

Synea Fusion:  
Hi�u su�t làm vi�c t�i đa

Ch�t l��ng đã đ��c ki
m ch�ng c�a Synea: 
V�i dòng s�n ph�m Synea Fusion, W&H 
đã phát tri
n các tay khoan v�i s kinh t� 
nh�ng c�ng không kém ph�n quan tr�ng v� 
ch�t l��ng.  

Đ�u tay khoan có kích c� nh�
Cho t�m nhìn và kh� n�ng ti�p 
c�n vùng đi�u tr� t�t nh�t nh� vào 
đ�u tay khoan nh�.

V�i h� th�ng d�n quang 
b�n b�, tay khoan có 
kh� n�ng chi�u sáng t�t 
nh�t cho vùng đi�u tr�.

Làm mát t�i �u v�i 4 tia 
phun s��ng
Làm mát liên t�c v�i 4 tia 
phun s��ng.

Ch�t l��ng hàng đ�u
Ch�t l��ng đã đ��c 
ki
m ch�ng
Hi�u qu� t�i đa 
trong đi�u tr�
Hoàn toàn tho�i mái 
cho ng��i s� d�ng

Các đ��ng rãnh trên 
thân tay khoan
Ch�ng tr��t, đ�m b�o 
an toàn khi c�m trên 
tay và v� sinh d� dàng.

Các tay khoan đ�c bi�t
Các tay khoan đ�c bi�t dành 
cho các khu vc khó ti�p c�n.

Chi�u sáng hoàn h�o
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Synea Vision:

Lo�i có đèn:
(�ng d�n quang)

WK-99 LT
WK-99 LT S

WK-93 LT
WK-93 LT S

WK-66 LT
WK-66 LT S

WK-56 LT
WK-56 LT S WK-86 LT HK-43 LT

Kích c� đ�u tay khoan: Ø 9,5 mm Ø 9,1 mm Ø 9,5 mm Ø 9,5 mm Ø 9,5 mm –

Chi�u cao đ�u tay 
khoan có m�i khoan 
(19 mm):

21,6 mm 21,2 mm 20 mm 20 mm 20 mm –

Lo�i 
m�i khoan:

Đ��ng kính t�i đa 
c�a đ�u m�i làm vi�c:

C��ng đ� sáng 
c�a lo�i có đèn:

T� l� t�ng t�c/
gi�m t�c:

M�i FG M�i FG
M�i khoan cho 

tay khu�u 
(contra-angle)

M�i khoan cho 
tay khu�u 

(contra-angle)

M�i khoan cho 
tay khu�u 

(contra-angle)

M�i khoan cho 
tay khu�u 

(contra-angle)
và tay th ng

Ø 2,5 Ø 2 – – – –

Chi�u dài t�i đa: 25 mm 21 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm

1:5 1:4,5 2:1 1:1 8:1 1:1

Tia phun s��ng: 5 tia
(> 50 ml/phút)

5 tia
(> 50 ml/phút)

1 tia
(> 50 ml/phút)

1 tia
(> 50 ml/phút)

1 tia
(> 50 ml/phút)

1 tia
(> 50 ml/phút)

25.000 lux 25.000 lux 25.000 lux 25.000 lux 25.000 lux 25.000 lux

Ch� đ
nh: › S�a so�n cho 
mão r�ng và 
xoang trám

› Khoan r�ng

› C�t r�ng

› Mài hoàn t�t

› L�y v�t li�u 
trám d� và 
kim lo�i

› S�a so�n cho 
mão r�ng và 
xoang trám

› Khoan r�ng

› C�t r�ng

› Mài hoàn t�t

› L�y v�t li�u 
trám d� và 
kim lo�i

 › N�o ngà

› S�a so�n cho 
khu vc g�n 
t�y r�ng

› Hoàn t�t

› S�a so�n 
xoang trám

› C�t r�ng

› Tách

› Hoàn t�t b� 
xoang trám 
và trám

› N�o ngà

› S�a so�n cho 
khu vc g�n 
t�y r�ng

› Trám bít 
�ng t�y

› S�a so�n

› Tách r�ng

› Khoan r�ng

› C�t r�ng � 
vùng r�ng c�a

› Theo dõi 
quy trình 

Chu�n kh�p n�i ISO
WK-93 LT + EM-E8 LED + VE-9

Kh�p n�i ISO phiên b�n ngn h�n
WK-93 LTS + EM-12 L + VE-10

Chi�u dài 
(t� đ�u đ�n cu�i đ��ng dây k�t n�i):

189 mm 160 mm

Tr�ng l��ng: 198 g 150 g

Thông s� k� thut
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Synea Fusion: 

WG-99 LT WG-66 LT WG-56 LT WG-67 LT

Lo�i không có đèn: WG-99 A WG-66 A WG-56 A HG-43 A WG-67 A

Kích c� đ�u tay khoan: Ø 9,5 mm Ø 9,5 mm Ø 9,5 mm – –

Chi�u cao đ�u tay 
khoan có m�i khoan 
(19 mm):

21,6 mm 20 mm 20 mm – –

Ø 2,5 – – –

Chi�u dài t�i đa: 25 mm 34 mm 34 mm 34 mm

1:5 2:1 1:1 1:1 2:1

Tia phun s��ng: 4 tia
(> 50 ml/phút)

1 tia
(> 50 ml/phút)

1 tia
(> 50 ml/phút)

1 tia
(> 50 ml/phút)

1 tia
(> 50 ml/phút)

25.000 lux 25.000 lux 25.000 lux – 25.000 lux

Ch� đ
nh:

Lo�i có đèn:
(�ng d�n quang)

Lo�i 
m�i khoan:

Đ��ng kính t�i đa 
c�a đ�u m�i làm vi�c:

C��ng đ� sáng 
c�a lo�i có đèn:

T� l� t�ng t�c/
gi�m t�c:

M�i FG
M�i khoan cho 

tay khu�u 
(contra-angle)

M�i khoan cho 
tay khu�u 

(contra-angle)

M�i khoan cho 
tay khu�u 

(contra-angle) và 
tay th ng

Thì chuy
n đ�ng 
1,1 cho m�i 
làm vi�c v�i 

ngà r�ng

Các m�i làm vi�c v�i 
ngà r�ng và trâm n�i 
nha đã đ��c xác đ�nh

› S�a so�n cho 
mão r�ng và 
xoang trám

› Khoan r�ng

› C�t r�ng

› Mài hoàn t�t

› L�y v�t li�u 
trám d� và 
kim lo�i

› S�a so�n 
xoang trám

› Khoan r�ng

› C�t r�ng

› Tách

› Hoàn t�t b� 
xoang trám 
và trám

› S�a so�n

› Tách r�ng

› Khoan r�ng

› C�t r�ng � vùng 
r�ng c�a

› Theo dõi quy trình 

› L�y v�t li�u d�

› Mài nh�n

› Đánh bóng 

› Đánh bóng k� 
r�ng và khu vc 
d��i n��u

› T�c đ� t�i đa 
20.000 vòng/phút

› N�o ngà

› S�a so�n 
cho khu vc 
g�n t�y r�ng

› Hoàn t�t

Thông s� k� thut
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Công su�t cao liên t�c
Hi�u su�t làm vi�c cao, đ� 
b�n b� đáng tin c�y và dãy 
t�c đ� trong kho�ng 100 
đ�n 40.000 vòng/phút.

Kh� n�ng t��ng thích
Chu�n k�t n�i ISO phiên b�n 
ng�n: Có th�  s� d�ng đ��c v�i 
t�t c� các tay khoan thng và 
khu�u truy�n th�ng, bao g�m 
các tay khoan Phiên b�n Ng�n.

25% nh� h�n, 15% ng�n h�n
Khi k�t h�p motor đi�n EM-12 L v�i 
các tay khoan khu�u Synea Vision 
phiên b�n ng�n đ� có m�t h� th�ng 
đi�u tr
 ng�n h	n, nh� h	n và tránh b
 
m�i tay khi ph�i đi�u tr
 lâu.

Đ� cân b�ng hoàn h�o
Ng�n, nh� và thon g�n: phân b� 
tr�ng l��ng lý t��ng ngh�a là motor 
đi�n EM-12 L có đ� cân b�ng hoàn 
h�o khi c�m trên tay b�n.

T�m nhìn t�t h�n v�i đèn LED
Công ngh� LED tích h�p bên trong 
motor đi�n cho ch�t l��ng ánh sáng 
t�	ng t� ánh sáng ban ngày.

Êm ái và đ� rung th�p
K� thu�t đi�u khi�n b�ng sensor 
cho motor đi�n ho�t đ�ng êm ái và 
đ� rung th�p.

Chi phí b�o trì và b�o d��ng th�p
Đ�ng c	 không ch�i than, không c�n 
b�o d��ng, vì th� s� gi�m chi phí 
b�o trì và gia t ng tu�i th� ho�t đ�ng.

Motor đi�n EM-12 L không ch�i than mang 
đ�n các chc n ng và s� tho�i mái vô 
cùng �n t��ng. Đ�c bi�t nh� g�n và c�c 
nh�, c�m trên tay r�t tho�i mái và thêm 
vào đó là công su�t ho�t đ�ng cao liên  
t�c và các đi�m m�nh khác nh� là k� 
thu�t đèn LED, ho�t đ�ng lâu và êm ái. 

Đ� cân b�ng hoàn h�o 
và khoa h�c

EM-12L Motor đi�n
M�nh m�. Đa n ng. G�n nh�
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Các �ng d�ng trong đi�u tr
 v�i motor đi�n

L�a ch�n linh ho�t
Add-on: 
N�u b�n l�a ch�n ki�u 
Add-on đ�t trên mâm 
bác s�, b�n có th� 
ch�n thêm (optional) 
khay d�ng c� có th� 
h�p ti�t trùng đ� phía 
trên.

Lo�i built-in có 
màn hình điu khi�n
Cho phép đi�u khi�n 
t�c đ� làm vi�c chính 
xác h	n.

Lo�i có tích h�p 
ch�c n�ng N�i nha
Motor đi�n EM-12 L v�i 
chc n ng N�i nha có 
t�c đ� t� 100 đ�n 
40.000 vòng/phút. B� 
đi�u khi�n l�c torque 
b�ng đi�n t� gi�m 
thi�u nguy c	 gãy trâm 
n�i nha.

Dãy t�c đ�*:

Công su�t t�i đa: 

Đ� dài (v�i ISO connection): 

Tr
ng l��ng: 

Đ� 	n: 

Đèn: 

Phun n��c: 

H�i làm mát:

Chiu quay: 

K�t n�i tay khoan:

100 – 40.000 vòng/phút   

59 W

31,55 mm

57 g

43 dB (A)

LED

Bên trong 

6 – 8 Nl/phút

Cùng chi�u/ng��c chi�u kim đ�ng h�

ISO 3964 (ng�n)

Motor đi�n EM-12 L

M�t h� th�ng motor đi�n 
v�i tay khoan khu�u t�c đ� 
cao là s� l�a ch�n t�t nh�t 
cho công vi�c chu�n b
 
các đi�u tr
 CAD/CAM:

»Các l�i ích quan tr�ng 
nh�t mà tôi có th� bình 
lu�n d�a trên kinh nghi�m 
c�a chính tôi là nh� sau: 
ki�m soát công vi�c s�a 
so�n, chính xác, khéo léo 
và d� dàng. Đ� rung th�p 
h	n so v�i tay khoan siêu 
t�c, vì th� ít gây m�i tay 
h	n và m�nh m� trong 
quá trình s�a so�n.«

Dr. Sergio Ariosto
Hernández Delgado
Mexico City, Mexico

* Tùy theo version c�a h� th�ng

MF-100B� điu khi�n Add-on 
cho EM-12 L

T�c đ�: 

Đi�n áp ngu	n: 

Kích th��c (cao x r�ng x sâu): 

Tr
ng l��ng:

2.000 – 40.000 vòng/phút

100 – 240 V, 47 – 63 Hz

92 x 156 x 211 mm

1,06 kg

1.500300 600 200.00015.000 20.000 160.000100.0006.000 10.000

T�c đ� m�i khoan (vòng/phút)

Tháo 
mi�ng trámT�o xoang

Đánh bóng: 
composite, 
s�, kim lo�i, 
t�ng quát

Đánh bóng, 
phòng ng�a

Tháo mão, 
c�u r�ng

S�a so�n cho mão 
r�ng và xoang trám

Hoàn t�tĐi�u tr� 
n�i nha
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B�n b�. 
Hi�u qu�. 
Chính xác.

