
















1 Nha Khoa Thaåm Myõ

Nha Khoa Phoøng Ngöøa

Cosmetic Dentistry

Preventive Dentistry

Vaät lieäu taåy traéng 

Boä daùn Vener Composite giaùn tieáp  

Boä daùn, söûa chöõa, phuïc hoài Veneer vaø maõo söù

Bleaching

Componeer-Composite Veneer

Ceramic Veneer

Teân saûn phaåm 

Opalescence PF 10%, 15%, 20%
Opalescence Quick PF 35%
Opalescence Quick PF 45%
Opalescence Go 10%, 15%
Opalescence Boost Xtra Refill

ULTRA EZ 
Opaldam & Opadam Green
Iso Block
Opalustre
Soft-tray Classic Sheets
Whitening toothpaste
LC Block Out
Tray Case
Tray Case
Ultravac

Uveneer
Componeer Brilliant Kit
Componeer Holder
Brush holder Black
Componeer Contour Guide
Paint on Color
XTS Instrument
MBS Modelling Instrument

Consepsis
Consepsis Scrub
Ultrapak Cord
Ultrapak Cord E
Viscostat Clear
Porcelain Etch
Silane
Clear Temp LC
Permashade
Jiffy Proximal Saw
Starbrush
DeOx
Ultra Etch AB
Peak Universal Bond

Dentine Sealant
Ultracare
Opalpix
Duraflor 10ml Tube
Enamelast
Ultraseal XT Hydro
Clinical Hygiene
TePe Products
Private Hygiene

Chaát taåy traéng raêng taïi nhaø 
Chaát taåy traéng raêng (35%) taïi nhaø vaøo ban ngaøy
Chaát taåy traéng raêng (45%) taïi phoøng maïch, khoâng duøng ñeøn.
Chaát taåy traéng raêng coù khay saün 10%, 15% 
Chaát taåy traéng raêng taïi phoøng maïch

Chaát choáng eâ buoát do taåy traéng
Chaát caùch ly nöôùu  
Cuïc caén  
Chaát xöû lyù beà maët men raêng bò oá  
Mieáng nhöïa laøm khay taåy traéng raêng
Kem ñaùnh raêng coù thuoác taåy traéng
Chaát taïo khoaûng quang truøng hôïp
Hoäp ñöïng khay taåy traéng raêng
Hoäp ñöïng khay taåy traéng raêng
Maùy eùp khay raêng

Khuoân ñaép maët raêng thaåm myõ
Boä vaät lieäu laøm Veneer composite - COMPONEER
Keïp giöõ componeer
Caây giöõ ñaàu choåi maøu ñen
Baûng höôùng daãn choïn size componeer
Boä vaät lieäu ñieåm maøu cho veneer
Duïng cuï traùm composite
Duïng cu laáy vaät lieäu dö

Dung dòch khöû truøng, khöû khuaån
Boät caùt duøng khöû truøng, khöû khuaån
Chæ co nöôùu khoâng chaát caàm maùu 
Chæ co nöôùu coù chaát caàm maùu
Chaát caàm maùu nöôùu trong suoát
Axít soi moøn cho söù
Chaát loùt xöû lyù beà maët söù sau xoi moøn
Xi maêng gaén taïm veneer
Xi maêng gaén veneer söù
Cöa maët beân keõ raêng
Choåi laøm saïch caùc vuøng khoù vaøo
Chaát choáng oxy hoùa khöû
Axit xoi moøn coù chaát khaùng khuaån
Chaát keát dính Peak

Ñieàu trò nhaïy caûm coå raêng 
Thuoác teâ thoa 
Taêm nhöïa baûo veä vuøng nöôùu keõ raêng  
Chaát phoøng ngöøa saâu raêng daïng tube 10ml
Chaát phoøng ngöøa saâu raêng 
Chaát traùm bít hoá raõnh
Duïng cuï veä sinh laâm saøng 
Saûn phaåm veä sinh raêng mieäng cuûa TePe
Duïng cuï veä sinh raêng caù nhaân

Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent

Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent

Ultradent
Ultradent

Ultradent
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene
Hu-friedy
Coltene

Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent

Ultradent
Ultradent
Ultradent
Medicom
Ultradent
Ultradent

EMS,Woodpecker
Tepe

Waterjet

Pengwaves
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Opalescence Endo Chaát taåy traéng raêng ñaõ ñieàu trò tuûy Ultradent 22







Teân saûn phaåm Coâng duïng Nhaø saûn xuaát Trang 

Clamp Forceps
Wedjets
Set 9 Clamp Fiesta
Rubber dam Stamps
Flexi dam
Dental dam
Dental dam fiesta
Elasti Dam
Opaldam & Opaldam green
Seek & Sable Seek
Endodontics
Long Neck
Cavity Removal
NiTi Gates
NTI - K file; H file
Barbed Broaches packed
Roeko - K file - H file - Reamers
Shaping
Hyflex NT
Endo star
Endo ring
Endo cassettes
Hyflex Glidepath
Hyflex Pro
Hyflex One
Apex locator
Canalpro CL
Endy 6200

Cleaning
Chlorcid V
CanalPro NaOCl
Canalpro extra Naocl 6%
EDTA 18%
CanalPro EDTA 17%
File Eze
Canalpro CHX 2%
Consepsis v
CanalPro Color Luer Lock Syringes
CanalPro Syringe Station
Navitip 29G & 30G
CanalPro Flex-tips
Endo-Eze Irrigator tip
CanalPro Slotted-End tips
CanalPro Side-Port Tips
Tip Endo
Syringe for Irrigation
Luer vacuum adapter 
Surgitip Endo
Roeko Paper points
Top color  ISO 2%

Khung keïp ñeâ
Boä ñeâ cao su ñaày ñuû
Boä 9 keïp ñeâ cao su Fiesta
Duïng cuï ñaùnh daáu
Taám cao su khoâng Latex 
Latex
Latex coù nhieàu maøu
Latex (Super-Elastic)
Chaát caùch ly nöôùu
Chaát ñònh vò saâu raêng, tìm oáng tuûy
Muõi noäi nha 
Muõi Long Neck
Muõi Cavity Removal
Muõi NiTi Gate
Muõi NTI - K FILE
Muõi NTI - K FILE
Traâm noäi nha tay
Heä thoáng söûa soaïn oáng tuûy
Traâm noäi nha Niti xoay Hyflex NT
Hoäp ñöïng boä noäi nha 
Nhaãn noäi nha
Hoäp noäi nha
Traâm Hyflex Glidepath
Traâm Hyflex Pro
Traâm Hyflex One
Maùy ño chieàu daøi oáng tuûy
Tay khoan noäi nha
Tay khoan noäi nha, maùy ñònh vò choùp

Heä thoáng bôm röûa oáng tuûy
Chaát saùt khuaån Chlorcid V (NaOCl)
Dung dòch NaOCl
Dung dòch CanalPro extra Naocl 6%
Chaát laøm trôn oáng tuûy EDTA 18%
Dung dòch EDTA 17%
Chaát boâi trôn oáng tuûy File Eze
Dung dòch Chlorhexidine 2%
Chaát saùt truøng Consepsis (Chlorhexidine 2%)
OÁng bôm röûa Canalpro
Duïng cuï saép xeáp dung dòch bôm röûa oáng tuûy
Ñaàu bôm röûa Navi 29G & 30G
Ñaàu bôm röûa Flex
Ñaàu bôm röûa Endo-Eze
Ñaàu bôm röûa Slotted-end
Ñaàu bôm röûa Side-port
Ñaàu Endo
OÁng tieâm bôm röûa
Ñaàu huùt Adapter
OÁng huùt noäi nha
Coân giaáy coù maõ maøu Iso 2% 

Coltene
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene  
Coltene 
Ultradent
Ultradent
Nti
Nti
Nti
Nti
Nti
Nti
Coltene 

162
162
163
163
163
164
164
164
164 
165
166
167
167
167
168
168
169

169
170
170
170
171
172
176
180
181
182

183
183
183
183
183
184
184
184
185
185
186
186
186
186
186
186
187
187
188
188

Coltene
Nichominox
Nichominox
Nichominox
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene

Ultradent
Coltene
Coltene
Ultradent
Coltene
Ultradent
Coltene
Ultradent
Coltene 
Coltene
Ultradent
Coltene
Ultradent
Coltene
Coltene
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Coltene
Coltene 

Endo-Frost Coldspray
Coltosol (Cavit 38g)
Rubber Dam Kit 
Punch

Bình xòt laïnh thöû tuûy
Chaát traùm taïm
Boä ñaët ñeá cao su
Keïp baám ñeá cao su

Coltene
Coltene
Coltene
Coltene

161
161
162
162

Filling
Hygenic Gutta 2%, 4%, 6%
Roeko Gutta 2%, 4%, 6%
MTA Flow
Gutta Flow 2
Permaflo Purple
Ultracal XS
JTL

Heä thoáng traùm bít oáng tuûy
Coân Hygenic Gutta 2%, 4%, 6%
Coân Roeko Gutta 2%, 4%, 6%
Chaát traùm bít oáng tuûy
Chaát traùm bít oáng tuûy Gutta Flow 2
Chaát traùm loùt Permaflo maøu tím
Hydroxide canxi Ca(OH)2
Kính luùp JTL

189
189
190
192
192
193
194

Coltene 
Coltene
Ultradent
Coltene
Coltene
Ultradent
Mediplus



Teân saûn phaåm 

Paraform Matrix
Micro Brush
Unicore kit
Permaflo DC
Permaflo Purple
Skini Syringe 
Astringedent X
Astringedent
Magic Foam Cord
Comprecap

Ultrapak Cord
Ultrapak Packer
Viscostat
Viscostat Clear
Metal Infusor Tip
Plastic Syringe Transparent

Chæ co nöôùu, khoâng coù chaát co maïch
Caây nheùt chæ co nöôùu
Chaát caàm maùu nöôùu & Kieåm soaùt dòch nöôùu
Chaát caàm maùu nöôùu trong suoát
Ñaàu chaûi kim loaïi duøng vôùi Viscotat
OÁng nhöïa roãng ñeå ñöïng chaát caàm maùu

Nhöïa laøm raêng taïm
Nhöïa laøm raêng taïm
Xi maêng taïm
Xi maêng gaén taïm
Chaát traùm taïm
Composite traùm taïm quang truøng hôïp

Cool Temp
Acrytemp
Tempcem
TempoSIL 2
Coltosol (Cavit 38g)
Fill Magic Tempo

Coâng duïng Nhaø saûn xuaát Trang 

Kieåm soaùt moâ meàm 

Maõo taïm vaø vaät lieäu gaén maõo 

Vaät lieäu laáy daáu 

Tissus Management 

Temporary Crown

Impression Material 

Boä khuoân Paraform taùi taïo cuøi
Hoäp choåi nhoû
Boä choát sôïi Unicore
Boä taùi taïo cuøi composite löôõng truøng hôïp
Chaát traùm loùt Permaflo maøu tím
OÁng Skini ñeå ñöa xi maêng gaén choát sôïi
Chaát caàm maùu Astringedent loaïi maïnh
Chaát caàm maùu Astringedent loaïi thöôøng
Chaát boït beå co nöôùu
Naép goøn neùn caàm maùu

Coltene
Pengwaves, Woodpecker

Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Coltene
Coltene

Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent
Ultradent

Coltene
Zhermack
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene

202
202
203
204
204
204
205
205
205
205

206
207
208
209
209
209

210
210
210
211
212
213

Maõo vaø caàu maõo Crown & Bridge5

Tenax Full Kit Titanium
Tenax Fiber Trans
ParaCore
Mixing Tip
Oral Tip

Choát vaø taùi taïo cuøi  Post & Cord Build Up

Boä choát Titanium Tenax
Boä choát sôïi Tenax Fiber
Vaät lieäu taùi taïo cuøi löôõng truøng hôïp
Ñaàu troän Permaflo DC
Ñaàu ñöa thuoác Permaflo DC

Coltene
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene

196
197
198
199
199

Chaát laáy daáu 
Chaát laáy daáu ñoåi maøu Tropicalgin
Chaát laáy daáu coù ñoä chaûy loûng vaø ñoä chính xaùc cao
Chaát laáy daáu ñoåi maøu Phase
Chaát laáy daáu cöïc meàm Hydrogum
Chaát laáy daáu meàm Hydrogum, duøng cho beänh nhaân nha chu
Chaát laáy daáu coù ñoä oån ñònh 5 ngaøy Hydrogum
Chaát laáy daáu duøng cho chænh nha Orthoprint
Cheùn troän Alginate
Cheùn troän Dent mate
Caây troän Alginate
Maùy troän Alginate
Boät laøm saïch chaát laáy daáu
Cao su ñaëc silicon C 
Cao su ñaëc meàm silicon C
Cao su loûng
Cao su raát loûng
Chaát xuùc taùc
Chaát laáy daáu daïng ñaëc silicon A
Chaát laáy daáu daïng loûng silicon A
Chaát laáy daáu Elite P&P silicon A

Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack

215
215
216
216
216
217
217
218
218
218
218
220
220
220
221
221
221
223
223
223

Alginate
Tropicalgin
Neocolloid
Phase Plus
Hydrogum Soft
Hydrogum
Hydrogum 5 Long Lasting
Orthoprint
Mixing Bowl for Alginate
Mixing Bowl Den-mate
Mixing Spatula
Alghamix II
Algitray
Zetaplus
Zetaplus Soft
Oranwash L
Oranwash VL
Indurent Gel
Elite P&P putty soft normal
Elite P&P light fast
Elite P&P intro kit











Teân saûn phaåm Coâng duïng Nhaø saûn xuaát Trang 

Orthoplus
Ecligner

 3 Shape

Tomy
Tomy
Tomy
Tomy
Tomy

Tomy
Tomy

Tomy
Tomy
Tomy

Tomy
Tomy
Tomy
Tomy
Tomy

Reliance
Reliance
Reliance 
Reliance 
Reliance
Reliance
Reliance 
Reliance
Reliance
Reliance
Reliance
Reliance
Reliance
Reliance
Reliance
Reliance
Reliance

Tomy
Tomy

Dent-Mate, Tomy
Tomy

Swiss Denta Care 
Dentos

Hu-Fridey, Tomy

GAC
Nichrominox, Pengwaves, Dent-Mate, GAC
GAC, Zhermack, Coltene, Ultradent, Tomy

Ultradent, Tomy, NTI
Waterjet, Tepe, Tomy, Vitis, Fiffydent

Chænh nha  Orthodontics9

Functiontal Education 
ECligner
Digital Impression
Self Ligating Braces
Clippy
Clippy-C
Mini Clippy
Micro Mini Clippy RC
Clippy L
Cosmetic Braces 
Esther MB
Crystaline 7
Metal Braces 
Omni Arch
Mini Omni Arch
Microline
Band & Tube 
Band
Tube for Upper Jaw
Tube for Lower Jaw
Clippy Tube
Accessories
Light Bond
Assure
Assure plus
Goto 
L.E.D. PRO SEAL
Barrier gel
Porc etch
Porcelain conditioner
Plastic conditione 
Metal primer
Ultra band-lok 
Stainless steel ortho Flextech
Stainless steel ortho Flextech
Flow tain and flow taintm l.V.
LCR
Bond Aligner
A2tm Aligner Attachment Kit
Wire 
Arch Wire
Wire Accessories
Elastic, Extra Oral & Stripping 
Elastic
Extra Oral
Stripping
Mini Implant
Instrument
Accessories & Labo
Ortho Labo 
Photo
Ortho Accessories 
Bracket removal
Ortho hygiene

Giaùo duïc chöùc naêng chænh nha sôùm cho treû em
Chænh nha khoâng maéc caøi
Maùy scan vaø phaàn meàm chænh nha
Maéc caøi kim loaïi coù naép (töï buoäc)
Maéc caøi kim loaïi coù naép Clippy
Maéc caøi kim loaïi coù naép Clippy-C
Maéc caøi kim loaïi coù naép Mini Clippy
Maéc caøi kim loaïi coù naép Micro Mini Clippy RC
Maéc caøi kim loaïi coù naép Micro Mini Clippy L
Maéc caøi thaåm myõ
Maéc caøi thaåm myõ Esther MB
Maéc caøi thaåm myõ Crystaline 7
Maéc caøi kim loaïi 
Maéc caøi kim loaïi Omni Arch
Maéc caøi kim loaïi Mini Omni Arch
Maéc caøi kim loaïi Microline
Khaâu vaø OÁng 
Khaâu
OÁng cho raêng coái haøm treân
OÁng cho raêng coái haøm döôùi
OÁng Clippy
Phuï kieän
Keo daùn chænh nha quang truøng hôïp
Keo daùn maéc caøi thoâng thöôøng
Keo daùn cho taát caû vaät lieäu
Composite gaén maéc caøi 
Traùm bít hoá raõnh vaø beà maët raêng
Baûo veä nöôùu raêng
Acid
Duøng ñeå gaén maõo söù
Keo daùn composite, khí cuï nhöïa acrylic
Keo daùn vaøng, theùp khoâng gæ vaø Amalgam 
Xi maêng gaén khaâu coù chöùa Flo
Daây duy trì theùp khoâng gæ
Daây kim loaïi phaúng duy trì maët löôõi
Composite loûng Microfil quang truøng hôïp
Chaât daùn khí cuï duy trì quang truøng hôïp
Vaät lieäu daùn leân kim loaïi, nhöïa, söù
Taïo nuùt hình oval hay hình chöõ nhaät
Daây cung 
Daây cung chænh nha
Phuï kieän cho daây cung
Thun, Khí cuï ngoaøi maët & Thanh maøi keõ 
Thun chænh nha 
Khí cuï ngoaøi maët
Thanh maøi keõ
Mini Vis
Duïng cuï nhoû
Phuï kieän & Labo 
Labo chænh nha
Chuïp hình 
Phuï kieän chænh nha
Thaùo maéc caøi
Veä sinh

450
462
473

477
479
483
487
491

494
497

505
507
509

512
513
514
515
516
517
517
517
518
519
520
520
520
520
520
521
522
522
522
522
523
523

525
533

537
541
543
547
556

567
569
571
577
581



Labo Labo 10

Mouthguard 

Stone
Elite Rock Fast Cream
Elite Stone Brown
Elite Base Drey
Elite Model Blue 
Model Fast Blue
Elite Arti White
Elite Ortho White
Rubber Bowl for Stone
Spatula for Stone
Water Dispenser
Measuring Scoop
Tensilab
Zeta 7 spray & Solution

Duplication
Zetalabor Labo Silicone
Indurent Gel
Elite Double 22

Snap Powder 
Temporary Crown

Pins
Pindex Machine Laser
Pindex - Carbide Drills
Triplus Pins & Sleeves
Pindex Triplus
Pindex System Handsaw
Pindex Replace Blade

Burs 
Dóa caét
Supermax
All ceramic supermax 
Carbide bur
Titanium
Polish
Ceraglaze 
Softpol
Labo Burs
Tungsten Carbide Cutters
Nti ne master
Nti galactic gold
Nti epsipol braun
Nti uniwhite / uniblack / uniblue
Muõi ñaùnh boùng nhöïa acrylic
Brushes
Ñóa goøn

Others
VAP 6
VAP 8
Elite Mix
Prothyl Polimer
Polimer 180
Prothyl Press Evo
Prothyl Hi-impact Eco
Prothyl Thermo Evo

Maùng baûo veä

Thaïch cao
Thaïch cao cöùng nhanh maøu kem
Thaïch cao cöùng maøu naâu
Thaïch cao meàm maøu xaùm
Thaïch cao ñoå maãu maøu xanh
Thaïch cao ñoå maãu maøu xanh
Thaïch cao vaøo giaù khôùp maøu traéng
Thaïch cao duøng cho chænh nha maøu traéng
Cheùn troän thaïch cao
Caây troän thaïch cao
Ly löôøng nöôùc
Muoãng löôøng thaïch cao
Chaát giaûm taïo boït khi ñoå thaïch cao
Dung dòch saùt truøng laáy daáu trong labo

Laáy daáu trong labo
Silicone duøng trong labo
Chaát xuùc taùc
Chaát laáy daáu trong labo

Nhöïa cho caàu maõo taïm

Pin
Maùy ñoùùng pin - Pindex
Phuï kieän muõi khoan cho maùy Pindex
Pin Triplus vaø oáng boïc ngoaøi
Pin Triplus cuûa Pindex 
Heä thoáng cöa Pindex
Löôõi cöa

Muõi khoan
Dóa caét
Muõi khoan söù, kim loaïi
Muõi khoan toaøn söù supermax
Muõi khoan carbide 
Muõi khoan Titanium 
Muõi ñaùnh boùng cho nhöïa
Muõi khoan Söù, Zirconia, kim loaïi thöôøng
Duïng cuï laøm möôït ñöôøng vieàn khay
Muõi khoan Labo
Muõi carbide Tungsten
Muõi khoan cho hôïp kim Chrome cobalt
Muõi ñaùnh boùng hôïp kim quyù
Muõi ñaùnh boùng cho hôïp kim quí / baùn quí vaø composite
Muõi ñaùnh boùng thoâng duïng
Muõi ñaùnh boùng nhöïa acrylic
Choåi
Ñóa goøn

Caùc loaïi khaùc
Maùy xòt hôi / nöôùc noùng
Maùy xòt hôi nöôùc kho
Maùy troän thaïch cao vaø boät ñuùc
Loø naáu nhöïa eùp
Noài aùp suaát naáu nhöïa
Nhöïa eùp laïnh - söû duïng vôùi loø naáu aùp suaát
Nhöïa naáu noùng - söû duïng vôùi loø naáu ôû nhieät ñoä soâi
Nhöïa naáu noùng (thôøi gian truøng hôïp nhanh)

588

590
590
590
590
590
591
591
591
591
591
591
591
591

592
592
592

592

593
593
593
593
593
593

594
594
595
595
595
595
596
597
597
598
607
608
609
610
611
612
612

613
613
614
614
615
615
616
616

GAC

Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack
Zhermack

Zhermack 
Zhermack 
Zhermack

Coltene

Coltene
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene
Coltene

NTI
NTI
NTI
NTI
NTI
NTI
NTI
NTI 
NTI 
NTI
NTI
NTI
NTI
NTI 
NTI
NTI
NTI

Zhermack 
Zhermack 
Zhermack 
Zhermack 
Zhermack 
Zhermack 
Zhermack 
Zhermack
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HAÕY LAØM SAÙNG NUÏ CÖÔØI CUÛA BAÏN - CAÙC CAÂU HOÛI VEÀ LAØM TRAÉNG RAÊNG 

TIEÁN TRIEÅN LAØM TRAÉNG RAÊNG XAÛY RA NHÖ THEÁ NAØO?

VIEÄC LAØM TRAÉNG COÙ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN ÑOÄ BAÙM 
DÍNH CUÛA VAÄT LIEÄU DAÙN VAØO RAÊNG?

KEÁT QUAÛ LAØM TRAÉNG SEÕ KEÙO DAØI BAO LAÂU?

LAØM TRAÉNG RAÊNG COÙ GAÂY EÂ BUOÁT?

LAØM TRAÉNG RAÊNG COÙ LAØM YEÁU MEN RAÊNG?

QUAN TROÏNG 

Coù nhieàu nguyeân nhaân gaây nhieãm maøu cho raêng – Moät soá loaïi thuoác, raêng chaán thöông, raêng chöõa tuûy, thöïc phaåm 
vaø nöôùc uoáng coù theå gaây ñoåi maøu raêng theo thôøi gian – Moät soá raêng ñoåi maøu chæ treân beà maët, moät soá aån saâu beân 
trong - Caû hai tröôøng hôïp naøy ñeàu coù theå ñöôïc nha só ñieàu trò hieäu quaû - Laøm traéng raêng chuyeân nghieäp do nha só 
kieåm soaùt laø löïa choïn toát nhaát, an toaøn nhaát cho beänh nhaân.

Tieán trieån laøm traéng ñöôïc xaûy ra nhö khaû naêng thaåm 
thaáu töï do cuûa caùc Carbamide peroxide vaø Hydrogen 
peroxide vaøo lôùp men, ngaø raêng vaø phaùt taùn vaøo caùc 
phaàn khaùc cuûa raêng – Peroxide seõ phaân hoùa ra Oxy 
nguyeân chaát ñeå coù theå ñi vaøo giöõa caùc truï men, beû gaõy 
caùc chuoãi phaân töû taïo ra maøu raêng – Caáu truùc raêng 
hoaøn toaøn khoâng thay ñoåi, choã coù maøu saéc beân trong 
raêng saùng hôn.
Caùc phaân töû laøm traéng coù theå phaùt taùn theo caùc höôùng 
vaøo toaøn boä caùc phaàn cuûa raêng neân cho duø gel laøm 
traéng khoâng phuû heát beà maët raêng, toaøn boä raêng vaãn 
ñöôïc laøm traéng.
Coù raát nhieàu nghieân cöùu ñaõ chöùng minh taùc ñoäng cuûa 
Peroxide trong vieäc laøm traéng raêng – Men raêng, ngaø 
raêng. Caùc mieáng traùm vaø caùc chaát gaén dính thì khoâng 
theå traéng hôn vaø khoâng bò toån thöông vôùi chaát laøm traéng.

Maëc duø chaát laøm traéng  phaùt taùn moät löôïng lôùn oxy 
nguyeân chaát vaøo raêng, caùc phuïc hình gaén dính cuõ vaãn 
khoâng bò aûnh höôûng. Neáu raêng ñöôïc gaén dính sau taåy 
traéng, neân chôø khoaûng 7 – 10 ngaøy sau khi döøng taåy 
traéng. Caùc thuoác noàng ñoä cao coù theå seõ aûnh höôûng ñeán 
söï truøng hôïp cuûa caùc thaønh phaàn nhöïa.

