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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 c�a 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 h�p 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 ĐIU 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 b�m 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

 



 

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
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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

Chun b� 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



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 (19mm):

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+



Đ�u tiên trên th� gi�i – 
Tay khoan cho 
ánh sáng hoàn toàn 
không bóng m� 

Tay khoan siêu t�c



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�.



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.



›
›
›
›
›

›
›
›

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.



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: 



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

Tay khoan t�c đ� ch�m



›

›

›
›
›

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!



›

›

›

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



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: › Chu�n b� 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

› Chu�n b� 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

› Chu�n b� cho 
khu vc g�n 
t�y r�ng

› Hoàn t�t

› Chu�n b� 
xoang trám

› C�t r�ng

› Tách

› Hoàn t�t b� 
xoang trám 
và trám

› N�o ngà

› Chu�n b� cho 
khu vc g�n 
t�y r�ng

› Trám bít 
�ng t�y

› Chu�n b�

› 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



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

› Chu�n b� 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

› Chu�n b� 
xoang trám

› Khoan r�ng

› C�t r�ng

› Tách

› Hoàn t�t b� 
xoang trám 
và trám

› Chu�n b�

› 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

› Chu�n b� 
cho khu vc 
g�n t�y r�ng

› Hoàn t�t

Thông s� k� thut



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�



  

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

Chu�n b� mão r�ng 
và xoang trám

Hoàn t�tĐi�u tr� 
n�i nha



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



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 
th�ng và khu�u c�a W&H tr� thành 
m	t đ�i tác hoàn h�o khi làm vi�c 
trên b�nh nhân.



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.

›

›

›
›



Thay m	i khoan 
đ�n gi�n
Đ	 cân b�ng 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 hn. 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 ph�n 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	.



 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 b�ng 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



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



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 hi 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 hi thoát t�i đa 0,2 bar. Khi ho�t đ	ng � mc áp l�c hi 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



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
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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



 

 

Ba 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!

Không đâu 
xa, ngay 
trong t�m 
tay!

M�i!M�i!



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 ch�t b�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 ch�t b�n 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.



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 khuu 
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 khuu 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 
khuu, 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.



 

B� b�c đ�n thay th�
B�n có th� t� thay b� b�c đ�n 
giúp ti�t ki�m th	i gian.

 

 

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.

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.

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

–

≥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
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Tel: (0236) 398 1889 - 0918 097 798 

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

www.nkluck.vn | contact@nkluck.com

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC
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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 c�a chúng tôi d�n đ�n 
s� thành công là: công ngh� tiên ti�n, v�t 

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

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

có đ� chính xác cao. 

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

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

CHUYÊN NGHI�P

Trung tâm 
Ch�m sóc Khách hàng 

W&H t�i Vi�t Nam 
V�i đ�i ng� k� thu�t đ��c hu�n 
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 

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

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

nhanh chóng.