01
Nhanh chóng 
và làm vi�c 
chính xác

02
T�m nhìn 

t�i �u cho v� trí 
đi�u tr�

03
Tu�i th� 
lâu b�n

Tay khoan siêu t�c
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Tu�i th� ho�t đ�ng lâu b�n 
và v�n hành c�c k� êm ái

Khám phá dòng s�n ph�m tay khoan siêu t�c 
Alegra v�i s� v�n hành êm ái cho công vi�c 
đi�u tr� hàng ngày c�a b�n. Đ��c thi�t k� đ� 
đáp ng nhu c�u c�a b�n v�i k� thu�t tiên ti�n. 
S�n xu
t t�i Áo: Cho k�t qu� đi�u tr� t�t nh
t.

 

Tu�i th� ho�t đ�ng lâu b�n
Vòng bi s (TE-97 LQ, TE-98 LQ) 
đ�m b�o đ	 hao mòn t�i thi�u. 
Đ�c bi�t khi có ch� đ	 ch�m sóc 
b�o d��ng t�t!

Êm ái
Tay khoan siêu t�c Alegra mang 
đ�n ch
t l��ng hàng đ�u, không 
rung, v�n hành êm ái nh� vào k� 
thu�t s�n xu
t chính xác.

B� l�c n��c có th� thay th�
Ng�n ch�n các ch
t b�n nh� ngay 
t� đ�u vào tay khoan.

 

Đ�i tác đáng tin c�y ca b�n
S� k�t h�p này làm cho tay khoan 
siêu t�c c�a W&H tr� thành m	t 
đ�i tác hoàn h�o khi làm vi�c trên 
b�nh nhân.
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T�m nhìn t�i �u 
và đèn LED đ	c l�p

T�m nhìn t�i �u
V� trí c�a đèn LED trong đ�u tay 
khoan đ�m b�o t�m nhìn t�i �u và 
chi�u sáng t�i v� trí đi�u  tr�.

S� tích h�p b	 phát ngu�n bên trong kh�p n�i 
nhanh Roto Quick mang đ�n cho b�n m	t gi�i 
pháp ti�t ki�m chi phí khi ch� c�n trang b� thêm 
m	t tay khoan có đèn LED t� b	 s�u t�p tay 
khoan Alegra LED. Các l�i ích cho b�n: Linh ho�t 
trong s� d�ng và an toàn.

C�c k� tinh t�
Làm vi�c không h� m�i tay 
nh� vào đ�c tính xoay quanh 
360° c�a tay khoan trên tr�c 
c�a kh�p n�i nhanh, tr�ng 
l��ng nh� và thi�t k� thanh 
m�nh.

Các �u đi�m n�i tr�i

 

 

B	 ph�n ch�ng hút ng��c 
đ��c tích h�p: Ng�n ch�n các 
v�t th� nh� b� hút vào bên trong 
đ��ng phun s��ng
Ng��i s� d�ng có th� thay th� 
ph� ki�n d  dàng
Ch�u đ��c kh� trùng nhi�t 
Có th� h
p ti�t trùng lên đ�n 135°C

Tay khoan LED + kh�p n�i nhanh 
Roto Quick v�i b� phát ngu
n 
= Ánh sáng đ�c l�p
B	 phát ngu�n bên trong Roto Quick 
mang đ�n kh� n�ng s� d�ng tay 
khoan đèn trên dây tay khoan mà 
không c�n có ngu�n đi�n.

›

›

›
›
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Thay m	i khoan 
đ�n gi�n
Đ	 cân bng t�i �u 
gi�a nút nh
n d  
thao tác và l�c gi� 
m�i khoan t�i đa 
c�a h� th�ng ngàm. 
Không c�n dùng 
d�ng c� m�!

Hi�u qu� t�i đa 
và an toàn trong su�t 
quá trình đi�u tr�
Dòng s�n ph�m tay khoan siêu t�c Alegra mang đ�n 
k� thu�t hi�n đ�i nh
t cho hi�u qu� làm vi�c hàng đ�u! 
Tr�i nghi�m hi�u qu� t�i đa trong khi s� d�ng k�t h�p 
s� an toàn t�i đa: cho b�n và b�nh nhân c�a b�n.

Làm mát chính xác
Ba tia phun s��ng trong su�t quá 
trình đi�u tr� làm mát v� trí đi�u tr� t� 
m�i h��ng và đ�m b�o an toàn 
trong đi�u tr�.

Cánh qu�t rotor 
hoàn toàn m�nh m�
Thi�t k� hình h�c c�a cánh qu�t 
đ��c  t�i �u hóa cho l�c quay rotor 
m�nh h�n. Cho l�c torque t�i đa 
và l�c c�t t�i �u. 

Tay khoan hoàn toàn phù h�p
T� các vùng khó ti�p c�n cho 
đ�n vi�c mài r�ng nhanh chóng: 
kích c� đ�u tay khoan phù h�p 
cho t�ng ng d�ng.

H� th�ng đ�u tay khoan 
v� sinh có b�ng sáng ch�

Ng�n ch�n các h�t nh� 
nh� n��c b�t, máu,... 

t� trong mi�ng b�nh nhân 
b� hút ng��c vào bên trong 

đ�u tay khoan khi rotor 
gi�m t�c đ	.
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 Làm vi�c
không h� m�i tay

V�i thi�t k� c�c k� tinh t�, tay khoan 
th�ng và khu�u Alegra không gây 
quá t�i khi c�m trên tay trong quá 
trình đi�u tr�. Hãy khám phá dòng tay 
khoan th�ng và khu�u Alegra m�i đ� 
có đ��c k�t qu� đi�u tr� t�t nh
t!

Đ� cân b�ng hoàn h�o

V�i thi�t k� c�c nh� c�a tay khoan 
th�ng và tay khoan khu�u làm gi�m 
đi s� m�i tay khi s� d�ng.

Tay khoan khu�u mang đ�n c�m 
giác tho�i mái khi c�m trên tay và 
khi k�t h�p v�i air motor, c� hai 
đ�u t�o đ	 cân bng hoàn h�o.

V�n hành không gây m�i tay

AM-20 RM, AM-20 BC,
AM-20 E RM, AM-20 E BC
W&H mang đ�n các dòng s�n 
ph�m air motor t�i �u cho tay 
khoan Alegra th�ng và khu�u.

Công su�t cao
Air motor công su
t cao giúp s� 
d�ng hi�u qu� các tay khoan 
th�ng và tay khoan khu�u.

20 W

C
ôn

g 
su


t

T�c đ	

Thi�t k� khoa h�c
Làm vi�c không m�i tay nh� 
vào chc n�ng xoay 360° c�a 
tay khoan quanh air motor, 
tr�ng l��ng nh� và hình dáng 
thon nh�.

Tay khoan t�c đ	 ch�m
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Cho t�m nhìn t�t nh�t 
và tu�i th� lâu b�n

 

Các �u đi�m n�i b�t
› Các ph� ki�n có th� thay th� d  dàng

H
p ti�t trùng lên đ�n 135°C› 

Thi�t k� c�a tay khoan th�ng và khu�u Alegra cho phép b�n có 
đ��c t�m nhìn t�t nh
t t�i khu v�c đi�u tr�. Đi�u này đ�c bi�t 
h�u ích đ�i v�i các khu v�c khó ti�p c�n. 

T�m nhìn t�t nh�t
Đ�u tay khoan khu�u có đ��ng kính nh� 
cho phép nhìn tr�c ti�p vào v� trí đi�u tr�.

B�n b� và v�n hành lâu b�n
V�t li�u cao c
p t�o nên các tay 
khoan Alegra th�ng và khu�u 
đ�c bi�t b�n b� và tu�i th� ho�t 
đ	ng lâu b�n.

S� d�ng hi�u qu� tay 
khoan th�ng và tay 
khoan khu�u cùng v�i 
air motor m�nh m� c�a 
W&H.

Chu�n b� nhanh chóng 
và chính xác

Tùy ch�n k�p phun n��c 
làm mát bên ngoài đ� 
làm mát v� trí đi�u tr�.

K�p phun n��c làm 
mát bên ngoài
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Thông s� k� thu�t

Tay khoan siêu t�c có đèn 
Kh�p n�i nhanh v�i b� phát ngu
n
Tay khoan siêu t�c không đèn

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

TE-97 / TE-97 RM / TE-97 BC

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

TE-98 / TE-98 RM / TE-98 BC TE-95 RM / TE-95 BC

*  TE-97 LQ và TE-98 LQ có đèn ch� s� d�ng đ��c v�i kh�p n�i nhanh c�a W&H RQ-53 và RQ-54.

* Công su
t và t�c đ	 v�n hành tùy thu	c nhi�u vào ch
t l��ng c�a �ng dây h�i và có th� khác đi trên lý thuy�t.

** Các thông s� v� hi�u su
t áp d�ng khi � dãy áp su
t làm vi�c 2,5 bar cho tay khoan siêu t�c không đèn, 2,8 bar cho tay khoan siêu t�c có đèn 
và áp l�c h�i thoát t�i đa 0,2 bar. Khi ho�t đ	ng � mc áp l�c h�i t�i đa cho phép 2,8 bar, tay khoan có th� đ�t công su
t 18 W cho tay khoan 
TE-97, TE-97 RM, TE-97 BC và 20 W cho tay khoan TE-98, TE-98 RM, TE-98 BC.

Lo�i đèn (LED):

C��ng đ� sáng đèn (LED):

Đ��ng kính đ�u tay khoan:

Công su�t**: 

T�c đ�:

M	i khoan:

Đ��ng kính t�i đa ca ph�n làm vi�c:

Chi�u dài t�i đa:

Tr�ng l��ng:
› Tay khoan siêu t�c có đèn
› Kh�p n�i nhanh v�i b� phát ngu
n
› Tay khoan siêu t�c không đèn

Áp l�c h�i làm vi�c:

Lo�i bi:

Tia phun s��ng:

Đ� 
n:

T� l� truy�n đ�ng: 

Đ��ng kính đ�u tay khoan:

Chi�u cao đ�u khoan (v�i m	i 19mm):

M	i khoan:

Đ��ng kính chuôi m	i khoan:

Chi�u dài t�i đa m	i khoan: 

Tr�ng l��ng: 

Phun n��c (tùy ch�n k�p phun n��c):

1:1

Ø 10,1 mm

20,8 mm

M�i khoan
tay khu�u

2,35 mm

34 mm

42 g

1:1

Ø 10,1 mm

22,7 mm

FG

1,6 mm

25 mm

42 g

4:1

 Ø 10,1 mm

20,8 mm

M�i khoan
tay khu�u

2,35 mm

34 mm

42 g

1:1

–

–

M�i khoan tay th�ng 
& tay khu�u

2,35 mm

50/34 mm

44 g

LED và b	 phát ngu�n

25.000 lux

Ø 10,4 mm

16 W

390.000 vòng/phút

2 mm

21 mm

46 g
26 g / 20 g

46 g / 47 g / 47 g

Bi s

3 tia

LED và b	 phát ngu�n

25.000 lux

Ø 12,2 mm

18 W

330.000 vòng/phút

FG, v�i chu�n ISO 1797-1, Ø 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 s

3 tia

62 dB (A)

–

–

Ø 12,2 mm

18 W

330.000 vòng/phút

2 mm

25 mm

49 g / 49 g

Bi thép

1 tia

1 tia phun n��c bên ngoài

Chuôi k�t n�i: 

Phun n��c: 

Tr�ng l��ng: 

Công su�t: 

T�c đ� (vòng/phút) 
� dãy áp su�t h�i:

Chi�u quay: 

Chuôi c� đ�nh 4 l�

Bên ngoài / Không

58 g / 55 g

Chuôi c� đ�nh 2(3) l�

Bên ngoài / Không

57 g / 55 g

20 W

2,5 bar: 5.000 – 20.000*
3 bar: 5.000 – 25.000*

Quay cùng chi�u/ng��c chi�u kim đ�ng h�

20 W

2,5 bar: 5.000 – 20.000*
3 bar: 5.000 – 25.000*

Quay cùng chi�u/ng��c chi�u kim đ�ng h�

Lo�i WE-56 T WE-57 T WE-66 T HE-43 T

Lo�i AM-20 E RM / AM-20 RM AM-20 E BC / AM-20 BC

Air motors AM-20

Tay khoan siêu t�c 

Tay khoan th�ng và khu�u
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3 tia phun s��ng

H� th�ng chuck b�m
Giúp cho vi�c thay m�i khoan 
d� dàng, tho�i mái và an toàn.