Keát quaû laøm traéng thöôøng raát oån ñònh – Tuy nhieân 
tuøy thuoäc vaøo cheá ñoä aên uoáng vaø caùc thoùi quen trong 
cuoäc soáng cuûa moãi ngöôøi. Coù theå laäp laïi qui trình laøm 
traéng trong moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù  - Do ñaëc tính 
an toaøn cuûa caùc chaát laøm traéng, nha só vaø beänh nhaân 
ñeàu coù theå yeân taâm.

EÂ buoát raêng laø phaûn öùng phuï thöôøng gaëp khi taåy traéng. 
Thöôøng thì hieän töôïng naøy giaûm daàn vaø heát haún sau 
khi ngöøng taåy traéng. Tuy nhieân haàu heát caùc vaät lieäu 
taåy traéng Opalescence ñeàu coù chöùa PF (Nitrat Kali vaø 
Flour) laø caùc chaát giaûm eâ, giuùp beänh nhaân deã chòu hôn.
Nhieàu coâng trình nghieân cöùu cho thaáy Nitrat Kali  coù 
theå khueách taùn qua men ngaø vaø tuûy nhö Hydrogen 
Peroxide.
Nitrat Kali coù taùc duïng nhö chaát gaây teâ, giöõ cho heä 
thoáng thaàn kinh ôû traïng thaùi taùi phaân cöïc sau khi ñaõ 
bò khöû cöïc  ôû trong chu kyø ñau – Flour coù taùc duïng 
nhö nuùt chaën caùc ñaàu oáng ngaø vaø laøm giaûm söï dòch 
chuyeån cuûa dòch trong oáng ngaø laø nguyeân nhaân gaây 
ra nhaïy caûm.

Hieäp hoäi nghieân cöùu nha khoa Myõ vaø Taïp chí cuûa hieäp 
hoäi nha khoa Hoa Kyø khaúng ñònh laøm traéng raêng vôùi 
Opalescence PF giaûm nhaïy caûm ñaùng keå, ñoàng thôøi 
coù taùc duïng choáng saâu raêng vaø taêng ñoä cöùng cuûa men 
raêng, naâng cao tình traïng toång quaùt cuûa men raêng.

Laøm traéng raêng coù söï kieåm soaùt cuûa nha só laø toát nhaát! 
Ngaøy nay laøm traéng raêng raát hieäu quaû vaø an toaøn neáu 
ñöôïc söû duïng ñuùng ñaén vaø choïn ñuùng vaät lieäu – Ñieàu 
naøy ñoøi hoûi chaån ñoaùn ñuùng, laøm saïch raêng ñuùng, 
löïa choïn quy trình taåy traéng ñuùng vaø kieåm soaùt beänh 
nhaân trong suoát quaù trình ñieàu trò - Caùc loaïi töï taåy 
traéng ñöôïc baùn ôû sieâu thò thöôøng khoâng mang laïi keát 
quaû nhö mong ñôïi – Taát caû caùc saûn phaåm cuûa Opal-
escence laø saûn phaåm y teá, chæ ñöôïc söû duïng trong caùc 
phoøng khaùm nha khoa.

Vaät lieäu taåy traéng
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Phaùc ñoà ñieàu trò traéng raêng:

Chuùng toâi khuyeân söû duïng caùc böôùc trong qui ñònh taåy traéng ñuùng nhö sau ñaây – Baïn coù theå ñieàu chænh 
tuøy thuoäc vaøo moãi beänh nhaân vaø loaïi ñieàu trò laøm traéng maø baïn choïn söû duïng.

1. Tìm hieåu veà lòch söû cuûa beänh nhaân
- Ñaùnh giaù tình traïng nhieãm maøu ban ñaàu
- Kieåm tra caùc phuïc hình ñaõ coù
- Ñaët caâu hoûi theâm veà caûm nhaän cuûa beänh nhaân 
vôùi tình traïng thaåm myõ raêng mieäng 
cuûa hoï
ï Chuù yù : Khoâng neân tieán haønh taåy traéng neáu beänh 
nhaân ñang ôû tình traïng :
- Ñang mang thai hoaëc ñang cho con buù.
- Coù caùc mieáng traùm lôùn ôû vuøng raêng buoát.
- Coù Implant ôû vuøng raêng tröôùc.
- Nhaïy caûm vôùi laïnh/noùng.

2. Kieåm tra tình hình raêng saâu
Caàn kieåm tra ñaùnh giaù moâ meàm vaø raêng
Caàn khoâng coù khe hôû ôû phuïc hình, raêng nöùt vaø 
saâu raêng 

3. Caàn bieát ñöôïc mong muoán cuûa beänh nhaân
Caàn ñaùnh giaù mong muoán, ñoäng löïc vaø thaùi ñoä 
cuûa beänh nhaân
Caàn trao ñoåi vôùi beänh nhaân caùc khaû naêng vaø giôùi 
haïn cuûa vieäc laøm traéng raêng cho tình traïng caù 
nhaân hoï ñeå höôùng beänh nhaân tôùi mong ñôïi thöïc 
teá hôn.
 
4. Xaùc ñònh maøu saéc raêng ban ñaàu
So maøu raêng vôùi baûng so maøu VITA
Chuïp hình raêng sau khi laøm saïch raêng vaø tröôùc 
khi taåy traéng vaø ghi roõ trong hoà sô 

5. Cho beänh nhaân kí vaøo baûn thoûa thuaän.
 Baûng thoûa thuaän caàn ghi roõ caùc khaû naêng vaø giôùi 
haïn cuûa taåy traéng cuøng nhö giaù thaønh lieân quan.

6. Caàn laøm saïch raêng
- Caàn laøm saïch maët ngoaøi raêng vì caùc maûng 
baùm coù theå caûn trôû hoaëc laøm giaûm hieäu quaû 
cuûa chaát laøm traéng.

7. Choïn saûn phaåm laøm traéng
Tuøy thuoäc vaøo tình traïng beänh söû vaø mong 
muoán cuûa beänh nhaân, baùc só coù theå khuyeân söû 
duïng 1 hoaëc 2 phöông phaùp ñieàu trò - ñeå ñaït 
hieäu quaû cao nhaát
Ví duï : Choïn taåy traéng taïi phoøng maïch vôùi 
Opalescence Boost, sau ñoù theâm vaøi ngaøy vôùi 
taïi nhaø vôùi Opalescence PF.

8. Caàn giaùo duïc beânh nhaân ñeå ñaït keát quaû
 toát nhaát.
Höôùng daãn beänh nhaân traùnh caùc thöùc aên vaø 
nöôùc uoáng coù theå gaây nhieãm maøu raêng sau 
24-48h sau ñieàu trò laøm traéng raêng nhö cafe, 
traø, cola, röôïu ñoû, nöôùc traùi caây vaø caùc loaïi traùi 
caây…

9. Xaùc ñònh laïi maøu raêng sau laøm traéng
- Chuïp hình raêng sau khi taåy traéng, söû duïng 
baûng maøu Vita ñeå so saùnh vôùi maøu raêng ñaõ 
ñöôïc chuïp tröôùc khi taåy.
- Sau khi ngöøng quaù trình taåy traéng, raêng seõ coøn 
tieáp tuïc taùc duïng traéng hôn nöõa. Do ñoù, maøu 
cuoái cuøng neân ñöôïc so laïi sau vaøi ngaøy, khi maø 
raêng ñöôïc taùi haáp thuï nöôùc & caùc peroxide ñaõ 
thoaùt ra heát.

10. Ñeà nghò theâm ñieàu trò Fluoride neáu caàn
Sau khi taåy traéng, nhieàu nha só khuyeân söû duïng 
theâm Fluoride. Khoâng neân thoa Vecni leân raêng 
vì raêng caàn taùi haáp thuï nöôùc. Neân söû duïng 
Flor-opal.
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là sản phẩm tẩy trắng răng 
hàng đầu trên thế giới 

Vì sao

# 1 Tẩy trắng Opalescence đã 
có những tiến bộ trong thẩm 

mỹ học từ năm 1990

Opalescence là thương hiệu tẩy trắng lâu đời.
Kể từ 1990 đến nay, Opalescence đã chứng minh là dòng sản 
phẩm tẩy trắng được xây dựng nhất quán và luôn cải tiến, đem 

lại kết quả tốt nhất cho bác sĩ và bệnh nhân

Với Opalescence, bệnh nhân không cần phải lo lắng 
bị tràn chất tẩy trắng ở những nơi không cần đến. 

Công thức được cấp bằng sáng chế, keo tẩy có độ 
nhớt dính cao, không bị trào ra trong quá trình điều trị 

và khay dễ điều chỉnh vừa khít với răng. Điều này giúp 
bệnh nhân được thoải mái, dễ chịu trong quá trình 

điều trị.

# 2 Sản phẩm được cấp bằng 
sáng chế về độ nhớt và độ dính
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# 4 Công thức được cấu tạo với
20% nước, giảm sự ê buốt cho răng

Nhiều sản phẩm làm trắng trên thị trường làm mất nước răng, làm bệnh nhân khó chịu vì ê buốt. Gel tẩy 
trắng Opalescence PF được tạo thành từ tối thiểu 20% nước để giữ cho răng được ngậm nước trong quá 
trình tẩy trắng. Hàm lượng nước cao này không chỉ tốt cho răng, mà còn làm giảm khả năng xuống màu trở 
lại trong tương lai, vì răng giữ hydrat từ lúc bắt đầu đến lúc hoàn thành. Sự kết hợp tối ưu của potassium 
nitrate và fluoride sẽ làm giảm ê buốt trong quá trình tẩy trắng răng

Vì gel làm trắng răng phải được ngậm trong miệng khoảng vài giờ nên phải sử dụng một sản phẩm có 
độ pH phù hợp với pH tự nhiên trong miệng của bệnh nhân. Khi miệng có pH thấp (giữa 5.5 và 6.5 như 
sản phẩm làm trắng răng của những đối thủ cạnh tranh khác), vi khuẩn có thể bắt đầu phát triển mạnh. 
Opalescence PH có chứa carbamide peroxide, một sản phẩm phụ gọi là urea. Urea, có tự nhiên trong 
nước bọt, làm tăng độ pH trong miệng đến một mức độ trung lập (giữa 7 và 8).

# 5 Cân Bằng PH để giảm vi khuẩn phát triển

Sản phẩm Opalescence là một trong những sản phẩm làm trắng răng ổn định nhất, hiệu quả được duy trì 
trong suốt quá trình điều trị, được tính toán pha chế sao cho độ dính của keo luôn ổn định ngay cả khi được 
vận chuyển trên toàn thế giới. Trong thực tế, các nghiên cứu thực hiện trên Opalescence cho thấy độ ổn 
định của peroxide luôn là 90% hoặc nhiều hơn vào cuối thời hạn sử dụng của sản phẩm, điều mà hầu hết 
các đối thủ cạnh tranh khác khó có thể làm được.

# 3 Độ ổn định cao



1

8

Vaät lieäu taåy traéng

# 9 Dễ dàng kết hợp với các sản phẩm Opalescence khác để điều 
trị  cho từng cá nhân

#10 Dễ dàng sử dụng, hiệu quả cao với công thức carbamide 
peroxide và hydro peroxide độc đáo có trong Opalescence

# 6 Giúp cho răng chắc 
và giảm sâu răng

# 7 Chất ngọt với Xylitol

Làm trắng răng bằng Opalescence PF (có chứa 
potassium nitrate và fluoride). Potassium nitrate 
làm giảm sự ê buốt răng. Florua giúp giảm sâu 
răng và tăng cường men răng, cải thiện sức khỏe 
tổng thể của răng

Mỗi sản phẩm Opalescence được làm ngọt 
bằng xylitol, một chất làm ngọt không gây sâu 
răng, làm giảm nguy cơ sâu răng.

Mặc dù mỗi sản phẩm Opalescence đều cho hiệu quả trong một lần làm trắng răng, nhiều bệnh nhân vẫn 
thích kết hợp các phương pháp điều trị hoặc các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của họ. Vì mỗi sản phẩm 
Opalescence có thể kết hợp với những sản phẩm khác, dễ tạo một chế độ tùy chỉnh cho bệnh nhân.

Chỉ có  Opalescence là cung cấp đầy đủ các sản phẩm làm trắng có thể mang đến cho bạn kết quả bạn 
muốn trong khung thời gian làm việc phù hợp với bạn. 
Sản phẩm Opalescence dễ sử dụng dưới dạng ống bơm (Opalescence PF) hoặc khay chứa sẵn thuốc 
(Opalescence Go) cho bệnh nhân.