Đ� cân b�ng hoàn h�o
Tay khoan ho�t đ�ng êm ái, 
thi�t k� tinh t� và tr�ng l��ng 
nh� ngay trên tay c�a Bác s� 
giúp vi�c đi�u tr� tr� nên nh� 
nhàng và không gây m�i tay.

Đ�u tay khoan nh�
Cho tm nhìn t�t và kh� n�ng 
ti�p c
n vùng đi�u tr� t�i �u nh	 
vào thi�t k� đu tay khoan m�i 

có kích th��c nh�.

B� l�c n��c có th� thay th� 
B� l�c n��c � đuôi tay khoan 
có th� tháo ra đ��c và v� sinh 
d� dàng. Giúp cho tay khoan 
luôn đ��c v� sinh và v
n hành 
hi�u qu� h�n.

Làm mát t�i �u vùng đi�u tr� 
và làm s�ch đu m�i khoan.

Không đâu 
xa, ngay 
trong t�m 
tay!

M�i!M�i!

PH
�

C
 H

�
I & PH

�
C

 H
ÌN

H

 wh.com  |  29



M�nh m� và b�n b: 
Tay khoan siêu t�c RC-98!
M�nh m� và b�n b: 
Tay khoan siêu t�c RC-98!

Tay khoan siêu t�c RC-98 ra đ	i trong dòng s�n ph�m 
RC series c�a W&H. C�ng nh� dòng s�n ph�m n�i 
ti�ng có m�t tia phun s��ng RC-90 và RC-95, s�n 
ph�m RC-98 m�i mang đ�n kh� n�ng làm vi�c chính 
xác v�i thi�t k� tinh t�, ch�c ch�n cho tu�i th� ho�t 
đ�ng lâu b�n và h� th�ng b�c đ�n d� dàng thay th�.

H�n n�a, RC-98 mang đ�n kh� n�ng gia t�ng công 
su�t m�nh m� nh	 vào h� th�ng cánh qu�t rotor m�i 
m�nh m� c�a W&H, đu tay khoan v� sinh có b�ng 
sáng ch�, ba tia phun s��ng làm mát t�i �u cho m�i 
khoan và t�t c� các v� trí đi�u tr�.

Đ�u tay khoan v� sinh 
đ�c quy�n sáng ch�
K�t qu� là gi�m đi các m�nh v�n 
đi vào bên trong đu tay khoan, 
dòng khí luân chuy�n bên trong 
đu tay khoan đ�m b�o không có 
các h�t nh� n��c b�t, máu b� hút 
ng��c vào bên trong, ngay c� khi 
rotor quay ch
m l�i.

Cánh qu�t rotor hoàn toàn 
m�nh m�
Thi�t k� hình h�c c�a cánh qu�t 
đ��c t�i �u hóa cho l�c quay rotor 
m�nh h�n. Đi�u này làm gia t�ng 
l�c mô-men xo�n và mang đ�n 
công su�t t�i �u trong quá trình 
mài c�t.

Làm mát t�i �u
Nh	 vào h� th�ng phun s��ng 
nhi�u tia, ngay c� khi m�t trong 
các tia b� c�n b�i c�u trúc r�ng, 
đu m�i khoan v�n luôn đ��c làm 
mát t�i �u và s�ch s�.

B� l�c n��c giúp cho phun n��c 
làm mát hi�u qu�
Tay khoan có b� l�c n��c có th� 
tháo ra làm v� sinh d� dàng: tránh 
tình tr�ng các c�ng phun s��ng b� 
ngh�t và giúp các đ�	ng phun 
n��c luôn đ��c v� sinh.

Tay khoan siêu t�c
Chuck v n
RC-90 BC/RM

Tay khoan siêu t�c
Chuck b�m

RC-95 BC/RM
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Ch�t l��ng tiêu chu
n

Dòng s�n ph�m RC Series không ch có tay khoan siêu 
t�c mà còn có thêm dòng tay khoan ch
m th�ng và 
khu�u ch�t l��ng cao. Các tay khoan này mang đ�n giá 
tr� ch�t l��ng xu�t s�c c�ng nh� hi�u su�t làm vi�c t�i 
�u và có th� d� dàng chuy�n qua s� d�ng có n��c v�i 
b� k�p phun n��c bên ngoài RC-E tùy ch�n.

 

Tay khoan khu	u RC-58

 

 

Tay khoan khu�u RC-58 ng�n và nh�. 
V�i �u đi�m cho tm nhìn t�t và thao 
tác tho�i mái, tay khoan giúp cho b�n 
làm vi�c không b� m�i tay trong các 
ca đi�u tr� dài. Có th� s� d�ng đ��c 
t�t c� các m�i khoan contra-angle có 
đ�	ng kính 2,35 mm.

Tay khoan th�ng RC-43
V�i hình dáng thon g�n, tay khoan 
đ�m b�o làm vi�c hoàn h�o. C�ng 
nh� tay khoan siêu t�c và tay khoan 
khu�u, tay khoan th�ng RC-43 có 
đ��c h� th�ng ngàm gi� m�i khoan 
ch�c ch�n và linh ho�t.

Air motor
V�i tr�ng l��ng nh�, air motor 
RC-20 mang đ�n công su�t làm 
vi�c cao và hi�u qu�. Air motor 
RC-20 c�ng có s�n l�a ch�n có 
thêm b� k�p phun n��c bên ngoài 
theo mong mu�n.
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Thông s� k� thu�t

B� k�p phun n��c 
bên ngoài RC-E
B� k�p phun n��c bên ngoài RC-E 
là m�t ph� ki�n d� dàng k�t n�i và 
kinh t� đ� chuy�n đ�i tay khoan 
ch
m RC sang s� d�ng có n��c.

Lo�i
RC-98 BC/RM RC-95 BC/RM

Tay khoan siêu t�c
RC-90 BC/RM

Chuôi k�t n�i (ISO 9168): 

M�i khoan:

T�c đ� quay t�i đa:

H� th�ng ngàm:

Đ�u tay khoan v� sinh:

Công su�t:

Tia phun s��ng:

Đ��ng kính đ�u tay khoan:

Chuck b�m

Có

≥16 W

3 tia

Chuck v n

Có

≥11 W

1 tia

Chuck b�m

Có

≥11 W

1 tia

2 l� / 4 l�

FG, v�i chu�n EN ISO 1791-1, Ø 1,6 mm

330.000 vòng/phút

Ø 12,2 mm

Lo�i
Air motor

RC-20 BC/RM

Chuôi k�t n�i (ISO 9168):

Chu
n k�t n�i motor:

T�c đ� quay � 2,2 bar – 3bar:

Moment quay:

Công su�t t�i đa:

Lo�i
Tay khoan khu	u RC-58
Tay khoan th�ng RC-43

T l� truy�n:

Chu
n k�t n�i motor:

M�i khoan v�i chu
n EN ISO 1797-1:

T�c đ� quay t�i đa:

1:1

ISO 3964

Ø 2,35 mm

25.000 vòng/phút

2 l� / 4 l�

ISO 3964

20.000 – 25.000 vòng/phút

4 Ncm

20 W

M�t giá tr� c�ng thêm cho D�ch v� B�o trì c�a W&H – 
W&H Service b�n c�ng có th� có c� h�i t� mình b�o 
d��ng cho các tay khoan siêu t�c và tay khoan khu�u 
và t� mình th�c hi�n vi�c thay th� ph� tùng nhanh 
chóng và chuyên nghi�p. Vi�c b�o d��ng th�	ng 
xuyên giúp kéo dài tu�i th� c�a tay khoan và gi�m đi 
vi�c h� h�ng.

B�n có th� t� mình th�c hi�n
Hãy l��t qua t�ng th� các ph� ki�n c�a tay khoan 
Alegra và làm theo h��ng d�n c�a chúng tôi trên 
kênh W&H Video.

BC RM

Ron cao su

B� phát ngu�n

Rotor đi kèm d�ng c� v�n

L�c n��c thi�t k� 
ch�ng ch�y ng��c

Đ�u tay khoan khu	uPush-button
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T�n su�t tra d�u b�o d��ng tay khoan

Đ�i v�i tay khoan ph�u thu�t
Ngay sau m�i ca đi�u tr�, tháo r�i các b� ph�n (đ�i v�i các 
Model tay khoan cho phép tháo r�i), ngâm v�i n��c �m đã 
kh� khoáng trong 10 - 15 phút, sau đó r�a s�ch, th�i khô 
các b� ph�n, l�p l�i tay khoan hoàn ch�nh.
Vui lòng tham kh�o thêm sách h��ng d�n cách tháo và l�p 
tay khoan ph�u thu�t đi kèm m�i s�n phm.

Đóng gói tay khoan 
đ� chu�n b� đ�a đi 
h�p ti�t trùng.

V� sinh tia phun s��ng, l�y đi các ch�t  d� còn bám l�i 
 
l� phun s��ng.

V� sinh đ��ng d�n n��c b	ng tay x�t h�i.

Lau khô bên ngoài tay khoan b	ng kh�n m�m. Làm khô 
các b� ph�n bên trong, �ng d�n h�i/n��c và l� phun n��c 
b	ng cách th�i h�i (có th� s� d�ng tay x�t syringe).

LÀM KHÔB��C 2

Cách tra d�u 
Ch�n n�p x�t phù h�p cho t�ng lo�i tay khoan và l�c đ�u 
chai d�u tr��c khi s� d�ng

X�t d�u Tay khoan siêu t�c, Air motor, Roto Quick có b� phát 
ngu�n lo�i 2/4 l�. 

X�t d�u cho Tay khoan lo�i k�t n�i v�i Coupling Roto Quick.

Đ�i v�i kh�p n�i Roto Quick RQ-53/RQ-54 có b� phát 
ngu�n (Generator) cho tay khoan đèn Alegra
X�t d�u m�i tháng 1 - 2 l�n đ� đ�m b�o b� phát ngu�n 
(Generator) ho�t đ�ng lâu b�n. Nh�n gi� n�p x�t kho�ng 1 giây.

X�t d�u cho ngàm gi� m�i khoan tay khoan siêu t�c
S� d�ng n�p x�t đ�u nh�n, nh�n gi� n�p kho�ng 1 giây đ� x�t 
d�u tr�c ti�p vào ngàm gi� m�i khoan m�i tu�n 1 - 2 l�n.

Sau khi x�t d�u, ch�y th� 30 giây v�i đ�u tay khoan h��ng xu�ng.

X�t d�u cho Tay khoan ch�m và Tay khoan ph�u thu�t d�ng 
khu�u và th�ng. 