# 8 Tẩy trắng Opalescence cung cấp cho bạn chất lượng và sự tự 
tin khi sử dụng các sản phẩm được sản xuất tại Mỹ 

Gel Opalescence và ống bơm được sản xuất 100% tại nhà máy Ultradent tại Utah, Mỹ. 
Opalescence và Ultradent là đồng nghĩa với chất lượng. Tất cả các nghiên cứu và phát triển của Ultradent 

được thực hiện tại nhà máy ở Hoa Kỳ. Vì vậy, Ultradent tự sản xuất và tự kiểm soát chất lượng. Điều này 
cho phép Ultradent hướng dẫn và giám sát toàn bộ quá trình từ thời gian sản xuất đến thời điểm đóng gói 
để vận chuyển. Ultradent đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất, được chứng nhận ISO 9001, đảm 
bảo mỗi sản phẩm được thực hiện chính xác. Opalescence được chứng nhận bởi Hiệp hội Nha khoa Hoa 
Kỳ (ADA Accepted).

MADE IN

THE USA

XYLITOL
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Nha sĩ và bệnh nhân trên toàn thế giới tin tưởng tẩy 
trắng bằng Opalescence cung cấp cho họ nụ cười 
trắng sáng hơn. Các sản phẩm tẩy trắng Opalescence 

đã được công nhận bởi các chuyên gia trong ngành như 
Reality, Dentistry Today và Dentaltown, v.v…

Duy nhất thương hiệu Opalescence đã trở thành 
nhà tiên phong toàn cầu trong việc làm trắng răng 
suốt hơn 25 năm qua. Từ năm 1990, các phòng 
khám trên khắp thế giới đã được hưởng lợi từ các 
sản phẩm tẩy trắng với chất lượng cao nhất, sáng 
tạo nhất

# 11 Tẩy trắng Opalescence có vị thơm không chứa gluten và được 
chứng nhận Kosher

Opalescence đã cho ra nhiều loại hương vị, bạn có thể tẩy trắng mà không cần phải chịu bất kỳ vị khó chịu nào. 
Các sản phẩm tẩy trắng Opalescence cũng không chứa gluten và  được chứng nhận Kosher, vì vậy chúng phù 
hợp với lối sống và sự tin tưởng từ bất kỳ nền tảng nào.

KOSHER
CERTIFIED

&
GLUTEN

FREE

# 12 Opalescence cung cấp các sản phẩm đặc biệt cho các trường 
hợp đặc biệt

# 13 Chỉ được bán trực tiếp cho chuyên gia nha khoa

Opalescence cam kết hỗ trợ các cộng đồng nha khoa. Vì việc tẩy trắng răng chỉ đạt thành công cao nhất khi 
được giám sát bởi một nha sĩ nên sản phẩm Opalescence chỉ được bán trực tiếp cho các chuyên gia nha khoa 
đã được cấp phép mà thôi. Nha sĩ cần giải thích cho bệnh nhân hiểu rõ quy trình để đạt được kết quả mỹ mãn.

# 15 Opalescence dẫn 
đầu toàn cầu về dòng sản 
phẩm tẩy trắng

# 14 Tất cả các sản phẩm 
Opalescence đều đoạt giải 
thưởng

Opalescence được thiết kế để tẩy trắng cho nhiều trường hợp, dù là những vết ố, răng đổi màu, vệt ố do nhiễm 
tetracycline hoặc tẩy trắng trong khi niềng răng. Có loại phù hợp cho từng trường hợp.
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8 oáng thuoác taåy traéng
1 oáng kem ñaùnh raêng duy trì taåy traéng
1 hoäp ñöïng khay taåy traéng
1 tuùi Carryal

Ñoùng goùi 1 hoäp
HỘP OPALESCENCE PF Maõ soá 
Opalescence PF 10% 5366-US

5369-US
5372-US

Opalescence PF 15%
Opalescence PF 20%

OÁNG 1.2 ml OPALESCENCE PF Maõ soá 
Opalescence PF 10% 5396-US

5399-US
5402-US

Opalescence PF 15%
Opalescence PF 20%

10% 

Mang khay taåy traéng töø 8-10 
tieáng hoaëc suoát ñeâm

15% 

Mang khay taåy traéng töø 
4-6 tieáng

20% 

Mang khay taåy traéng töø 
2-4 tieáng

Tröôùc Sau

Coù theå mang khay vaøo ban 
ñeâm hoaëc ban ngaøy.
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Vaät lieäu taåy traéng

CHAÁT TAÅY TRAÉNG TAÏI NHAØ VAØO BAN ÑEÂM.

Chaát taåy traéng taïi nhaø vôùi 10% (mang khay 
8-10 tieáng/ngaøy) carbamide peroxide laø loaïi 
taåy traéng ñöôïc ña soá caùc nha só treân toaøn theá 
giôùi söû duïng. Taùc duïng lieân tuïc trong 6 - 8 giôø, 
dính vaøo khay, khoâng gaây khoù chòu vaø eâ buoát 
cho beänh nhaân, hieäu quaû roõ reät ngay sau vaøi 
ngaøy ñieàu trò. 

Chaát taåy traéng taïi nhaø 15% (mang khay 4-6 
tieáng/ ngaøy,  20% (mang khay 2-4 tieáng/
ngaøy), vaø 35% (mang khay 30 phuùt/ ngaøy, 
ñöôïc söû duïng  hoaøn toaøn gioáng loaïi 10%.

Haøm treân sau 5 ñeâm 
mang khay taåy traéng 
(khoaûng 40 giôø)

Sau 5 ñeâm mang khay 
taåy traéng

Sau 16 ngaøy ñieàu trò vôùi 
Opalescence PF 20%

Caûi thieän trong 2 tuaàn. 
Vôùi caùc veát oá tetracy-
cline, coù theå phaûi 
ñieàu trò 2 -6 thaùng.

Raêng bò nhieãm tetracycline naëng. Quaù trình taåy 
traéng coù theå keùo daøi töø vaøi tuaàn ñeán vaøi thaùng.

Tröôùc khi taåy traéng

Moät ca 12 tuoåi tröôùc khi
taåy traéng

Tröôùc khi taåy traéng

Caùc veát oá do nhieãm 
tetracycline möùc ñoä 
trung bình vaø naëng
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Vaät lieäu taåy traéng

Chaát taåy traéng raêng taïi phoøng khaùm
(45% Carbamide Peroxide)
QUICK PF 45%

OPALESCENCE QUICK PF 45% Maõ soá 
1 ống 1.2ml + 1 đầu Mc tip 5348-1

* Duøng ban ngaøy, duøng cho khay, taïi phoøng khaùm. 
* Thôøi gian: 30 phuùt.

Ñaây laø loaïi taåy traéng môùi maïnh hôn 
Opalescence PF 35%. Baùc só thöïc hieän taåy 
traéng vaø beänh nhaân mang khay taïi phoøng chôø 
trong voøng 30 ñeán 60 phuùt.

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

Laàn heïn 1

Laáy daáu, ñoå maãu  gôûi ñeán Labo ñeå 
laøm khay.

Laàn heïn 2

Thöû khay treân mieäng beänh nhaân vaø kieåm 
tra chaéc chaén bôø khay khoâng phuû leân 
nöôùu raêng.

Neân baûo veä bôø nöôùu baèng Opal - dam. Traûi 
Opal - dam treân bôø nöôùu cuûa töøng raêng, 
chieáu ñeøn khoaûng 20 giaây.

Ñaët Opalescence 45% vaøo khay, mang 
vaøo cho beänh nhaân.

Duøng goøn laáy ñi phaàn dö traøo ra 
ngoaøi khay.

Cho beänh nhaân xuùc mieäng 

Beänh nhaân coù theå ngoài  chôø taïi phoøng 
maïch trong voøng 30 phuùt, hoaëc coù theå veà 
nhaø vaø töï thaùo khay Opal - dam vaø xuùc 
mieäng thaät saïch.

°

°

°

°

°

°

°
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12. Sau khi röûa saïch Opalescence Boost, duøng caây thaùm traâm hay moät duïng cuï 
chuyeân duøng ñeå naïy OpalDam ra. Laáy phaàn OpalDam ôû keõ raêng baèng thaùm traâm
hoaëc chæ nha khoa. Sau ñoù röûa saïch laïi.

13. Ñaùnh giaù maøu saéc sau moãi laàn thay thuoác. Thoâng thöôøng quaù trình naøy keùo
 daøi khoaûng  60 phuùt (cho 2 laàn ñaët thuoác). Neáu beänh nhaân khoâng caûm thaáy 
eâ buoát vaø vaãn mong muoán traéng hôn nöõa thì coù theå ñaët theâm thuoác. Tieán trình 
naøycoù theå laëp laïi khoâng quaù 3 laàn trong cuøng 1 laàn heïn.

GHI CHUÙ
Nhieàu chuyeân gia thích duøng theâm ñeøn ñeå kích hoaït phaûn öùng cuûa Opalescence Boost nhöng keát quaû thì 
caû 2 tröôøng hôïp ñeàu toát, khoâng cheânh leäch nhau nhieàu.

Opalescence Boost coù theå duøng phoái hôïp vôùi taåy traéng taïi nhaø Opalescence 10%, 15%,20% neáu caàn. 
Thöôøng chæ 2- 4 ñeâm taïi nhaø laø ñuû. Neân ñôïi 24 giôø sau khi taåy traéng taïi phoøng maïch môùi baét ñaàu taïi nhaø 
ñeå giaûm nguy cô eâ buoát raêng.

Neáu beänh nhaân coù tieàn söû eâ buoát sau ñoù, nha só neân söû duïng UltraEZ ñaët trong khay caù nhaân mang 15 
phuùt - 1 giôø /ngaøy cho ñeán khi trieäu chöùng naøy giaûm haún.

Opalescence Boost coù noàng ñoä PH=7 (trung tính), caùc loaïi taåy traéng maïnh khaùc thöôøng coù ñoä PH acid raát 
haïi cho men raêng.

Opalescence Boost khoâng ñoøi hoûi Etching raêng vì noù khoâng phaûi môû “ñöôøng vaøo  men ” baèng acid nhö 
nhieàu loaïi taåy traéng khaùc.

B- TAÅY TRAÉNG 1 HOAËC NHIEÀU RAÊNG ÑÖÔÏC LÖÏA 
CHOÏN, MOÄT PHAÀN RAÊNG (COÅ RAÊNG…)

Coâ laäp raêng nhö höôùng daãn vôùi OpalDam.
Ñaët Opalescence Boost toaøn boä raêng hoaëc moät phaàn raêng bò nhieãm maøu. 
Laëp laïi cho ñeán khi ñaït maøu nhö yù 
Röûa saïch

CHUÙ YÙ: Khoâng neân traùm laïi raêng tröôùc 2 tuaàn sau khi taåy traéng.

OPALESCENCE BOOST OPALDAM

ISO BLOC

OPALESCENCE BOOST OPALDAM OPALDAM GREENMaõ soá Maõ soá Maõ soá 
1 oáng 1.2ml 
1 ñaàu oáng Black micro 

1 ống Opal Boost + 1 Opaldam Green
+ 1 Black Mini tip + 2 black Micro FX tip

1 Iso Block
1 Black Micro tip

1 oáng 1.2ml + 1 ñaàu Black Mini
1 ñaàu oáng Black micro 

326
1435

4751-1
1826-1

1435

331
1435

Vaät lieäu taåy traéng

°
°
°
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Vaät lieäu taåy traéng

Ñeå keát quaû nhanh hôn, coù theå 
phoái hôïp taåy traéng beân trong 
vôùi Opalescence Endo vaø taåy 
traéng beân ngoaøi vôùi caùc loaïi taåy 
traéng khaùc.

1. Bôm Opalescence
Endo vaøo buoàng tuûy

2. Bít ñöôøng môû 
baèng chaát traùm 
taïm UltraTemp.

3. Deã daøng 
laáy ñi phaàn dö 
baèng goøn.

Laáy 
thuoác taåy 
traéng ra 
deã daøng

Hoaøn 
thaønh

Chaát taåy traéng raêng ñaõ ñieàu trò tuûy

OPALESCENCE ENDO

35% Hydrogen Peroxide
* Duøng ban ngaøy, taïi phoøng khaùm vaø quay laïi phoøng khaùm kieåm tra
* Thôøi gian 3-5 ngaøy.

Tröôùc

Tröôùc

Tröôùc

Sau

Sau

Sau

TAÅY TRAÉNG RAÊNG CHEÁT TUÛY

Quy trình söû duïng

Laàn heïn 1:

Chuïp tia X, kieåm tra raêng ñaõ
 ñöôïc chöõa tuûy hay chöa.

Raêng caàn ñöôïc chöõa tuûy toát
 tröôùc khi taåy traéng .

Môû ñöôøng vaøo buoàng tuûy, laáy ñi
toaøn boä chaát traùm vaø ñi vaøo oáng chaân raêng 
2-3mm.

Sau ñoù traùm phaàn buoàng 
tuûy baèng moät lôùp moûng 1mm
chaát traùm loùt ñeå baûo veä 
guttapercha döôùi taùc ñoäng 
cuûa H2O2

Bôm Opalescence Endo vaøo trong buoàng 
tuûy. Bít ñöôøng môû baèng chaát traùm taïm cöùng 
hoaëc chaát traùm thaåm myõ.