X�T D�U BO D��NG F1B��C 3

BCRM

H��ng d�n v
 sinh 
b�o d��ng tay khoan 

ĐÓNG GÓIB��C 4

Bên c�nh vi�c b�o d� ng tay khoan th��ng xuyên và đúng 
cách, ch�t l��ng khí nén khô, s�ch, không d�u và ch�t l��ng 
m�i khoan c�ng là y�u t� giúp tay khoan ho�t đ�ng b�n b�, 
chính xác và hi�u qu�. Không s� d�ng m�i khoan r� sét, 
chuôi b� tr�y x��c, bi�n d�ng.

H	P TI�T TRÙNG VÀ L�U TR� B��C 5

Tra d�u cho tay khoan, 
air-motor 4 l�

Tra d�u cho tay khoan, 
air-motor 2 l�

*  Áp l�c h�i tiêu chun cho tay khoan:
Tay khoan siêu t�c RC-90/RC-95/RC-98: 2.2 – 2.5 bar / Tay khoan siêu t�c 
Alegra TE-95/TE-97/ TE-98/TE-97 LQ/TE-98 LQ: 2.2 – 2.8 bar / Tay khoan siêu 
t�c Synea Vision TK-97 L/ TK-98 L/ TK-100 L/TK-94 L, Synea Fusion 
TG-97/TG-98/TG-97 L/TG-98 L: 3.0 ± 0.3 bar / Tay khoan t�c đ� ch�m Alegra 
WE-56T/WE-56/HE-43T/HE-43/AM-20/AM-25: 2.5 – 3.0 bar

› Sau khi kh� trùng nhi�t hoc, 
› Tr��c khi h�p ti�t trùng
› Tay khoan siêu t�c: sau m�i 30 phút s� d�ng liên t�c
› Tay khoan ch�m, Air motor: t� 1 - 2 l�n/ngày
› Tay khoan ph�u thu�t: sau m�i ca đi�u tr� tháo r�i các b� 

ph�n làm v� sinh (đ�i v�i các model có th� tháo r�i) và 
l�p l�i hoàn ch�nh, sau đó tra d�u b�o d� ng.

NGAY SAU M�I B�NH NHÂN
Tháo m�i khoan ra kh�i tay khoan1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

4

5

8 9

10

12

13

11

6 7

3

Sát khun b� mt tay khoan b	ng kh�n lau sát khun b� 
mt phù h�p hoc ch�t kh� trùng bên ngoài có alcohol 
hoc c�n etylic 80%, đ� pH  2,5 – 9. Không s� d�ng ch�t 
kh� khun b� mt có ch�a chlorine.

V� sinh tay khoan d��i vòi n��c ch�y (<38°C), (t�t nh�t là 
n��c đã kh� khoáng) và dùng bàn ch�i m�m đ� c� r�a.

V� SINH BÊN NGOÀIB��C 1
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Thi�t b� ph�u thu�t
An toàn, đáng tin c�y, m�nh m�

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 
b�n luôn đ��c chu�n b� và 
s�n sàng cho m�i th�.
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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�.«

»Vi�c d
 dàng s� d�ng s� giúp b�n 
có đ��c: 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 khin 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 khin các ch�c n�ng c�a 
máy Implantmed và Piezomed 
ch� v�i m	t foot control.

Hoàn toàn di chuyn 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 h�p x��ng
Ch�c n�ng l�u tr� d� li�u cho 
phép l�u 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 Plus mang đ�n m	t thi�t b� 
ph�u thu�t có th k�t h�p v�i h� th�ng 
đ	c nh�t »ioDent® system«. Gi�i pháp 
thông minh c�a W&H s� gia t�ng s� an 
toàn trong th�c hành nha khoa và các 
ngu�n d� li�u có th đ��c lên k� ho�ch 
tr��c giúp t�ng hi�u qu� công vi�c.

 

B�ng đi�u khin tr�c tuy�n cá nhân 
Dù là tình tr�ng c�a thi�t b� hay là yêu c�u b�o trì: 
»Online Device Monitoring« mang đ�n cho b�n m	t cái 
nhìn t�ng th v� thi�t b� implant đ��c k�t n�i c�a b�n.

Kh� n�ng truy xu�t và an toàn
B�n không c�n đ�n USB đ l�u tr�! Truy xu�t 

quy trình ph�u thu�t ch� v�i »Online Documentation 
Protocol« – hoàn toàn t� đ	ng, d
 dàng và an toàn.

Qu�n lý d
 li�u d� dàng
Chia s� thông tin v�i các 

phòng nha khác, đ�ng nghi�p 
và b�nh nhân.

Luôn đ��c c�p nh�t
B�n s� luôn đ��c c�p nh�t m�i nh�t 

t� ch�c n�ng m� r	ng c�a 
giao di�n ioDent®.

Implantmed Plus 
cùng v�i ioDent ®
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ioDent® Gateway  
Thi�t b� k�t n�i là m	t liên 
k�t gi�a thi�t b� implant và 
giao di�n online. S� l��ng 
thi�t b� k�t n�i là không 
gi�i h�n.

L�p k� ho�ch cho ca ph�u thu�t
B�n có th l�p k� ho�ch tr��c v�i »Online Treatment Setup« 
và chuyn các thông s� cài đ t vào thi�t b� Implantmed Plus. 
M	t d� li�u* c�a các th��ng hi�u implant cho cài đ t t�t c� 
các thông s� tr��c khi ph�u thu�t.

* W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH không ch�u trách nhi�m cho vi�c đ�m b�o 
các thông tin đ��c c�p nh�t, đ	 chính xác, và đ�y đ�.
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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 hin 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 l�u 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 chuyn
› Đóng gói an toàn cho vi�c 

di chuyn
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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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 khu�u 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 x��c. 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 đim 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 th�ng và khu�u 
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, chiu dài m�i 
khoan 45mm (và h� th�ng Stryker). Có th� tháo r�i 
t�ng 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, chiu dài 
m�i khoan 70mm. Có th� tháo r�i t�ng 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: c�y ghép implant

Tay khoan ph�u thu�t th�ng và khu�u 
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)

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, chiu dài m�i 
khoan 45mm (và h� th�ng Stryker). Có th� tháo r�i 
t�ng b
 ph�n đ� làm v� sinh.

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

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 c�a 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 nhiu 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 chiu dài l��i 
c�a (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 chiu dài l��i 
c�a (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 chiu dài 
l��i c�a (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 mm 
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 c�a 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 

 

Điu 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. Điu 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.
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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 c�t 
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 c�a m�nh - nhiu r	ng c�a 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 c�a 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 c�a 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 vin 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 c�a 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.
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Các m�i v� sinh tri�t đ� trong các điu 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 điu 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 
điu 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 điu 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 điu 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 điu tr n
i nha 
chóp r	ng.

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

R4LD
Đ�u m�i cong bên trái, 
ph� h�t kim c��ng 
dùng đ� điu 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 điu 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 t�ng 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 t�ng 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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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 � mc 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 Plus  

SI-1023
Implantmed Classic

SI-923

B�O HÀNH 12 THÁNG

B�O HÀNH 12 THÁNG

Đi�n ngu�n:

Mc 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 � mc 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 khu�u 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

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 hn 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

B�ng thông s� nêu trên là m
t tóm t�t d� li�u khoa h�c và không ph�i là m
t khuy�n cáo chính th�c b�i Osstell. 
Đ� theo dõi s� t��ng h�p x��ng, đo trên implant và đo ki�m tra tr��c khi hoàn thành ph�c hình mão r	ng.

Cách đ�c các giá tr ISQ

ĐANG QUAN TÂM NHẤT
BÁC SĨ PHẪU THUẬT

Các tham kh�o:
1. Sennerby L Prof, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden Implantologie 2013;21(1):21-33 (In German)
2. Kokovic V, Jung R, Feloutzis A, Todorovic V, Jurisic M, Hämmerle C Clinical Oral Implants Research, 00, 2013, 1-6
3. Michael M. Bornstein, Dr. med. dent.; Christopher N. Hart, DMD; Sandro A. Halbritter, Dr. med. dent.; Dean Morton, 

BDS, MS; Daniel Buser, Prof. Dr. med. dent. 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. Pär-Olov Östman DDS, PhD, MD, Private practitioner, Falun- and Biomaterial group, Sahlgrenska Academy, 

Gothenburg Clinical Implant Dentistry and Related Research, Volume 7, Supplement 1, 2005
6. Daniel Rodrigo, Luis Aracil, Conchita Martin, Mariano Sanz 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. Paolo Trisi PhD, Teocrito Carlesi DDS, Marco Colagiovanni DDS, Giorgio Perfetti MD, DDS 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

Toàn ph�n: 1 thì, 
ph�c hình t�c thì

Bán ph�n: 1 thì, 
ph�c hình s�m, đo l�i 

ki�m tra đ
 v�ng �n đ� 
theo dõi 6- 8 tu�n

Implant đn: 2 thì, 
ph�c hình ki�u truyn th�ng, 

đo l�i ki�m tra đ
 v�ng �n 
đ� theo dõi > 2 tháng

Tài li�u khoa h�c tham kh�o: 1,5,6

ISQ 60-64

Toàn ph�n: 1 thì, 
ph�c hình t�c thì

Bán ph�n: 1 thì, 
ph�c hình t�c thì

Implant đn: 1 thì, 
ph�c hình t�c thì

Tài li�u khoa h�c tham kh�o: 1,2,3,9

ISQ ≥70

Toàn ph�n: 1 thì, 
ph�c hình t�c thì

Bán ph�n: 1 thì, 
ph�c hình t�c thì

Implant đn: 1 thì, 
ph�c hình s�m, đo l�i 

ki�m tra đ
 v�ng �n đ� 
theo dõi 6 - 8 tu�n

Tài li�u khoa h�c tham kh�o: 1,3,4

ISQ 65-69

 
2 thì, ph�c hình ki�u 
truyn th�ng, đo l�i 

ki�m tra đ
 v�ng �n đ� 
theo dõi > 2 tháng

Tài li�u khoa h�c tham kh�o: 1,6

Xem xét th�n tr�ng vi�c 
ti�p c�n do implant có 
đ
 v�ng �n th�p (t�c là 

s� dch chuy�n c�a 
implant khá cao)

Tài li�u khoa h�c tham kh�o: 7,8

ISQ <60

60

65

70

���� ���������
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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 l i 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 điu tr đúng th�i đi�m
• Gi�m thi�u các y�u t� r�i ro trong điu tr
• Điu tr nhiu 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 truyn th�ng 
• Truyn t�i thông tin cho b�nh nhân/nhóm c
ng tác d� dàng h�n
• Gia t	ng ch�t l��ng điu 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 đnh 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 
điu 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 
điu tr implant c�a b�n.

Theo dõi và d� đoán đ��c 
th�i gian điu 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.

BL

SmartPeg MountSmartPeg

OsstellConnect.com
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Gi�i pháp toàn di�n c�a W&H 
cho t�t c� các yêu c�u v� sinh 
và b�o d��ng
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Tiêu chu�n v� sinh 
� m�c cao nh�t

 

Ti�t trùng, v� sinh và b�o d��ng là vi�c ngày càng 
quan tr�ng trong th�c hành nha khoa! W&H mang đ�n 
m�t gi�i pháp toàn di�n cho các tay khoan siêu t�c, 
tay khoan th�ng và khu�u thông qua các h� th�ng 
v� sinh b�o d��ng.

Máy đóng gói 
d�ng c�

Máy tra d�u 
và b�o d��ng

Máy đ�c mã Barcode 
trên túi d�ng c�

Máy in thông tin 
chu trình h�p 
ti�t trùng

�ng d�ng 
Mobile App

Máy in nhãn 
Barcode

Ki�m tra chu trình 
h�p d�ng c� r�ng

Máy h�p ti�t trùng h�i n��c 
và s�y khô khép kín t� đ�ng

H� thng x� lý n��c s� d�ng 
cho máy h�p ti�t trùng

D�ng c� / tay khoan

Finish

Start
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Assistina Twin v�i
Kh�p n�i nhanh Quick Connect c�a W&H

Assistina Twin c�a W&H là m�t thi�t b� đ�c đáo trong các thi�t b� b�o d��ng: v�i h� 
th�ng hai bu�ng x� lý tay khoan đ�y sáng t�o, tra d�u b�o d��ng trong th�i gian 
nhanh k� l�c, thân thi�n v�i môi tr��ng nh� vào b� d�u b�o d��ng và n��c v� 
sinh Care Set, luôn gây n t��ng nht.

Assistina Twin ngày nay đã đ��c nâng cp v�i gi�i pháp adaptor đ�y sáng t�o: 
h� th�ng Kh�p n�i nhanh Quick Connect đ�n t� W&H. H� th�ng adaptor này mang 
đ�n cho b�n nhi
u l�i ích h	n cho công vi�c hàng ngày.

Gi�i pháp adaptor sáng t�o 
cho các tay khoan 

Quick Connect M�I t� W&H
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Kh�p n�i Quick RM dành cho tay khoan siêu t�c

Kh�p n�i Quick ISO dành cho tay khoan th�ng 
và tay khoan khu�u

Thay đ�i các adaptor nhanh chóng và đ�n gi�n 
giúp t�i �u hóa quy trình x� lý tay khoan và 
t�ng hi�u qu� công vi�c
B�n có th� ch�n các adaptor theo yêu c�u s� d�ng. 
Trang b� cho máy Assistina Twin c�a b�n các lo�i 
adaptor theo đúng yêu c�u s� d�ng � hai bu�ng x� lý.

Nhanh chóng.
K�t n�i.
Ki�m tra.

D� dàng s� d�ng
D� dàng ly các tay khoan ra 
nhanh h	n và đ	n gi�n h	n 
b�ng cách nhn nút.

Thay đ�i adaptor nhanh h�n
Nh� vào vi�c chu�n b� t�i �u: 
các adaptor khác nhau có th� 
đ��c chu�n b� s�n tr��c t� 
bên ngoài thi�t b� và trong quá 
trình thi�t b� đang v�n hành.

Linh ho�t h�n
Có th� chu�n b� các adaptor 
theo đúng nhu c�u s� d�ng 
cho phòng nha c�a b�n.

C�i thi�n quy trình x� lý
Nh� vào vi�c v�n hành đ	n 
gi�n và k�t n�i nhanh chóng 
thông qua adaptor Quick ISO 
và Quick RM (4 l�).

Máy tra d�u b�o d��ng tay khoan t� đ�ng

Nh� vào Quick Connect đ��c tích h�p b�i W&H, 
Assistina Twin hoàn toàn phù h�p v�i quy trình x� 
lý tay khoan c�a phòng nha và h	n n�a là s� 
nhanh chóng và mang đ�n hi�u qu� t�t h	n. 
T�i sao? B�i vì b�n có th� trang b� cho thi�t b� b�o 
d��ng các adaptor chính xác theo yêu c�u s� 
d�ng th�c t� c�a b�n.

Đáp �ng 
cho nhu c�u c�a b�n
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Tra d�u b�o d�ng  
không ph�i ch� đ�i

Đèn xanh là bi�u t��ng cho s
 b	n v�ng t�t h�n: 
v�i Assistina Twin, b�n không ph�i ch� đ�i n�a. Đây là 
thi�t b� x� lý tay khoan đ�u tiên đ��c trang b� hai 
bu�ng x� lý có th� s� d�ng xen k , vì th� h�u nh� b�n 
có th� làm vi�c liên t�c. Chu�n b� các tay khoan m�t 
cách d� dàng và hi�u qu� h	n bao gi� h�t!

 

Sandra Schnäp
Dental assistant

“Wow. Th�t là nhanh chóng! 
Nh� vào hai bu�ng x� lý tay 
khoan, tôi ch c�n m�t ph�n 
nh� th�i gian cho vi�c b�o 
d��ng các tay khoan. 
Thi�t b� v�n hành c�c k� 
êm ái và tuy�t v�i!”

G�n tay khoan th� 2 vào bu�ng 
x� lý s� 2 và đóng n�p ngay sau 
khi tay khoan � bu�ng x� lý s� 1 
đã đ��c v� sinh và tra đ�u xong.

3

 
 

2
G�t đóng n�p 
bu�ng x� lý 
s� 1 và b�t 
đ�u chu trình.

4
Ly tay khoan � 
bu�ng x� lý s� 1 
ra, và sau đó 
ti�p t�c b��c 1 
và 2.

1
G�n tay khoan vào 
bu�ng x� lý s� 1. 
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Bao g�m m�t bình n��c 
v� sinh, m�t bình d�u b�o 
d��ng F1 và m�t b� l�c 
HEPA. Tt c� các v�t li�u 
tiêu hao này có th� đ��c 
thay th� d� dàng và 
không c�n đ�n bt k� 
d�ng c� nào.

Twin Care set

Tra d�u b�o d�ng
trong th�i gian nhanh k� l�c

V�i Assistina Twin, b�n có th� b�o d��ng 
các tay khoan nhanh chóng h	n bao gi� 
h�t. Nh� vào k� thu�t khí dung hóa, W&H 
đã thành công trong vi�c làm gi�m th�i 
gian chu trình b�o d��ng tay khoan 
xu�ng ch còn 10 giây - cho hi�u qu� 
chu trình b�o d��ng nhanh chóng và 
không gì so sánh đ��c.

M�t h� th�ng tiên ti�n
D�u b�o d��ng đ��c khí dung hóa tr��c khi đ��c 
th�i vào tay khoan � áp sut cao. Vi�c này s  ly đi 
các cht b�n bám bên trong tay khoan m�t cách hi�u 
qu� h	n. Nh� vào các h�t s�	ng m�n, t�ng các b� 
ph�n nh� c�a bánh r�ng đ
u đ��c làm ��t mà không 
làm các b� ph�n bánh r�ng chuy�n đ�ng. L��ng khí 
dung s  đ��c rút ra kh�i bu�ng x� lý tay khoan thông 
qua hi�u �ng hút và b� l�c HEPA đ��c tích h�p.

Tra d�u b�o d��ng toàn di�n và tri�t đ� các b� ph�n 
bánh r�ng (màu cam) và v� sinh các đ��ng �ng 
phun n��c (màu xanh) nh� vào k� thu�t khí dung hóa 
d�u b�o d��ng tiên ti�n.

Thi�t th
c cho m�i phòng nha
Assistina Twin có th� đáp �ng các yêu c�u riêng bi�t 
c�a phòng nha. Thi�t b� có th� x� lý 360 tay khoan 
trong m�t gi� không ch nh� vào quy trình tiên ti�n v�i 
th�i gian x� lý nhanh chóng, mà còn nh� vào thi�t k� 
khoa h�c và các adaptor đa d�ng.

Nh� vào b� đi
u khi�n thông minh, Assistina Twin 
luôn th�c hi�n vi�c b�o d��ng toàn di�n và ch v�i 
m�t l��ng nh� v�t li�u tiêu hao. B� v�t li�u Assistina 
Twin Care không c�n ph�i đ��c thay th� cho đ�n khi 
kho�ng 2.800 tay khoan đ��c x� lý. Vi�c b�o d��ng 
tay khoan đ��c th�c hi�n không ch � m�c đ� tin c�y 
cao và nhanh chóng mà còn ti�t ki�m chi phí h	n n�a 
so v�i tr��c đây.

Tra d�u b�o d�ng t�i �u
v�i m�c tiêu hao t�i thi�u

Công ngh� đ�t phá

Assistina Twin Care Set
t�	ng đ�	ng v�i 20 chai d�u x�t*

*Chai d�u x�t 400ml
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B�o d��ng tay khoan ch v�i 
m�t cái nh�n nút

Đ�n gi�n, d� s� d�ng và an toàn. 
Quy trình b�o d��ng c�a Assistina 301 Plus 
v�n hành m�t cách t� đ�ng: tra d�u luân 
chuy�n, v� sinh các đ��ng �ng d�n phun 
s�	ng, th�i khô tay khoan b�ng khí nén. 
Các tay khoan đ��c v� sinh hoàn h�o ch 
sau 35 giây. Tu�i th� ho�t đ�ng c�a các tay 
khoan đ��c gia t�ng đáng k�.

Máy tra d�u b�o d��ng tay khoan t� đ�ng
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Tra d�u luân chuy�n t
 đ�ng
D�u b�o d��ng đ��c phân ph�i m�t cách t�i �u � 
d�ng m�t l�p d�u bôi tr	n. Các cht d	 b� đánh b�t 
ra và đ��c ly đi kh�i tay khoan.

Phân ph�i d�u t
 đ�ng
H� th�ng s� d�ng m�t l��ng d�u chính xác c�n thi�t 
cho vi�c bôi tr	n t�i �u cho các tay khoan. Không 
nhi
u quá c�ng không ít quá.

V�n hành không c�n đi�n
Assistina 301 Plus v�n hành không c�n đi�n, ch c�n 
k�t n�i v�i máy nén khí.

V� sinh t�i �u
Assistina 301 Plus v� sinh và r�a đ��ng n��c phun 
s�	ng và các đ��ng d�n h	i b�ng n��c v� sinh và 
làm khô các đ��ng d�n này b�ng khí nén.

S
 ch�m sóc t�i �u
V� sinh và tra d�u bôi tr	n các b� ph�n bên trong tay 
khoan b�ng d�u b�o d��ng F1 c�a W&H làm t�ng 
thêm tu�i th� ho�t đ�ng c�a các tay khoan.

Cho vi�c b�o d�ng b�ng tay hoàn h�o
D�u b�o d��ng F1 c�a W&H � d�ng chai x�t MD-400 
c�ng là m�t s�n ph�m b�o d��ng có đ��c t� nghiên 
c�u c�a W&H.
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Công th�c đ�c bi�t giúp cho tay 
khoan có tu�i th� ho�t đ�ng lâu b
n

Dành cho m�i tay khoan
D�u b�o d��ng F1 c�a W&H là m�t s�n ph�m đ��c 
nghiên c�u b�i W&H. S�n ph�m này đã đ��c phát tri�n 
song hành cùng v�i k� thu�t ch� t�o tay khoan hi�n đ�i 
c�a W&H. D�u b�o d��ng F1 mang đ�n cho b�n s� t� 
tin và b�n luôn bi�t r�ng các tay khoan c�a b�n đ��c 
ch�m sóc b�o d��ng m�t các t�t nht:

D�u b�o d�ng Thông minh h�n
D�u b�o d��ng F1 c�a W&H là m�t 
lo�i d�u đ�c bi�t có đ� tinh khi�t t�i 
đa, đã đ��c phát tri�n đ�c bi�t đ� đáp 
�ng các yêu c�u và đòi h�i kh�c khe 
c�a các tay khoan nha khoa so v�i 
các th�	ng hi�u d�u b�o d��ng khác.

Ch�u đ��c nhi�t cao khi h�p 
ti�t trùng
D�u F1 hoàn toàn có th� ch�u đ��c 
hp ti�t trùng, ch�ng l�i s� th�y phân, 
đ� �n đ�nh ch�ng oxy hóa.

T��ng h�p sinh h�c
D�u F1 không ch�a các thành ph�n 
đ�c h�i, không gây h�i cho c	 th� 
ng��i và thân thi�n v�i môi tr��ng. 
Các thành ph�n có trong d�u F1 tuân 
theo các quy đ�nh c�a qu�c t� đ��c 
áp d�ng.

Tính t��ng h�p v�t li�u cao
D�u F1 c�ng b�o v� an toàn cho đ� 
b
n c�a các b� ph�n b�ng nh�a, các 
l�p cht ph� b
 m�t, các ron cao su, 
và th�y tinh...