Laàn heïn 2:
3 - 5 ngaøy sau laàn heïn 1, kieåm tra maøu raêng - 
coù theå laëp laïi nhö laàn 1 neáu maøu chöa ñaït. Sau 
khi maøu raêng ñaõ ñöôïc nhö yù, laáy saïch thuoác taåy 
traéng ra, traùm taïm cho beänh nhaân.

Laàn heïn 3:
2 tuaàn sau laàn heïn 2
Traùm vónh vieãn cho beänh nhaân.

OPALESCENCE ENDO Maõ soá 
1oáng 1.2ml + 1 ñaàu Black Mini 1323-1

°

°

°

°
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Vaät lieäu taåy traéng

Nồng độ Opalescence Carbamide Peroxide và Hydrogen Peroxide

1/3 lượng Carbamide Peroxide (CP) chứa trong chất tẩy trắng phá vỡ thành các Hydrogen 
Peroxide (H

2
O

2
), nhân tố tẩy trắng hoạt tính. Điều này rất quan trọng trong việc nắm bắt 

chính xác nồng độ các sản phẩm tẩy trắng

 H
2
O

2
- Hydrogen peroxide  CP - Carbamide peroxide Giải phóng từ carbamide peroxide

Opalescence PF
Khay tẩy trắng tại nhà làm riêng cho mỗi cá nhân

Opalescence Go
Khay tẩy trắng tại nhà đã 
được làm đầy sẵn với gel 

sử dụng 1 lần

Opalescence 
Quick

 Khay tẩy trắng 
tại phòng 
mạch làm 

riêng cho mỗi 
người

Opalescence 
Boost

 Gel tẩy trắng 
tại phòng 

mạch thoa trực 
tiếp lên răng

Opalescence 
Endo

Tẩy trắng răng 
tại phòng, đặt 

thuốc vào 
trong những 
răng đã điều 

trị tủy

10% CP

3% H
2
O

2
5% H

2
O

2
7% H

2
O

2
12% H

2
O

2
15% H

2
O

2
10% H

2
O

2
40% H

2
O

2
15% H

2
O

2
35% H

2
O

2

15% CP

20% CP

35% CP

45% CP
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Höôùng daãn caùch ñaët thuoác vaøo khay.
Beänh nhaân neân chaûi raêng baèng loaïi kem ñaùnh raêng Oples-
cence tröôùc khi mang khay taåy .
Khi mang khay vaøo, beänh nhaân seõ laáy ñi phaàn chaát taåy 
traéng dö traøo ra ngoaøi khay baèng baøn chaûi meàm hoaëc gaïc.Sau ñoù, beänh nhaân coù theå xuùc mieäng 2 hoaëc 3 laàn.Tuyeät ñoái khoâng aên uoáng sau khi mang khay.

Beänh nhaân khoâng neân huùt thuoác trong suoát quaù trình taåy 
traéng. Neáu ñöôïc, neân kieâng caû caø pheâ, traø vaø caùc thöùc aên 
coù nhieàu phaåm maøu.
Neáu beänh nhaân bò eâ buoát nhieàu trong luùc mang khay, khu-
yeân beänh nhaân ngöøng söû duïng ñeå nha só xöû lyù trong laàn 
heïn sau.

Trong suoát quaù trình taåy traéng, beänh nhaân coù theå bò eâ buoát 
khi uoáng nöôùc laïnh hoaëc noùng -  ñieàu naøy laø bình thöôøng, 
seõ bieán maát sau 2 hoaëc 4 ngaøy sau khi ngöøng taåy traéng.Neáu coù ñieàu gì baát thöôøng trong thôøi gian taåy traéng phaûi 
ñeán nha só ngay.

PHAÀN NHA SÓ DAËN DOØ BEÄNH NHAÂN

Vaät lieäu taåy traéng
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NHÖÕNG ÑIEÀU NHA SÓ CAÀN BIEÁT 
TRONG VIEÄC TAÅY TRAÉNG CHO BEÄNH NHAÂN

Haõy nhôù raèng coù 5% tröôøng hôïp seõ khoâng ñaùp öùng vôùi vieäc taåy traéng. Vì vaäy caàn thoâng baùo ñieàu naøy 
vôùi beänh nhaân tröôùc khi taåy traéng.

Tröôøng hôïp nhieãm Tetracyline vaø nhieãm Fluor raát naëng, neân nghó ñeán vieäc phoái hôïp söû duïng taåy traéng 
vôùi  vieäc laøm caùc veneer. Keát quaû seõ toát ñeïp hôn raát nhieàu so vôùi söû duïng moät phöông phaùp.

Neân ñôïi 2 tuaàn sau khi taåy traéng raêng tröôùc khi tieán haønh traùm raêng baèng composite  hay ñaët phuïc hình 
söù. Thôøi gian naøy cho pheùp quaù trình caân baèng nöôùc trôû laïi vaø oån ñònh maøu cuûa raêng. Ngoaøi ra, thôøi 
gian naøy cho pheùp löôïng peroxide dö thoaùt ra khoûi raêng vaø do ñoù seõ khoâng gaây aûnh huôûng ñeán löïc keát 
dính cuûa caùc heä thoáng daùn.

Nhöõng vuøng ít canxi treân raêng coù theå seõ traéng hôn nhöõng vuøng khaùc trong suoát quaù trình taåy traéng raêng. 
Nhöng sau khi taåy, maøu saéc cuûa raêng seõ trôû laïi ñoàng nhaát sau quaù  trình caân baèng nöôùc 
cuûa raêng.

Khuyeân beänh nhaân khoâng neân huùt thuoác khi mang khay taåy traéng, bôûi vì chaát carcinogen trong khoùi 
thuoác coù theå ngaên caûn quaù trình taåy traéng. Tuy nhieân, neáu taåy taïi phoøng maïch thì khoâng thaønh 
vaán ñeà.

Neân baùo cho beänh nhaân bieát tröôùc khi ñieàu trò raèng caùc caàu, maõo, mieáng traùm cuõ seõ khoâng traéng hôn 
sau khi taåy. Coù theå caàn phaûi thay chuùng 2 tuaàn sau khi hoaøn taát quaù trình taåy.

Maëc duø chöa coù moät nghieân cöùu naøo noùi veà taùc haïi cuûa chaát taåy traéng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi mang thai 
hoaëc ñang döôõng beänh.  Nhöng ñeå hoaøn toaøn yeân taâm, khoâng neân taåy cho beänh nhaân trong giai
 ñoaïn naøy.

Caïnh caén cuûa caùc raêng cöûa raát deã bò trong quaù möùc khi taåy traéng. Caàn theo doõi caån thaän ñeå traùnh 
tröôøng hôïp taåy traéng quaù möùc hoaëc taêng ñoä trong quaù möùc.

Kinh nghieäm trong caùc tröôøng hôïp eâ buoát nhieàu ngay ñeâm ñaàu tieân cuûa taåy traéng, thoâng thöôøng nguyeân 
do beänh nhaân bò moøn goùt coå raêng - coù theå nhieàu nhöng cuõng coù theå  chæ 1 hoaëc 2 raêng maø beänh nhaân 
seõ coù caûm giaùc eâ buoát nguyeân haøm. Chæ caàn traùm nheï phaàn naøy. Taát caûø caûm giaùc treân seõ bieán maát.

Neáu beänh nhaân bò eâ buoát sau vaøi ngaøy taåy traéng, neân cho beänh nhaân mang loaïi gel Flor -  opal  trong 1 
hoaëc 2 ñeâm. Khi eâ buoát giaûm seõ tieáp tuïc mang Opalescence 10% trôû laïi. 

Ñaùp öùng vôùi vieäc taåy traéng raêng seõ thay ñoåi theo töøng beänh nhaân  vaø vieäc xuoáng maøu sau khi taåy cuõng 
vaäy. Nhieàu nghieân cöùu cho thaáy nhieàu beänh nhaân  sau nhieàu naêm vaãn giöõ maøu traéng sau khi taåy. Phaûn 
öùng vôùi taåy traéng seõ thay ñoåi tuøy thuoäc caáu truùc raêng vaø möùc ñoä ñaùp öùng cuûa töøng ngöôøi cuõng nhö nhieàu 
nguyeân nhaân khaùc nhau maø khoa hoïc chöa giaûi thích ñöôïc. Baùc só khoâng theå noùi tröôùc vôùi beänh nhaân 
laø haøm raêng cuûa beänh nhaân seõ traéng nhö theá naøo.
Thoáng keâ cho thaáy 95% daân soá ñaùp öùng raát toát vôùi chaát taåy traéng vaø ñaït ñöôïc maøu saéc mong muoán vaø 
coøn 5% khoâng may maén laø seõ khoâng ñaùp öùng hoaëc ñaùp öùng raát chaäm, kinh nghieäm cho thaáy nhöõng 
ngöôøi ñaùp öùng chaäm thöôøng traû maøu trôû laïi cuõng nhanh hôn bình thöôøng. 

Hai caâu hoûi maø taát caû nha só chuùng ta seõ gaëp töø beänh nhaân:“Bao laâu thì traéng?”, “Traéng ñöôïc bao laâu?”. 
Ñieàu naøy cuõng tuøy thuoäc vaøo tính chaát men vaø cô ñòa cuûa töøng ngöôøi. Nhöng ña phaàn maøu 
saéc seõ oån ñònh sau 2 tuaàn taåy traéng trong suoát 6 thaùng ñeán 1 naêm ñaàu tieân. Sau ñoù giaûm daàn theo thôøi 
gian nhöng gaàn nhö bao giôø cuõng traéng hôn maøu tröôùc khi taåy. Moät soá ngöôøi coù theå giöõ maøu ñeán 3-4 
naêm.
Tuøy thuoäc vaøo mong muoán cuûa beänh nhaân, coù theå taåy traéng duy trì sau moãi 6 thaùng hoaëc 1 naêm (taåy 
traéng duy trì nghóa laø taåy traéng ruùt giai ñoaïn chæ moät laàn taïi phoøng maïch hoaëc mang taïi nhaø 1, 2 ñeâm)

Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp thoâng thöôøng, töø 7 ñeán 9 ngaøy laø chuùng ta ñaõ ñaït ñöôïc maøu nhö yù.
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Boä daùn veneer composite giaùn tieáp

COMPONEERTM  BRILLIANT 

° Heä thoáng maët daùn Composite ñöôïc laøm saün
° Kyõ thuaät tieân tieán phuïc hoài nhoùm raêng tröôùc ñôn giaûn vaø thaåm myõ cao
° Giaûi phaùp maët daùn cho beänh nhaân chæ trong moät laàn heïn.
° Giaûi phaùp maët daùn vôùi maøi raêng toái thieàu. Coù theå ñieàu chænh cho phuø hôïp töøng beänh 
    nhaân (nhôø heä thoáng maøu, highlight vaø caùc hình theå khaùc nhau)
  

Bộ Hệ thống COMPONEERTM BRILLIANT cơ bản

24 COMPONEERTM BRILLIANT: 

Mỗi bộ cho hàm trên: 11, 12, 13, 21, 22, 23

 1 bộ COMPONEER BRILLIANT hàm trên, cỡ M - Màu men trong suốt

1 bộ COMPONEER BRILLIANT hàm trên, cỡ L - Màu men trong suốt

1 bộ COMPONEER BRILLIANT hàm trên, cỡ M - màu men tẩy trắng

1 bộ COMPONEER BRILLIANT hàm trên, cỡ L - màu men tẩy trắng

1 bộ vật liệu COMPONEER BRILLIANT

* Bộ vật liệu COMPONEERTM BRILLIANT gồm có:

1 ống composite BRILLIANT Enamel A1, B1, A2, B2, màu men tẩy trắng, màu trong suốt

1 ống composite BRILLIANT lỏng (2.3g), 1 bản hướng dẫn chọn màu COMPONEER BRILLIANT

Lọ keo dán  One Coat Bond SL 5ml, 1 lọ Etchant Gel S 2.5ml (axit xoi mòn)

1 Dụng cụ lấy vật liệu dư MB5, 1 kẹp giữ COMPONEER, 10 nắp giữ, 1 cây đặt và ấn COMPONEER

1 đầu điều chỉnh, 10 đầu ấn, 1 cây giữ đầu chổi màu đen, 50 đầu chổi.

Bảng hướng dẫn chọn màu COMPONEER, 5 cỡ,  mỗi cỡ 1 tấm.

2 Đầu đánh bóng thô dạng ly - Comprepol Plus, Cup, 2311RA/Point, 2303RA.

2 Đầu đánh bóng mịn hình ngọn lửa - Composhine Plus, Cup, 2411RA/ Point, 2403RA.

6001 4225
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Boä daùn veneer composite giaùn tieáp

Sau khi mài, chuẩn bị dán composite  với mức mài 
bề mặt răng tối thiểu

Sau khi dán componeer.

Trước khi mài mặt răng

Bộ dự trữ COMPONEERTM

MAØU MEN TRAÉNG
Haøm treân, côõ nhoû

Haøm treân, côõ nhoû

13(x2)

13(x2)

6001 4135

6001 4141

6001 4134

6001 4140

6001 4133

6001 4139

6001 4136

6001 4142

6001 4137

6001 4143

6001 4138

6001 4144

6001 4131

6001 4132

6001 4402

6001 4405

6001 4150

6001 4156

6001 4149

6001 4155

6001 4147

6001 4154

6001 4151

6001 4157

6001 4152

6001 4158

6001 4153

6001 4159

6001 4145

6001 4146

6001 4164

6001 4170

6001 4163

6001 4169

6001 4162

6001 4168

6001 4165

6001 4171

6001 4166

6001 4172

6001 4167

6001 4173

6001 4160

6001 4161

6001 4404

6001 4406

6001 4179

6001 4186

6001 4178

6001 4185

6001 4177

6001 4184

6001 4180

6001 4187

6001 4182

6001 4188

6001 4183

6001 4189

6001 4175

6001 4176

33(x2)

33(x2)

32(x2)

32(x2)

31(x2)

31(x2)

41(x2)

41(x2)

42(x2)

42(x2)

43(x2)

43(x2)

33-43(x2)

33to43(x6) 34t&44(x2)

6001 4194

6001 4200

6001 4193

6001 4199

6001 4192

6001 4198

6001 4195

6001 4202

6001 4196

6001 4203

6001 4197

6001 4204

6001 4190

6001 4191

6001 4209

6001 4216

6001 4208

6001 4215

6001 4207

6001 4213

6001 4210

6001 4217

6001 4211

6001 4218

6001 4212

6001 4219

6001 4205

6001 4206

12(x2)

12(x2)

11(x2)

11(x2)

23(x2)

23(x2)

21(x2)

21(x2)

13-23(x6)

13-23(x6)

14&24(x2)

14&24(x2)

22(x2)

22(x2)

Haøm treân, côõ trung bình

Haøm treân, côõ trung bình

Haøm treân, côõ lôùn

Haøm treân, côõ lôùn

Haøm treân, côõ lôùn hôn

Haøm treân, côõ lôùn hôn

Haøm döôùi nhoû

Haøm döôùi nhoû

Haøm döôùi, côõ trung bình

Haøm döôùi, côõ trung bình

MAØU TRONG SUOÁT

S
M
L

XL

S
M
L

XL

S
M

S
M
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Boä daùn veneer composite giaùn tieáp

COMPONEERTM  BRILLIANT 

Hướng dẫn qui trình sử dụng 
Componeer Brilliant

5. Sau khi choïn loaïi 
COMPONEER BRIL-

LIANT phuø hôïp.
Maøi caån thaän COM-

PONEER BRILLIANT 
ñeå coù ñöôïc ñoä khít 

saùt toái öu.

4. Tröôùc khi môû bao
choïn loaïi

 COMPONEER 
BRILLIANT,

caàn xaùc ñònh laïi hình 
theå sau khi maøi söûa 

soaïn

3. Maøi söûa 
soaïn cuøi raêng 

2. Choïn maøu men vaø 
ngaø vôùi baûng höôùng 

daãn tröôùc khi caùch ly, lyù 
töôûng nhaát laø döôùi aùnh 

saùng ñeøn ban ngaøy 

9. Ñaùnh boùng ñöôøng 
vieàn (neáu caàn) vaø kieåm 
tra ñöôøng bôø tröôùc khi 

thaùo ñeâ cao su.

    7. - Etching maët trong 
componeer khoaûng 5” ñeå laøm 

saïch thoåi khoâ
- Thoa bonding, khoâng chieáu 

ñeøn. 
- Ñaët composite vaøo maët 

trong  COMPONEER  BRIL-
LIANT  baèng duïng cuï MB5.
- Sau ñoù ñaët COMPONEER 

BRILLIANT vaøo vò trí cuoái 
cuøng vôùi caây ñaët COM-

PONEER BRILLIANT maø 
khoâng laøm neùn quaù möùc.

6. Etching & Bonding 
beà maët raêng ñaõ söûa 

soaïn khoâng chieáu 
ñeøn. (Caùch ly vôùi ñeâ 

cao su neáu caàn)

8. Laáy ñi phaàn dö, 
chieáu ñeøn 

Vôùi ñoä daøy chæ 0.3mm cho pheùp maøi söûa soaïn raêng toái thieåu 

10. Tình traïng phuïc 
hình sau 2 tuaàn

1. Tình traïng raêng ban 
ñaàu : raêng nhieãm maøu, 

bò saâu, sai vò trí, truïc 
raêng bò sai 
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Boä daùn veneer composite giaùn tieáp

Các chỉ định lâm sàng sử dụng Componeer Brilliant

Các sâu răng cổ hoặc bên 

trong răng lớn - các men 

răng bị nhiễm màu và các 

răng bị sai vị trí nhẹ

Các răng sâu đã được trị 

và cần làm đều màu với 

COMPONEER BRILLIANT.

Tạo lại răng chức năng và 

thẩm mỹ với việc tái phục 

hồi độ cắn chìa với COM-

PONEER BRILLIANT.

Chỉnh trục răng và chỉnh 

sửa vị trí với

COMPONEER BRILLIANT.

Phục hồi chức năng và 

thẩm mỹ với COMPONEER 

BRILLIANT.

Tái phục hình chức năng với 

COMPONEER

BRILLIANT.

Tái tạo lại tỉ lệ cân đối và 

làm thẳng răng với COM-

PONEER BRILLIANT.

Tạo lại hình thể răng với 

COMPONEER BRILLIANT.

Hàm răng trắng sáng với 

COMPONEER BRILLIANT.

Làm thẳng răng, môi với 

COMPONEER BRILLIANT.

Đóng khoảng hở và làm 

thẳng lại với COMPONEER 

BRILLIANT.

Các răng hơi bị ngắn 

phần cạnh cắn với sai vị 

trí tương đối

Các răng cắn đối đầu với 

các răng trước bị mòn, vỡ 

hoặc trám cũ.

Răng ố , nhiễm màu và 

hơi ngắn

Hình thể răng bất thường, 

răng hình nón, hở kẽ 

răng, sai lệch nhẹ.

Tái phục hồi các điều trị 

cũ & không đạt thẩm mỹ

Điều trị răng sâu

Điều trị các 

miếng trám cũ

Điều trị răng bị 

nứt, mẻ

Che màu răng 

bị nhiễm

Điều trị các 

răng bị mòn

Chỉnh sửa 

thẩm mỹ

Kéo dài răng cửa

Khắc phục 

các khiếm khuyết 

hình thể răng

Chỉnh các răng bị 

lệch lạc

Che các khe hở kẽ

Chỉnh các răng lệch lạc 

do chen chúc

Điều trị răng cửa bị 

mẻ 1/3 

Che màu răng bị nhiễm 

vùng men, ngà và cổ răng

Răng trước và các khe 

hở lớn
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DUÏNG CUÏ ÑAËT, NHOÀI VAØ ÑIEÂU KHAÉC COMPOSITE CHO RAÊNG CÖÛA

Hai ñaàu deït xoang III, IV

Hai ñaàu deït beû goùc. Xoang II, 
IV keùp. Ñaëc bieät laø caùc maët 
gaàn & xa

Giuùp vieäc traùm mieáng traùm beà 
maët nhanh choùng, deã daøng vaø 
hieäu quaû cao

(Maët daùn Composite, xoang haïng III, IV vaø 
haïng V vaø Facet composite)

TNPFIA6TNPFIA6

TNCI GFT4

TN CCIA

TN CC IB

TN CC IC

TN CC ID

Boä duïng cuï lyù töôûng cho vieäc ñaép maët composite tröïc tieáp

XTS DUÏNG CUÏ TRAÙM COMPOSITE

Ñöôïc phuû lôùp Nitride Titanium Nhoâm ñaëc bieät trôn, 
taïo neân moät beà maët cöùng vaø thaät laùng, choáng traày vaø 
choáng dính

Ñaàu duïng cuï maøu ñen taïo söï töông phaûn giöõa duïng cuï 
vôùi raêng vaø composite

Boä duïng cuï baèng theùp Satin XTS ñöôïc cheá taïo hoaøn haûo 
vaø maãu maõ ña daïng, giuùp nha só taïo ra nhöõng mieáng traùm 
composite toát, keå caû caùc tröôøng hôïp khoù

Thieát keá tay caàm raát nheï, vöøa vaën caû veà kích 
thöôùc vaø ñoä nhaùm, giuùp deã veä sinh, giaûm moûi 
tay vaø deã thao taùc

Duïng cuï traùm composite hoaøn haûo, tuyeät ñoái khoâng dính vaät lieäu

- Caùc loaïi bonding (xem trang ...)
- Composite  thaåm myõ (xem trang...)
- Maøu paint on (xem trang ...)

MBS MODELLING INSTRUMENT Maõ soá 
60011110Dụng cụ lấy vật liệu dư MB5, 1 cây

MBS MODELLING INSTRUMENT
Duïng cuï laáy vaät lieäu dö
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BOÄ DAÙN, SÖÛA CHÖÕA, PHUÏC HOÀI
VENEER VAØ MAÕO SÖÙ
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Boä daùn vaø söûa chöõa, phuïc hoài veneer vaø maõo söù

DEÃ ÑAËT VAÄT LIEÄU VAØO VENEER
Ñaàu oáng tieâm nghieâng goùc cho pheùp ñöa vaät lieäu vaøo veneer deã daøng 
vaø kieåm soaùt ñöôïc.
Toát nhaát neân ñeå Permashade LC ôû nhieät ñoä phoøng tröôùc khi söû duïng.

ÑOÄ KHÍT SAÙT LAÂU DAØI
PermaShade LC coù thaønh phaàn ñaûm baûo cho ñoä chòu löïc toái öu vaø ñoä 
khít saùt laâu daøi theo thôøi gian

Thöû nghieäm beû gaõy phuïc hình cho thaáy veneer 
söù hoaëc caáu truùc raêng bò beå döôùi taùc duïng löïc 
nhöng phaàn keát dính thì khoâng.

ÑOÄ ÑAËC VÖØA VAËN
Ñoä ñaëc vöøa vaën, deã daøng laáy ñi caùc vaät lieäu 
thöøa tröôùc khi chieáu ñeøn.

PERMASHADE Maõ soá 

Ximaêng gaén veneer söù maøu trong 0,95g

Ximaêng gaén veneer söù maøu traéng ñuïc 0,95g

5227

5228
Ximaêng gaén veneer söù maøu A2 0,95g

Ximaêng gaén veneer söù maøu B1 0,95g

5229

5230

A2 B1 Opaque
white 

Trans-parent 
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NHA KHOA PHOØNG NGÖØA



N ha khoa phoøng ngöøa

49

2

Vaät lieäu phoøng ngöøa

Quy trình laøm saïch raêng theo quan ñieåm môùi cuûa 
SDA (Swiss Dental Academy) bao goàm caùc böôùc:

Thoåi caùt - laøm saïch lôùp biofilm

Caïo voâi - nhöõng vuøng voâi cöùng, khoâng laáy ñi ñöôïc vôùi boät caùt

Saùt khuaån

Ngöøa saâu raêng

Powder classic

Maùy caïo voâi

Duïng cuï caïo voâi tay Hu-Friedy

Thuoác teâ thoa

Chaát khaùng khuaån Consepsis 

Enamelast   (Trang 52)

WaterJet  (Trang 391)

Opalpix   (Trang 50,388)

(Boät thoåi caùt EMS / boät Plus / 
boät nha chu)
(trang 290)

(trang 286)

(trang 240)

(trang 50,347)

(trang 40,71)

DENTIN SEALANT
Ñieàu trò nhaïy caûm coå raêng töùc thì

ÑAËC ÑIEÅM

DENTIN SEALANT Maõ soá 
1 oáng 1.2ml + Black Mini Brush Tip (1432) 266

Lyù töôûng cho tröôøng hôïp sau laøm saïch chaân 
raêng (naïo tuùi nha chu)
Laøm giaûm eâ buoát cho beänh nhaân baèng caùch 
ñoùng caùc ñaàu oáng ngaø (vuøng coå raêng, hoaëc 
sau maøi boïc maõo raêng soáng)
Khi boâi Dentin leân treân vuøng raêng bò eâ buoát:
1- Laøm khoâ beà maët.

2- Boâi nhieàu lôùp Dentin sealant, queùt dentin 
sealant trong voøng 1 phuùt taát caû caùc vuøng 
eâ buoát.

3- Yeâu caàu beänh nhaân ngaäm mieäng laïi. 
Hoaøn taát.

°

°

°
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OPALPIX
Taêm nhöïa baûo veä vuøng nöôùu keõ raêng

DURAFLOR
Chaát Fluor phoøng ngöøa saâu raêng daïng tube

Maõ soá 

OPALPIX Maõ soá 
Taêm nhöïa baûo veä vuøng nöôùu keõ raêng (x 32) 6600

DURAFLOR Maõ soá 
1 oáng 10ml 10033

Hình theå deït, trôn laùng, khoâng laøm toån thöông gai nöôùu
Keát caáu beà maët deã laøm saïch raêng 
Xoa dòu moâ nöôùu khi laáy maûng baùm thöùc aên
Coù ñoä cöùng vaø ñoä meàm deûo phuø hôïp, khoâng bò gaõy ñaàu.