Giá tr� kinh t� cao
Các tay khoan khi đ��c b�o d��ng 
t�t b�ng d�u F1 s  ít c�n đ�n vi�c s�a 
ch�a h	n. L�i ích là b�n s  ti�t ki�m 
đ��c chi phí và gia t�ng giá tr� kinh t� 
có đ��c t� các tay khoan W&H.

(2) N�p x�t HS

(3) N�p x�t Roto Quick

(1) N�p x�t LS

› 
› 
› 
› 
› 

Tay khoan siêu t�c
Tay khoan ch�m th�ng và khu�u
Tay khoan ph�u thu�t
Tay c�o vôi ho�t đ�ng b�ng h	i
Air motor (Motor khí)

1 chai d�u và 1 chai n��c v� sinh 
có th� b�o d��ng cho h	n 7.000 
tay khoan

› 

1 chai d�u x�t có th� b�o d��ng 
cho 115 tay khoan

› 

 

Các tay khoan W&H có th� đ�t 
đ��c t�c đ� lên đ�n 390.000 
vòng/phút. Công th�c F1 mang 
đ�n hi�u qu� bôi tr	n xut s�c 
và v� sinh bên trong cho tay 
khoan vì th� đ�m b�o cho tay 
khoan v�n hành th�t m��t mà.

Các n�p x�t t��ng thích – 
mua 1 l�n, cho s� d�ng l�i

1. N�p x�t v�i đ�u vòi cho tt c� 
các tay khoan ch�m, tay khoan 
ph�u thu�t th�ng và khu�u có 
chu�n kh�p n�i ISO. 

2. N�p x�t v�i đ�u vòi cho h� th�ng 
ngàm gi� m�i khoan và cho tay 
khoan siêu t�c, air motor có 
chuôi k�t n�i c� đ�nh (2, 4 l�). 

3. N�p x�t cho các tay khoan k�t 
n�i v�i Roto Quick. 

D�u b�o d��ng F1 c�a W&H � 
d�ng chai MD-500 s� d�ng cho 
máy v� sinh và tra d�u Assistina

Hoàn h�o cho vi�c b�o d�ng 
b�ng máy Assistina

Hoàn h�o cho vi�c b�o d�ng 
b�ng tay 
D�u b�o d��ng F1 c�a W&H có 
� d�ng chai x�t MD-400

Công th�c Thông minh h�n

dầu 
bảo dưỡng

TI
�T

 T
R

Ù
N

G
, V

� 
SI

N
H

 &
 B

�O
 D

�
�

N
G

64  |  nkluck.vn



Th�t đáng kinh ng�c 
t� bên trong 
cho đ�n bên ngoài

New Lisa sterilizers

Nh�ng đi
u bt ng� t� 
thi�t k� bên ngoài

Máy hp Lisa m�i v�i c�m nh�n t� bên trong: Thi�t b� này có tuy�t v�i không?
Có quá nhi
u y�u t�, có quá nhi
u công ngh� đáng kinh ng�c và có quá nhi
u 
b� ph�n, đ��c tích h�p hoàn h�o, � v� trí đúng đ�n c�a nó và s�n sàng đ� ph�c 
v� và th�a mãn các yêu c�u hàng ngày v
 m�t thi�t b� hp ti�t trùng Class B 
công ngh� cao! Rõ ràng hình �nh X-quang trên đây cho b�n thy r�ng tt c� 
m�i th� v�n hành rt hoàn h�o. Tuy nhiên, chúng tôi rt ch�c ch�n r�ng b�n s  
tìm ki�m m�t vài đi
u đ�c bi�t bên trong đó. B�n g�i đó là s� an toàn. S� tinh t�. 
Cu�c cách m�ng công ngh�.

Ho�c hãy đ� chúng tôi mang đ�n m�t g�i ý: Hãy g�i đó là Lisa. Và b�n hoàn 
toàn c�m thy yên tâm trong vi�c ki�m soát nhi�m khu�n!

Máy hp Lisa m�i v�i cái nhìn t� bên ngoài: b
 m�t tr	n 
láng, thi�t k� tinh t� và t�	i m�i – và m�t màn hình c�m �ng 
màu trong su�t nh� pha lê. Ch t� m�t màn hình hi�n th� – 
b�n có th� s  suy ngh�. Và th�t s� b�n không ph�i suy ngh� 
thêm n�a. B�i vì cu trúc menu và v�i trí tu� nhân t�o đ�ng 
sau nó đã bi�n m�t thi�t b� hp ti�t trùng Class B công 
ngh� cao tr� thành m�t trong nh�ng h� th�ng đ	n gi�n 
nht, mang đ�n s� tho�i mái nht, và nhanh nht trên th� 
gi�i. Đáp �ng cho vi�c ki�m soát nhi�m khu�n toàn di�n 
trong công vi�c đi
u tr� hàng ngày c�a b�n.

Và nh�ng đi
u bt ng� 
bên trong
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Chính xác và 
hoàn h�o

Đ�c đáo trong s� d�ng.
Máy h�p ti�t trùng Lisa th� h� m�i mang đ�n gi�i pháp 
thông minh và tiên ti�n nh� EliSense và EliTrace 
đ�c bi�t thân thi�n v�i ng��i dùng c�ng nh� kh� n�ng 
truy xu�t t�ng d�ng c� riêng bi�t. K�t qu� là: s� an 
toàn, thu�n ti�n, đáng tin c�y và nhanh chóng � m�t 
m�c đ� hoàn toàn m�i.

Máy h�p ti�t trùng
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EliSense bên trong
EliSense cho bi�t thông tin tình trng c�a máy h�p, 
nhi�t đ� c�a d�ng c� và các v�n hành h�ng ngày.

L
n đ
u tiên, quy trình h�p ti�t trùng có th	 đ��c truy 
xu�t và ghi chú li trên t�ng d�ng c� riêng bi�t ho�c 
t�ng b� d�ng c�. Mà không c
n thêm ph
n m�m 
ho�c máy tính chuyên d�ng.

Màn hình c�m �ng trong su�t nh� pha lê đ��c 
thi�t k� đ�c bi�t h��ng d�n ng��i dùng m�t cách 
tr�c quan thông qua c�u trúc menu thông minh và 
đ�n gi�n.

V�i Lisa Mobile App, bn có th	 giám sát và v�n hành 
lên đ�n 4 máy h�p ti�t trùng cùng lúc thông qua đi�n 
thoi thông minh ho�c máy tính b�ng t� b�t c� n�i 
nào trong phòng nha và t�t c� các chu trình đ��c t� 
đ�ng l�u tr� cùng lúc. 

Th�i gian chu trình h�p đ��c gi�m thi	u xu�ng còn 
30 phút cho 2kg d�ng c� đ�m b�o tu�i th� lâu b�n 
h�n cho d�ng c� h�p và gi�m tiêu th� đi�n n�ng. K� 
thu�t Eco Dry tiên ti�n và đ�c quy�n t� đ�ng cho 
th�i gian s�y khô tùy thu�c vào l��ng d�ng c� h�p.

V� bên ngoài có s�c thu hút v�i thi�t k� ti�t ki�m 
không gian, khoa h�c và tao nhã, không đòi h�i ch� 
đ� b�o d��ng đ�c bi�t. 

EliTrace bên trong

K�t n�i, d� dàng, ti�t ki�m th�i gian

D� dàng s� d�ng

Thi�t k� m�i
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EliSense Status Sense – C�m bi�n tr�ng thái c�a máy
T�t c� các thông tin bn c
n 
bi�t đ��c hi	n th�:

Chu trình h�p đang đ��c th�c hi�n
Các đèn LED màu xanh lá nh�p nháy.

Chu trình h�p hoàn t�t
Các đèn LED màu xanh lá sáng lên.

Ng�ng chu trình bng tay
Trng thái đèn LED hi	n th� nh� trên khi bn ng�ng 
chu trình h�p b�ng tay trong quá trình máy đang 
hot đ�ng: các đèn LED màu đ� nh�p nháy.

Khi k�t thúc ng�ng chu trình h�p bng tay
Khi l�i chu trình ho�c ng�ng chu trình b�ng 
tay k�t thúc: các đèn LED màu đ� sáng lên.

Nhi�t đ� bu�ng h�p đã ngu�i đi
Các d�ng c� có th	 l�y ra đ��c: các 
đèn LED màu xanh d��ng sáng lên.

Kh� n�ng làm vi�c th�t đáng kinh ngc!
Nh� vào thi�t k� tinh t�

D� dàng làm đ�y n��c
Ph u đong n��c l�n đ��c tích h�p bên 
trong máy giúp tránh tình trng n��c b� 
v�ng ra ngoài khi đ� n��c vào máy.

D� dàng v� sinh
Nh� vào thi�t k� b� m�t tr�n 
láng v�i r�t ít các khe rãnh.

 S� thu
n ti�n
Van làm đ
y n��c t� đ�ng cho phép 
bn k�t n�i máy h�p v�i h� th�ng n��c 
đã kh khoáng. Vi�c làm đ
y n��c th� 
công và x� n��c là không c
n thi�t n�a.

Có th	 l�p đ�t máy � b�t k� 
v� trí nào
V�i chân đ� có th	 đi�u ch�nh 
� phía tr��c máy, Lisa có th	 
đ��c l�p đ�t � v� trí h�p nh�t.

Thi�t k� th�c ti�n
Lisa có th	 đ��c l�p đ�t bên 
trong t� nh� vào h� th�ng 
thông gió bên trong.

Ti�p c
n b�n ch�a n��c d� dàng
N�p đ�y b�n ch�a n��c có th	 l�y ra d  
dàng mà không c
n đ�n d�ng c� đ	 v� 
sinh bên trong b�n n��c.

V�i thi�t k� m�i đ��c ra m�t giúp t�i �u s� v� sinh và 
khoa h�c cho các phòng nha khoa hi�n đi.

C�m bi�n trng thái, C�m bi�n nhi�t đ�, C�m bi�n thông minh: 
ba tính n�ng v��t tr�i, đ��c k�t h�p trong h� th�ng EliSense 
giúp t�i �u hóa công vi�c hàng ngày và hi�u su�t cao.

Hi�u n�ng làm vi�c th�t đáng kinh ngc!
Nh� vào h� th�ng EliSense
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Máy h�p Lisa luôn mang đ�n kh� n�ng truy 
xu�t toàn di�n. V�i th� h� Lisa m�i, gi� đây 
chúng tôi c�ng có th	 mang đ�n m�t m�c đ� 
m�i trong vi�c truy xu�t quá trình ti�t trùng 
d�ng c�. Vì th�, trong t��ng lai bn không 
ch� bi�t chính xác chu trình nào đã đ��c th�c 
hi�n ti th�i đi	m nào và ngày nào, mà bn 
còn có th	 bi�t các d�ng c� nào đã đ��c 
h�p ti�t trùng trong chu trình đó.

Kh� n�ng truy xu�t toàn di�n mà 
không c
n thêm ph
n m�m ho�c 
máy tính: v�i Lisa EliTrace.

Lisa Mobile App (option)
Máy h�p Lisa ngay trong 
đi�n thoi thông minh c�a bn.

Lisa Mobile App cung c�p kh� n�ng truy xu�t t�i �u 
trong quá trình làm vi�c. Đi�u này có ngh�a bn s� có s� 
an toàn tuy�t v�i h�n c�a s� k�t n�i gi�a chu trình ti�t 
trùng và h� s� b�nh nhân.

Kh� n�ng truy xu�t toàn di�n
Nh� vào tính n�ng EliTrace

Hi�u su�t đáng kinh ngc!
Nh� vào ch�c n�ng Eco Dry+

Ti�t ki�m th�i gian
Chu trình Type B đ��c v�n hành và s�y khô hoàn h�o cho 2 KG 
D�NG C� CH� TRONG VÒNG ÍT H�N 30 PHÚT.