° 
° 
° 
° 

Coù ñoä Fluor ñaäm ñaëc, phoøng ngöøa saâu raêng
Truøng hôïp nhanh khi tieáp xuùc vôùi nöôùc boït
Lyù töôûng trong ñieàu trò raêng nhaïy caûm
Deã ñöôïc beänh nhaân chaáp nhaän do coù muøi 
keïo cao su vaø hôi ngoït nhôø Xylitol

° 
° 
° 
° 

Vaät lieäu phoøng ngöøa
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SỬA SOẠN & TRÁM
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Kéo chuyên dụng 
để cắt sợi Ribbond

Sợi gia cố là một công nghệ đã được chứng minh, và 
sử dụng trong các ngành kỹ thuật cao từ hàng không 
vũ trụ cho đến sản xuất vợt tennis.
Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, vào năm 1992 
Ribbond đã tiên phong trong lĩnh vực sợi gia cố nha 
khoa, và tự hào cho ra đời vật liệu phù hợp, có độ 
thẩm mỹ và tương thích sinh học cao

VẬT LIỆU SIÊU BỀN
Được làm từ cùng loại sợi polyethylen có trọng lượng 
phân tử cực cao dùng để chế tạo áo chống đạn; cần 
sử dụng loại kéo đặc biệt để cắt chúng.

DỄ SỬ DỤNG & THAO TÁC
Dễ thao tác, và đặt vào vị trí mong muốn; thích hợp với 
các đường cong của hàm răng. Độ mỏng thích hợp, 
cho phép kết quả lâm sàng hài lòng cả bệnh nhân và 
nha sĩ.

TÍNH THẨM MỸ & TƯƠNG THÍCH SINH HỌC CAO
Vật liệu không màu, trong mờ; dễ thực hiện, rất mỏng, 
thẩm mỹ, và đặc biệt chống nứt gãy; có tính tương 
thích sinh học cao.

SỬ DỤNG VÔ THỜI HẠN
Không có yêu cầu đặc biệt để lưu trữ, không lãng phí, 
tiết kiệm chi phí

Vật liệu gia cố nha khoa dạng sợi
RIBBOND ULTRA

Cầu răng tự nhiên

Duy trì chỉnh nha

Nẹp nha chu

Chốt và cùi

Nẹp răng nứt

Chấn thương

CHỈ ĐỊNH

2mm

3mm

4mm

Söûa soaïn
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Söûa soaïn

Ca laâm saøng söû duïng RIBBOND
Sử dụng Ribbond làm cầu dán trên lâm sàng 

1.  Đặt composite vào răng để giữ dính 1 
dải giấy nhôm mỏng, không chiếu đèn.

4.  Thêm một đoạn ngắn được nẹp vào 
giữa để gia tăng độ cứng

7.  Đặt composite.  
Không dùng composite lỏng. Dùng 
composite mềm loại thông dụng hoặc 
composite chuyên dụng Ribbond.

10. Đặt sợi Ribbond áp chặt vào răng, cố gắng càng sát càng tốt.

11. Lấy phần composite dư

12. Chiếu đèn 13. Đặt 1mm composite lên dải 
Ribbond thứ 1

2.  Đặt miếng thiết mềm để kiểm tra độ dài 
Ribbond mà chúng ta cần sử dụng.

5.  Cắt sợi Ribbond có cùng chiều dài của 
2 dải giấy nhôm 

Không đụng vào sợi Ribbond bằng tay 
hay găng tay.

8.  Làm ướt sợi Ribbond với chất bonding 
(không self-etch) hoặc với chất làm ướt 
Ribbond chuyên dụng.

3.  Cần một đoạn tương đối dài để phủ 
mặt trong của răng bên cạnh.

6.  Phần trên răng:  
a) etching 20” + rửa sạch + thổi khô nhẹ 

b) thoa chất bonding  (loại bonding 
nào cũng được ngoại trừ loại self-etch) 
hoặc dùng chất làm ướt Ribbond - 
c) thổi khô nhẹ - chiếu đèn

9. Bây giờ có thể chạm tay vào sợi 
Ribbond.
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Söûa soaïn

14. Làm ướt sợi Ribbond thứ 2 với chất 
bonding.

17.  Dùng răng nhựa hoặc răng thật của bệnh nhân (giữ lại sau 
nhổ răng), mài rãnh để có thể ráp vào sợi Ribbond.

18.  Đặt composite vào rãnh đã mài (etch và bond nếu dùng 
răng thật và đặt vào đúng vị trí, lấy compostie dư)

15. Đặt phần đoạn Ribbond ngắn thứ 
2 vào.

16. Chiếu đèn

19.  Chiếu đèn

22.  Đánh bóng nhẹ phần composite Kết quả cuối cùng

20.  Đặt 1 lớp composite lỏng để làm 
láng

21. Chiếu đèn
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Söûa soaïn

RIBBOND PERIO SPLIT
Sử dụng Ribbond để nẹp nha chu trên lâm sàng 

1.  Đặt composite vào răng để giữ dính 1 
dải giấy nhôm mỏng, không chiếu đèn.

4.  Đặt silicone lỏng hoặc opaldam ở khe 
giữa răng, etching và thoa bonding 
chiếu đèn

7.  Làm ướt sợi Ribbond với chất làm ướt 
Ribbond

2.  Kéo dải giấy nhôm để đo chiều dài 
sợi Ribbond cần sử dụng

5.  Đặt composite lên răng

8. Lúc này có thể chạm vào sợi Ribbond

3.  Cắt sợi Ribbond có cùng chiều dài 
của 2 dải giấy nhôm, không đụng vào 
sợi Ribbond bằng tay hay găng tay

6.  Ép composite dàn mỏng trên bề mặt 
răng

9.  Đăt sợi Ribbond lên phần 
composite trên răng

Ép càng sát càng tốt vào răng và vùng kẽ răng
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Söûa soaïn

Ribbond có thể dùng với bất kỳ chất liên kết (bonding) nào (ngoại trừ 
loại self-etching, và có chất primer sẵn) hoặc tốt nhất là sử dụng với 
chất làm ướt Ribbon chuyên dụng (Ribbond wetting resin)

RIBBOND WETTING RESIN

RIBBOND SECURING COMPOSITE

Nhöïa laøm öôùt Ribbond 

Composite kết dính Ribbond

Cần làm ướt sợi Ribbond bằng loại bonding không hạt độn
Các loại bonding có chứa dung môi hữu cơ, chất xử lý ngà 
hoặc thành phần self-etch không nên dùng.
Chất làm ướt Ribbond chuyên dụng (Ribbond Wetting Resin)
Là keo dán không hạt độn thế hệ 4, kết nối sợi tối ưu
Không có cồn, không dung môi hữu cơ, không chất xử ly 
ngà, không monome axit
Trùng hợp với tất cả các loại composite quang và lưỡng 
trùng hợp.
Có thể dùng để bôi trơn dụng cụ.

Là loại composite có công thức chuyên dụng để kết dính 
sợi Ribbon vào răng.
Có độ đặc vừa phải, giữa composite đặc và composite 
lỏng, cho phép cố định vị trí sợi Ribbond và dễ dàng di 
chuyển theo sợi Ribbond.
Cản quang cao
Có thể tán rất mỏng, giúp sợi Ribbond áp sát mặt răng, 
mang lại thẩm mỹ cao và thoải mái cho bệnh nhân.
Không nên dùng composite lỏng vì khó giữ sợi Ribbond 
ổn định vị trí trước khi chiếu đèn.

RIBBOND WETTING RESIN Maõ soá
Nhựa làm ướt Ribbond (5ml) MRE001

RIBBOND SECURING COMPOSITE Maõ soá
Composite chiếu đèn Ribbond MRE002
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Söûa soaïn

Saûn phaåm 
caïnh tranh

Khuoân traùm
baùn phaàn 

NiTin

Đai trám NiTin™ được bẻ cong theo hình thể của răng giúp việc phục 
hồi giải phẫu cho răng được dễ dàng và chính xác hơn. Với vòng kẹp giữ 
đai được chuyên biệt cho cùng răng cối chuẩn và răng cối dài sẽ giúp đai 
trám được ôm sát hơn vào thân răng. Đảm bảo miếng trám được khít sát 
và đảm bảo tiếp xúc với răng đối diện được chặt hơn.

Lựa chọn kích cỡ đai trám: Chọn đai trám với kích thước phù hợp nhất 
với độ cao của răng. Dùng đai trám với phần mở rộng nướu răng để 
phục hồi sâu và rộng hơn.

Các khuôn trám được thiết kế để có thể nằm chồng lên nhau để có thể 
sử dụng cho các miếng trám nhiều mặt.

BOÄ KHUOÂN TRAÙM NITIN™ KHÔÛI ÑAÀU
Caùc ñai traùm NiTin loaïi cong

NITIN FULL CURVE MATRIX BAND KIT Maõ soá

Kỹ thuật trám xoang loại II:

Hướng dẫn sử dụng bộ khuôn trám xoang II

Bộ khuôn trám bán phần Nitin                                  NT-KMN-40 

1 khuôn trám NiTinTM - dành cho răng cối dài
1 khuôn trám NiTinTM - dành cho răng cối chuẩn  
40 đai trám cong đều, đủ cỡ  
40 miếng chêm nhựa đủ cỡ  
1 kềm đặt khuôn trám

Đặt đê cao su hay một vật liệu
tương tự để cô lập răng

Đặt đai trám

Đặt miếng chêm

Đặt khuôn trám

Vuốt nhẹ, làm láng đai trám

Đặt vật liệu trám vào xoang trám

Lấy khuôn trám, đai trám và miếng chêm ra

Hoàn tất và đánh bóng

Goàm 2
khuoân traùm
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CONSEPSIS 

CONSEPSIS SCRUB 

Dung dòch khöû truøng, khaùng khuaån

Boät caùt khöû truøng, khaùng khuaån

CONSEPSIS
687-1

732
687

157

Maõ soá
1 oáng consepsis 1.2ml + 1 ñaàu Black Mini Brush

1 oáng consepsis Scrub 1.2ml + 1 ñaàu White Mini (1247)
1 oáng consepsis  30ml

1 oáng roãng 1.2ml

Thoa & ñôïi khoaûng 1 phuùt, 
thoåi khoâ nheï tröôùc khi ñaët 
Ultrablend, bonding hoaëc 
Cement.

CONSEPSIS 

Duøng vôùi ñaøi cao su hoaëc choåi 
ICB ñaùnh khoaûng 1 phuùt, sau 
ñoù röûa saïch vaø thoåi khoâ tröôùc khi 
gaén maõo, Onlay hoaëc Veneer.

CONSEPSIS SCRUB 

Söûa soaïn

Laø löïa choïn haøng ñaàu cuûa taïp chí Reality.
Giuùp saùt khuaån & laøm saïch tröôùc khi daùn dính.

°
°

8

ÖU ÑIEÅM
°

°

°

°

°

Consepsis hoaøn toaøn khoâng aûnh höôûng ñeán ñoä baùm 
dính cuûa vaät lieäu keát dính vaøo raêng - thaäm chí ngöôïc 
laïi, giuùp taêng nheï ñoä baùm dính vaøo ngaø raêng.
Raát deã röûa saïch, khoâng aûnh höôûng ñeán söï keát 
dính cuûa mieáng traùm.
Khoâng gaây kích öùng, haïn cheá vaán ñeà nhaïy caûm 
& vieâm tuûy sau ñieàu trò.
Raát deã söû duïng do coù daïng syring, coù theå ñöa 
thuoác vaøo nhöõng xoang saâu ôû nhöõng vuøng khoù 
thao taùc moät caùch deã daøng.
Vieäc söû duïng hieäu quaû baèng Syring vôùi ñaàu nhoû 
coøn giuùp caùc Baùc Syõ Nha Khoa tieát kieäm raát 
nhieàu veà saûn phaåm cuõng nhö thôøi gian vaø chi phí.

ÑAËC ÑIEÅM
°
°

Ñöôïc chöùa trong Syring (1.2ml) vôùi ñaàu tip daïng choåi.
Coù theå laøm saïch vaø taåy truøng ngay caû trong oáng 
ngaø vaø nhöõng xoang saâu gaàn tuûy.

CHÆ ÑÒNH
°

°

°

Duøng laøm saïch vaø khöû khuaån beà maët raêng tröôùc 
khi traùm, che tuûy, gaén maõo raêng, giaûm tình traïng 
eâ buoát raêng sau ñieàu trò.
Duøng ñeå taåy truøng ôû beà maët ngoaøi tröôùc khi ñieàu 
trò laøm giaûm nhaïy caûm ôû coå, chaân raêng.
Trong khi chöõa tuûy, Consepsis cuõng ñöôïc duøng 
ñeå saùt khuaån.