Kéo dài tu�i th� c�a d�ng c�
T� đ�ng đi�u ch�nh th�i gian s�y khô d�a trên kh�i l��ng d�ng c� 
h�p làm gi�m th�i gian ph�i nhi�t. Đi�u này giúp kéo dài tu�i th� 
cho d�ng c� c�a bn.

Ti�t ki�m n�ng l��ng
Th�i gian s�y khô t�i �u có ngh�a là làm gi�m l��ng n�ng l��ng 
tiêu th�. Đi�u này làm cho Lisa tr� thành »M�t Gi�i Pháp Xanh«

X lý các tay khoan ch� trong 
ít h�n 15 phút!

60‘‘

10‘‘

13‘

Lau sát khu�n bên 
ngoài tay khoan 
trong 1 phút
Sát khu�n bên ngoài 
tay khoan b�ng kh�n 
lau sát khu�n tr��c khi 
v� sinh và b�o d��ng.

B�o d��ng tay khoan 
trong 10 giây
Máy v� sinh và tra d
u tay 
khoan Assistina TWIN làm 
gi�m th�i gian b�o d��ng 
tay khoan nhanh k� l�c ch� 
trong 10 giây.

H�p ti�t trùng trong 
13 phút
V�i chu trình h�p nhanh 
c�a Lisa m�i, các tay khoan 
có th	 đ��c ti�t trùng và l�y 
ra kh�i máy h�p đ	 s�n 
sàng cho s d�ng ch� sau 
13 phút.

Ch�c n�ng tiên ti�n có b�ng sáng ch� Eco 
Dry+ là m�t k� thu�t cho th�i gian s�y phù 
h�p tùy thu�c vào kh�i l��ng c�a d�ng c� 
h�p. Đi�u này làm gi�m th�i gian chu trình 
s�y khô, gia t�ng tu�i th� c�a d�ng c� và 
gi�m thi	u tiêu th� đi�n n�ng.
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Máy h�p ti�t trùng

Đ�n gi�n và linh ho�t. 
Lina là m�t trong các lo�i máy h�p ti�t trùng 
c�a W&H, thi�t b� mang đ�n đ� an toàn t�i đa 
và hoàn h�o v�i các chu trình Class B và USB 
tích h�p c�ng ghi nh�n d� li�u.

Y�u t� c�n thi�t cho 
vi�c vô trùng
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Các chu trình Class B đ�c bi�t
Máy h�p ti�t trùng Lina ho�t đ�ng đ�c bi�t v�i các 
chu trình Class B và chu trình ng�n ECO B cho m�t 
l�ng d�ng c� nh�.

V�n hành đ�n gi�n
T�t c� các l
a ch	n cho chu trình h�p ti�t trùng có 
th� ch	n d� dàng trên bàn phím đi�u khi�n.

Chu trình ti�t trùng ECO B
Th�i gian c�a chu trình có th� đ�c gi�m xu�ng m�t 
n�a dành cho cho m�t l�ng d�ng c� nh�.

Tích h�p c�ng l�u tr� d� li�u
Tích h�p lu tr� d� li�u có ngh�a là các thông tin c�a 
chu trình h�p có th� đ�c lu gi� vào trong th� USB 
mà không c�n dây k�t n�i c�ng nh thêm h�p k�t n�i 
bên ngoài.

Máy in nhãn barcode
Máy in nhãn LisaSafe có th� đ�c k�t n�i v�i máy h�p 
ti�t trùng đ� in các nhãn barcode. K�t h�p v�i ch�c 
n�ng lu gi� thông tin, giúp t�ng cao kh� n�ng theo 
dõi quy trình làm vi�c an toàn.

Dr. Jakob Svoboda
Nha s� có phòng nha t nhân

»Chúng tôi th�y r�ng máy h�p Lina 
là m�t model c� b�n lý t�ng và 
kinh t� cho vi�c chu�n b� các 
d�ng c�.«
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2

  

 

Ti�t trùng d�ng c� an toàn, 
d� dàng và chi phí h�p lý

 

Thi�t b� MS m�i mang đ�n cho Nha S� m�t máy h�p ti�t trùng v�i tiêu 
chu�n cao và giá c� h�p lý, thi�t b� có m�c đ� u tiên an toàn sinh 
h	c và ti�t ki�m chi phí, c�ng nh t�c đ� ho�t đ�ng và đ� linh ho�t 
cao. MS đã đ�c phát tri�n theo tiêu chu�n c�a M  (US) ANSI/AAMI 
ST55:2010 dành cho các máy h�p ti�t trùng h�i n�c lo�i đ� bàn.

T�i �u
cho các quy trình 
làm vi�c hi�u qu� 
và nhanh h�n

Linh ho�t
cho các l
a ch	n 
chu trình t�t h�n

Bu�ng ch�a d�ng c� l�n
cho các phòng nha có 
m�t đ� công vi�c nhi�u

Khoa hc
cho vi�c s� d�ng 
th�t d� dàng

Tiêu chu�n an toàn 
sinh hc cao
đ� b�n không ph�i 
b�n tâm

B� lc ch�ng b�i
giúp kéo dài tu�i 
th	 ho�t đ�ng

Chân đ
 
đ� l�p đ�t � nh�ng 
kho�ng không gian nh� 
h�n (chi�u sâu 45cm)

Thi
t k
 đ�c đáo
d� dàng v� sinh 
thi�t b� và ki�u 
dáng hi�n đ�i

Máy h�p ti�t trùng
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Tiêu chu�n an toàn sinh hc cao
Đ�c đ�m b�o b�i quy trình s�y khô c�a khép kín 
v�i b� l	c vi khu�n và s� d�ng n�c s�ch � m�i chu 
trình h�p.

Linh ho�t và ti
t ki�m th	i gian
MS có chu trình h�p cho c� các d�ng c� đóng gói và 
không đóng gói, v�i quy trình s�y khô t
 đ�ng.

Bu�ng ch�a d�ng c� l�n
V�i bu�ng h�p có dung tích 22 lít và ch�a 5 khay 
d�ng c�, MS có s�c ch�a d�ng c� nhi�u h�n dành 
cho các phòng nha có m�t đ� làm vi�c cao.

Quy trình ho�t đ�ng t�i �u
Thi�t l�p chu trình kh�i đ�ng � m�t th�i gian cài đ�t 
s�n đ� làm t�ng hi�u qu� công vi�c c�a b�n.

An toàn là trên h
t
Nhi�t đ� và áp su�t đ�c đi�u khi�n b�ng máy và 
t
 đ�ng.

Khoa hc
Ch�c n�ng đ� n�c vào bu�ng h�p và x� n�c ra 
kh�i bu�ng h�p t
 đ�ng và c�a khóa t
 đ�ng 
giúp b�n ti�t ki�m th�i gian và quy trình làm vi�c 
khoa h	c.
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Đóng gói d�ng c� nhanh chóng v�i Seal2. 
Không d� đ� gi� cho m�t s�n ph�m đ�c vô trùng. Ch� 
khi hoàn toàn đ�c đóng kín và có s
 b�o v� nghiêm 
ng�t cho các d�ng c� đ�c vô trùng kh�i các y�u t� 
�nh h�ng c�a môi tr�ng s� đ�m b�o ti�p t�c duy trì 
đi�u ki�n vô trùng.

M�t quy trình đóng gói 
hoàn h�o 

Máy ép bao đóng gói
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Seal2

Ép kín túi d�ng c� v�i đ�ng ép r�ng 12mm ch� 
trong 2 giây.

Đ�	ng ép hoàn toàn kín
Nhi�t đ� ép đ�c đi�u khi�n b�ng đi�n t� và 
đ�m b�o ép túi kín m�t cách hoàn h�o.

Có hai t�ng đ� g�n cu�n túi ép
Hai t�ng g�n cu�n túi ép có b�ng sáng ch� cho 
phép s� d�ng đ�c nhi�u cu�n túi ép v�i nhi�u 
đ� r�ng khác nhau.

Thu�n ti�n và thân thi�n v�i ng�	i s� d�ng
Thao tác đ�c t�i u hóa v�i khay đ� túi ép 
trong su�t và g�n tích h�p v�i máy.

Làm vi�c tho�i mái
Thanh đ� cu�n túi ép có th� tháo ra kh�i máy và 
g�n lên t�ng. Vi�c này cho phép b�n làm vi�c 
tho�i mái � các không gian nh� h�p.

TI�T TR
Ù

N
G

, V� SIN
H

 & B�O
 D

�
�

N
G

 wh.com  |  75



N��c tinh khi
t cho t�t c� 
các máy h�p.
Multidem cung c�p n�c đã kh� 
khoáng cho vi�c t�o h�i n�c 
trong máy h�p ti�t trùng và có 
th� s� d�ng cho nhi�u lo�i máy 
h�p truy�n th�ng. 

Multidem

H� th�ng x� lý n��c 
s� d�ng cho máy h�p 
ti�t trùng

Th�c ti�n
H�n n�a, Multidem c�ng 
có th� tích h�p vòi x�t n�c 
và lý t�ng cho vi�c r�a 
s�ch d�ng c� tr�c khi h�p 
ti�t trùng và có th� dùng 
vòi x�t n�c này đ� làm đ�y 
n�c cho máy h�p khác.

Thân thi�n v�i 
ng�	i s� d�ng
B� l	c có th� đ�c thay th� 
nhanh chóng mà không 
c�n đ�n d�ng c�. B� l	c 
m�i có th� đ�c g�n vào 
m�t cách d� dàng mà 
c�ng không c�n đ�n d�ng 
c� chuyên d�ng nào.

Kinh t

Multidem không c�n thi�t 
k�t n�i ngu�n đi�n. Thi�t 
b� đã có b� l	c ion resin 
tích h�p.

T��ng thích
Multidem phù h�p cho s� 
d�ng v�i t�t c� các máy 
h�p truy�n th�ng và thi�t 
b� x� lý khác.

 

An toàn
N�c tinh khi�t đáp �ng 
yêu c�u và quy đ�nh đ� s� 
d�ng cho v�n hành máy 
h�p h�i n�c và cho các 
thi�t b� v� sinh khác.
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V� sinh đ�ng �ng d�n n�c, tra d�u b�o d�ng

Tay khoan th�ng, tay khoan khu�u, tay khoan siêu t�c, tay c�o vôi h�i, air motor

100 – 240 VAC

18 VA

40 Nl/phút

5 – 10 bar (đ�c đi�u ch�nh thông qua b� đi�u áp h�i t
 đ�ng)

297 x 190 x 435 mm

3,5 kg

200 ml N�c v� sinh W&H Active Fluid; 200 ml d�u b�o d�ng W&H F1

Chu trình x� lý:

Phù h�p s� d�ng cho:

Đi�n ngu�n:

Công su�t tiêu th� t�i đa:

Tiêu th� h�i: 

Áp su�t ho�t đ�ng: 

Kích th��c (RxCxS):

Trng l��ng:

Dung d�ch s� d�ng:

Lo�i MB-302 Assistina TWIN

35 giây

250 ml – Đ� cho ít nh�t 3.500 chu trình

250 ml – Đ� cho ít nh�t 2.500 chu trình

K�t n�i v�i ngu�n cung c�p khí nén b�ng kh�p n�i nhanh dùng cho �ng Ø 6 x 4 mm, ren cái 1/8”

Áp su�t 4 – 10 bar (đi�u ch�nh áp su�t t
 đ�ng)

Kho�ng 60 Nl/phút

190 x 223 x 415 mm

2,7 kg

Th	i gian chu trình:

Dung tích bu�ng ch�a d�u b�o d��ng:

Dung tích bu�ng ch�a n��c v� sinh:

K
t n�i:

Khí nén:

M�c tiêu th� khí:

Kích th��c (RxCxS):

Trng l��ng:

Lo�i Assistina 301 plus

Thông s� k� thu�t

Máy ch�ng n��c c�t ch�t l��ng cao.
Vi�c s� d�ng n�c c�t ch�t l�ng cao đ�m b�o duy trì v�n hành c�a máy h�p ti�t 
trùng � m�c cao nh�t và kéo dài tu�i th	 máy h�p ti�t trùng và d�ng c� c�a b�n.

Osmo

Dist
LisaDist s�n xu�t ra 4 lít n�c c�t có ch�t l�ng cao trong 
vòng ít h�n 5 gi�. 

N��c tinh khi
t cho hi�u qu� s� d�ng t�i �u
H� th�ng k�t n�i v�i ngu�n n�c chính và s�n xu�t m�t 
l�ng l�n n�c đã kh� khoáng và các ch�t ô nhi�m. H� 
th�ng t
 đ�ng cung c�p n�c và x� n�c đã s� d�ng t� 
nhi�u máy h�p cùng m�t lúc.

H� th�ng c�p n��c tinh khi
t ch�t l��ng
Osmo đ�c thi�t k� đ� cung c�p n�c tinh khi�t cho nhi�u 
máy h�p cùng lúc.
H� th�ng s�n xu�t kho�ng 5 lít n�c đã kh� khoáng trong 
m�i gi�.
N�c đ�c lu tr� trong bình ch�a có dung tích 9 lít n�c 
đã kh� khoáng. 
Ch�t l�ng đ�c s�n xu�t thông qua b� l	c resin tùy thu�c 
vào ch�t l�ng và đ� c�ng c�a n�c sinh ho�t t� vòi.

Assistina Twin

Assistina 301 plus
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200 – 240 V AC, 50/60 Hz, 10 A

2,0 – 2,4 kW

465 x 452 x 634 mm

4,8 / 4,8 L

7 đ�n 15 chu trình

1 c�ng Ethernet, 5 c�ng USB, tích h�p c�ng k�t n�i làm đ�y n�c t
 đ�ng

Kích c� bu�ng h�p:

Ngu�n đi�n:

Công su�t tiêu th�:

Kích th��c t�ng th� (RxCxS):

Trng l��ng (máy tr�ng):

B�n n��c s�ch/n��c đã s� d�ng:

S� l��ng chu trình cho b�n n��c s�ch:

Kích c� bu�ng h�p cho s� d�ng (RxCxS):

Lo�i k
t n�i: 

17 L

46 kg

195 x 195 x 312 mm

22 L

47,5 kg

195 x 195 x 400 mm

L��ng 
d�ng c� 
thông 
th��ng

L��ng 
d�ng c� 
thông 
th��ng

T
 đ�ng t� 
36 – 57

35 – 62 13 – 20

35 – 67 13 – 21

T
 đ�ng t� 
21 – 41

T
 đ�ng t� 
36 – 57

T
 đ�ng t� 
21 – 45

Nhi�t đ�

Th	i gian ti�t trùng (phút)

T�ng th	i gian chu trình 
(phút) bao g�m th	i gian 
s�y khô

Các lo�i d�ng c� cho Lisa 17
Các lo�i d�ng c� cho Lisa 22

Chu trình test

Lisa 17/22 có dung tích ch�a

D�ng c� đ�c t�i đa 4,5 kg/thông th�ng 2 kg/d�ng c� r�ng t�i đa 1,5 kg
D�ng c� đ�c t�i đa 6 kg/thông th�ng 2 kg/d�ng c� r�ng t�i đa 2 kg

D�ng c� t�i đa 2 kg
D�ng c� t�i đa 2 kg

T�i đa 9 kg T�i đa 9 kg

Các ph� ki�n kèm máy: k� đ� khay, 5 khay nhôm, dây x� n��c, k�p khay, USB 8GB, d�ng c� m� c�a.

Lisa 17
VA131-17

Lisa 22
VA131-22

Máy h�p ti�t trùng Lina đ��c thi
t k
, đ��c ch�ng nh�n và phê chu�n b�i các Tiêu chu�n và H��ng d�n nghiêm ng�t:

93/42/EEC
H�ng d�n dành cho các thi�t b� Y t�

EN 13060
Tiêu chu�n dành cho máy h�p ti�t trùng 
h�i n�c lo�i nh�

IEC 61010-1
An toàn đi�n

2014/68/EU
H�ng d�n dành cho các thi�t b� áp su�t

IEC 61326-1
T�ng thích đi�n t�

IEC 61010-2-040
Các yêu c�u đ�c bi�t cho máy h�p ti�t trùng 
h�i n�c

IEC 61770 An toàn đi�n khi k�t n�i v�i ngu�n n�c chính

› Máy h�p đ�c đánh giá là đ�t theo tiêu chu�n EN ISO 17665-1

Chu trình ti�t trùng
B-Universal

134
B-Prion

134
B-Universal 

121
Fast cycle

134°C 134°C 121°C 134°C

4 18,5 20,5 3,5

 

Lisa 17 28 43

Lisa 22 28 43

Helix/Bowie và Dick/Vacuum

200 – 240 V / 100 W

452 x 480 x t�i thi�u 315 mm – t�i đa 420 mm

7,1 kg

Seal2Lo�i

Ngu�n đi�n:

Kích th��c (RxSxC): 

Trng l��ng:

2 bar – 8,6 bar (t�i đa)

4 – 30 °C / 40 – 86 °F

60 l/gi�

đã kh� khoáng (EN 13060)

n�c u�ng

2,7 kg

124 x 123 x 476 mm

chi�u đ�ng

2 x 3 m

có

EB

Multidem C27Lo�i

Áp su�t làm vi�c:

Nhi�t đ� n��c (đ�u vào):

Dòng ch�y lý thuy
t:

Ch�t l��ng n��c (đ�u ra):

Ch�t l��ng n��c (đ�u vào):

Trng l��ng:

Kích th��c (RxSxC): 

V� trí đ�t máy:

Chi�u dài dây k
t n�i:

Van an toàn:

Ch�ng ch�y ng��c:

520 x 200 x 420 mm

11 kg

1 – 5 bar

OsmoLo�i

Kích th��c (RxSxC): 

Trng l��ng:

Áp su�t H2O:

Lisa

Seal2

Osmo

Multidem
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Nhi�t đ�: 

Th	i gian ti�t trùng: 

T�ng th	i gian chu trình h�p*:

L��ng d�ng c� t�i đa:

Chu trình ti�t trùng

Chu trình ti�t trùng

B-Universal 134 B-Prion 134 B-Universal 121

T�ng th	i gian chu 
trình (phút) bao g�m 
th	i gian s�y khô

Nhi�t đ�

Th	i gian ti�t trùng (phút)

D�ng c� đ�c t�i đa: ECO/Đ�y/Thông th�	ng/
D�ng c� x�p t�i đa

Chu trình test

200 – 240 VAC, 50/60 Hz, 10 A

2 kW

450 x 435 x 599 mm

4 / 3,5 L

5 đ�n 10 chu trình

1 serial port, 1 USB + 1 serial port (optional)
Valve c�p n�c t
 đ�ng (optional)

134°C 134°C 121°C

Máy h�p ti�t trùng Lina đ��c thi
t k
, 
đ��c ch�ng nh�n và phê chu�n b�i các 
Tiêu chu�n và H��ng d�n nghiêm ng�t:

Lina 17
PRO13-003-17

Lina 22
PRO13-003-22

Kích c� bu�ng h�p:

Ngu�n đi�n:

Công su�t tiêu th�:

Kích th��c (RxCxS)

Trng l��ng:

B�n n��c s�ch/n��c đã s� d�ng

S� l��ng chu trình cho b�n n��c s�ch

Kích c� bu�ng h�p cho s� d�ng (RxCxS)

Lo�i k
t n�i: 

17 L

39 kg

195 x 195 x 297 mm

22 L

40 kg

195 x 195 x 390 mm

H�ng d�n dành cho 
các thi�t b� Y t� 

H�ng d�n dành cho 
các thi�t b� áp su�t 

Máy h�p ti�t trùng h�i 
n�c lo�i đ� bàn 

T�ng thích đi�n t�

Yêu c�u v� đ� an toàn

Yêu c�u đ�c bi�t cho 
các máy h�p ti�t trùng 
h�i n�c

H�p tr�n

134°C

6 phút

21 – 25 phút

4 kg d�ng c�
không đóng gói

H�p bao

134°C

6 phút

38 – 62 phút

1 – 3 kg d�ng c�
đóng gói**

H�p nhi�t đ� th�p

121°C

15 phút

55 – 59 phút

1 kg d�ng c� nh�y c�m nhi�t 
có đóng gói ho�c 4 kg 

d�ng c� không đóng gói

22 L

450 x 435 x 599 mm

38 kg

63 dB

4 / 3,5 L

7 chu trình

195 x 195 x 390 mm

C�ng máy in + k�t n�i c�ng c�p n�c t
 đ�ng (optional)

200 – 240 VAC; 50/60 Hz; 8,75 A

1,75 kW

MS-22

Kích c� bu�ng h�p: 

Đi�n ngu�n: 

Công su�t tiêu th�: 

Kích th��c t�ng th� (RxCxS): 

Trng l��ng (máy tr�ng): 

Đ� �n (LWA): 

Bình n��c chính/n��c đã s� d�ng: 

S� chu trình v�n hành: 

Kho�ng s� d�ng c�a bu�ng h�p (RxCxS):

C�ng k
t n�i: 

* T�ng th�i gian chu trình h�p – th�i gian nh trên là c�a thi�t b� lo�i 220V và thay đ�i tùy theo đi�u ki�n ban đ�u c�a bu�ng h�p (nóng – l�nh). 
Kho�ng th�i gian c�a chu trình có th� thay đ�i tùy vào lo�i và tr	ng l�ng c�a các d�ng c�, đi�n áp,...

** Th�i gian s�y khô m�c đ�nh đ�m b�o chu trình ti�t trùng và s�y khô kho�ng 3 kg d�ng c� trong t�ng th�i gian 62 phút, đ�t lên m�i khay 1 kg 
d�ng c�. Th�i gian s�y khô có th� đi�u ch�nh gi�m xu�ng b�ng tay khi h�p ch� 1 kg d�ng c� và vì th� t�ng th�i gian chu trình là 38 phút.

3,5 18 15

ECO-B Đ�y d�ng c� ECO-B Đ�y d�ng c� Đ�y d�ng c�

Lina 17 29 54 49 44 69 64 75

Lina 22 33 64 55 48 79 70 79

Lina 17: 0,5kg / 4kg / 2kg / 1,5kg
Lina 22: 0,5kg / 5kg / 2kg / 1,8kg

Helix / Bowie Dick / Vacuum test

L��ng d�ng c� 
thông th��ng

L��ng d�ng c� 
thông th��ng

H�ng d�n dành cho 
các thi�t b� Y t�

H�ng d�n dành cho 
các thi�t b� áp su�t

Phê chu�n và ki�m soát 
công vi�c hàng ngày

Tiêu chu�n dành cho 
máy h�p ti�t trùng h�i 
n�c lo�i nh�

T�ng thích đi�n t�

An toàn đi�n

Các yêu c�u đ�c bi�t 
cho máy h�p ti�t trùng 
h�i n�c

93/42/EEC

2014/68/EU

EN ISO 17665-1

EN 13060

EN 61326

EN 61010-1

EN 61010-2-040

Máy h�p ti�t trùng MS đ��c thi
t k
, 
đ��c ch�ng nh�n và phê chu�n b�i các 
Tiêu chu�n và H��ng d�n nghiêm ng�t:

93/42/EEC

2014/68/EU

ANSI/AAMI
ST55:2010

EN 61326-1

EN 61010-1

EN 61010-2-040

Lina

MS
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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
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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

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 ca chúng tôi d�n đ	n 
s� thành công là: công ngh� tiên ti�n, v�t 

li�u cht l��ng cao, tiêu chu�n cht 
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. 

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 
mc quan tr�ng v�i nh�ng c g�ng n� l�c 

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

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

nhanh chóng.