LÖU YÙ:
°

°

Khoâng pha Consepsis vôùi baát kì Chlorhexidine 
naøo nhö Chlorcid Sodium Hypochlorite trong 
oáng tuûy, ñieàu naøy seõ hình thaønh keát tuûa maøu naâu.
Neân röûa saïch vaø loaïi boû dung dòch Sodium 
Hypochlorite vaø EDTA tröôùc khi söû duïng 
Consepsis.

THAØNH PHAÀN
°
°

Laø daïng dung dòch chöùa 2% Chlorhexidine.
Coù noàng ñoä PH = 6.0 vôùi muøi thôm nheï.
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Ñaëc tính khaùng khuaån cuûa Hydroxite Canxi 
laø vaät lieäu che tuûy thaønh coâng 90%.

(Indirect pilp treatment: in vivo outcomes of an 
adhesive resin system vs calcium hydroxide for 
protection of the den tin-pulp complex - Falster, 
C. et al. - Pediatric Dentistry - 24:3, 2002)

Liner coù ñoä caûn quang cao, deã phaân bieät vôùi 
raêng thaät treân phim X quang.(13g Chaát neàn/ 11g chaát xuùc taùc)

Ñoä caûn quang / 1mm

Coltene Liner
Dycal
Life
Renew

18 MPa
18 MPa
12 MPa
10 MPa

Loaïi che tuûy coù ñoä chòu löïc toát nhaát treân thò 
tröôøng hieän nay

LINER (DYCAL)

PAINT ON COLOR

Chaát che tuûy (Dycal)

Vaät lieäu ñieåm maøu cho Veneer vaø Composite

Calcium hydroxide (dycal)

LINER
53605
Maõ soá

Liner (13gr Chaát neàn + 11gr chaát xuùc taùc) 

Vaät lieäu ñieåm maøu raêng, raát tieän duïng, thaåm myõ 
tröôùc khi daùn composite hoaëc trong luùc traùm 
composite.

Raát toát ñeå che kim loaïi 
trong khi söû duïng maõo söù 
vôùi CO7338

Xoang V treân maõo söù - chaân raêng 
bò ngaû maøu sau khi ñieàu trò noäi nha. 
Caàn phaûi che maøu cho chaân raêng 

bò ngaû maøu

Duøng Ultra Etch treân beà maët söù vaø 
ngaø trong 20 giaây sau ñoù röûa saïch

Duøng One Coat 7 Universal phuû 
treân beà maët söù vaø ngaø. Sau ñoù thoåi 

khoâ nheï + Chieáu ñeøn

Queùt 1 lôùp Paint On
maøu traéng ñuïc + Chieáu ñeøn

Duøng Porcelaine Etch treân beà 
maët söù trong 1 phuùt roài sau 

ñoù röûa saïch

Phuû 1 lôùp silane khoaûng 1 mm 
treân beà maët söù, thoåi khoâ nheï

Queùt 1 lôùp Paint On
maøu traéng ñuïc

Duøng Composite Ever Glow. 
Paint on giuùp vuøng keát noái giöõa 
composite vaø söù ñöôïc ñeïp hôn

CO7338
Maøu traéng 

Söû duïng maøu naâu

PAINT ON COLOR
CO7338

Maõ soá

Maøu traéng ñuïc, 1loï 3ml  
Raát toát ñeå che kim loaïi trong
khi söû duïng maõo söù

CO7332

CO7333

CO7334

CO7335

CO7336

CO7337

CO7330

Maøu traéng, 1loï 3ml

Maøu xaùm, 1loï 3ml

Maøu xanh bieån, 1loï 3ml

Maøu ñoû, 1loï 3ml

Maøu vaøng, 1loï 3ml

Maøu naâu, 1loï 3ml

Boä traéng, ñoû, xaùm, vaøng, naâu,
xanh bieån 6 loï 3ml & traéng ñuïc 2 loï 3 ml

Söûa soaïn
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BOÄ GIÔÙI THIEÄU BRILLLIANT NG
Composite chaát löôïng cao

THAÅM MYÕ TUYEÄT VÔØI  - KYÕ THUAÄT ÑÔN GIAÛN

COMPOSITE NANO-HYBRID PHOÅ BIEÁN

Chaát löôïng Thuïy Só - Thaåm myõ cao nhaát
Giaù caû vöøa phaûi

BRILLIANT NG laø composite thoâng duïng vôùi kyõ 
thuaät thöïc haønh ñôn giaûn, ñaït ñöôïc keát quaû thaåm 
myõ cao. Heä thoáng Duo Shade giuùp ñaït ñöôïc 2 caáp 
ñoä maøu töø cuøng moät oáng vaät lieäu, giuùp giaûm soá 
löôïng oáng thuoác phaûi mua

   Deã ñieâu khaéc, khoâng bò dính
   Khoâng nhaïy caûm aùnh saùng ñeøn gheá
   Ñaùnh boùng nhanh vaø deã daøng
   Phaûn quang töï nhieân
   Giaûm ñoä co ruùt nhôø caùc phaàn töû ñaõ ñöôïc
   truønghôïp tröôùc ñoù
   Ñôn giaûn hoùa vieäc löïa choïn maøu

Nhôø söï phaân boá caùc phaân töû toái öu maø Brillian NG 
coù theå duøng cho raêng tröôùc ñoøi hoûi thaåm myõ cao 
vaø caû raêng sau ñoøi hoûi chòu ñöôïc löïc nhai vaø söï 
maøi moøn

Chæ ñònh: phuïc hình tröïc tieáp, baùn tröïc tieáp hoaëc 
giaùn tieáp (veneer, inlay)

HAI CAÁP ÑOÄ MAØU VITA* 
TRONG MOÃI OÁNG
Nhôø heä thoáng caûi tieán, caáu truùc 
vöôït troäi vôùi khuùc xaï aùnh saùng 
(OLRI) toái öu, giuùp taêng khaû naêng 
baét chöôùc maøu raêng thaät. “Hieäu 
öùng baét chöôùc maøu” naøy giuùp ñaït 
ñöôïc keát quaû thaåm myõ sau cuøng vaø 
giuùp cho vieäc löïa choïn maøu thuaän 
tieän hôn. Vì vaäy coù theå coù nhieàu caáp 
ñoä maøu maø chæ vôùi vaøi 
oáng maøu.

Caùc lôùp traùm aån 
khi söû duïng 2 caáp 

ñoä maøu trong 1 
oáng A2/B2

Traùm
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BRILLIANT NG COMPOSITE
Vaät lieäu traùm Composite Brilliant NG

PHAÛN QUANG TÖÏ NHIEÂN
Caùc maøu Men vaø maøu Ngaø coù caùc ñaëc tính phaûn quang khaùc nhau töï nhieân cuûa moâ raêng 
ñeå ñaûm baûo ñaït thaåm myõ hoaøn haûo ngay caû döôùi aùnh saùng huyønh quang hay tia cöïc tím.

TÍNH CHAÁT DEÃ THÖÏC HAØNH
Söï phoái hôïp caùc phaân töû nano vaø phaân töû ñaõ truøng hôïp giuùp söï phaân boá kích thöôùc phaân töû 
toái öu. Tính chaát naøy laøm cho saûn phaåm BRILLIANT NG deã ñaët, deã ñieâu khaéc vaø khoâng bò 
dính duïng cuï.

Tình traïng ban ñaàu Acid etching
 vuøng giöõa raêng cöûa beân phaûi

Keát quaû sau khi ñaùnh boùng 
hoaøn taát

Nhìn nghieân
 sau khi hoaøn taát 

Ñaët composite BRILLIANT NG
maøu men

Phuû lôùp chaát keát dính
Swisstech SL

Moâñun uoán                            9,000MPa

Ñoä chòu löïc uoán                        128MPa

Ñoä thaám huùt nöôùc                 19µg/mm3

Tính tan ñöôïc trong nöôùc     0.6µg/mm3

Ñoä caûn quang                          2 mm Al

Chæ soá maøi moøn                              2.58

Ñoä cöùng theo chuaån Vicker 76kg/mm2

Ñoä ruùt theo theå tích                                     2.2%

Ñoä chòu löïc neùn                                    383 MPa

Khoaûng caùch kích thöôùc phaân töû      0.02-2.5µm

Kích thöôùc trung bình cuûa caùc phaân töû traùm 0.6µm

Löôïng chaát ñoän theo troïng löôïng                80%

Theå tích chaát ñoän theo theå tích                    65%

Specifications

OÁNG DÖÏ TRÖÕ (1x4g) 
OÁNG DÖÏ TRÖÕ (1x4g) 

BRILLIANT NG intro KIT Maøu ngaø A1/B1
Maøu men A1/B1

Boä giôùi thieäu Brilliant NG
6 oáng 4 g: 
maøu ngaø (A1/B1, A2/B2, A3/D3)
maøu men (A1/B1, A2/B2, A3/D3)
1 loï 5ml chaát keát dính (bonding)
1 loï 2.5ml chaát xoi moøn (etching gel)

Maøu ngaø A2/B2
Maøu men A2/B2

Maøu ngaø A4/C4
Maøu men A4/C4

Maøu ngaø A3/D3
Maøu men A3/D3

Maøu ngaø C2/C3
Maøu men C2/C3

Maøu ngaø A3.5/B3
Maøu men A3.5/B3

Maøu ngaø taåy traéng
Maøu men taåy traéng
Maøu trong suoát

Maõ soá 
Maõ soá 

Maõ soá 8951 NG
8960 NG

8979 NG8952 NG
8961 NG

8955 NG
8976 NG

8953 NG
8962 NG

8956 NG
8964 NG

8954 NG
8963NG

8957 NG
8974 NG
8968 NG

Traùm
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CHÆ ÑÒNH

ÑAËC ÑIEÅM

Traùm tröïc tieáp raêng tröôùc vaø raêng sau (keå caû maët nhai)
Taùi taïo cuøi raêng, neïp caùc raêng
Caùc phuïc hoài giaùn tieáp nhö inlay, onlay, veneer

NT premium universal laø loaïi 
composite quang truøng hôïp, 
ñöôïc thieát keá taïo laïi caùc ñaëc tính 
cô hoïc vaø phaûn xaï aùnh saùng cuûa 
raêng töï nhieân, vì vaäy coù theå ñaùp 
öùng toát vôùi caùc löïc nhai

Thaønh phaàn nhöïa coù caùc troïng löôïng phaân 
töû cao, giuùp giaûm co ruùt, ñoä chòu löïc cao, 
ñoä oån ñònh vôùi thôøi gian cao vaø ñoä meàm 
deûo cuûa 
composite.

Caùc haït ñoän micro töông ñoái ñoàng nhaát 
trong NT premium giuùp composite coù ñoä 
boùng cao vaø ñoä giöõ boùng laâu daøi (VNN>60)

Heä thoáng haït ñoän ñaëc bieät cuõng ñöôïc duøng 
ñeå giaûm ñoä dính vaøo duïng cuï, nhöng vaãn 
ñaûm baûo deã thao taùc vaø ñieâu khaéc

Döôùi aùnh saùng UV (ví duï aùnh saùng ñeøn vuõ 
tröôøng), NT Premium coù maøu saéc vaø ñoä 
phaûn xaï, ñoä truyeàn aùnh saùng gioáng raêng 
töï nhieân.

Ñaây laø loaïi composite ñöôïc thieát keá theo 
baûng maøu Vita classic, chæ caàn traùm moät 
loaïi cho mieáng traùm, khoâng caàn kyõ thuaät 
ñaép lôùp ngaø men.

COMPOSITE NT PREMIUM
Composite chaát löôïng cao, giaù toát nhaát

Traùm

°

°

°

°

°

°
°











N ha khoa phuïc hoài

87

3

Traùm

BRILLIANT NG FLOW
Composite loûng

Composite loûng Brilliant môùi cuûa Coltene/ Whaledent laø 1 chaát composit haït ñoän nano caûn quang, 
döïa treân caùc thí nghieäm laâm saøng thaønh coâng. Ñaây laø vaät lieäu oån ñònh coù ñoä chaûy raát ñeàu döôùi taùc 
duïng cuûa löïc neùn - vôùi tính naêng ñònh hình toát - giuùp cho thao taùc ñaët thuoác ñöôïc chính xaùc vaø deã 
daøng.

Traùm xoang V raát toát, ñeïp, khoâng quaù chaûy, taïo thaønh mieáng traùm khít saùt. Maøu ñeïp töï nhieân.

Gioáng nhö BRILLIANT NG, BRILLIANT Flow döïa treân khaùi nieäm Duo Shade giuùp cho vieäc choïn 
maøu deã daøng vaø mang laïi keát quaû thaåm myõ cao, ñöôïc ñaûm baûo vôùi maøu raêng töï nhieân cuûa “hieäu öùng 
töông phaûn maøu”

BRILLIANT NG FLOW                                     Maõ soá  
Maøu A1/B1 (2.3g) 7100

7101

7104

7102

7105

7103

7106

Maøu A3/D3 (2.3g)

Cöïc traéng (2.3g)

Maøu A2/B2 (2.3g)

Maøu A4/M5 (2.3g)
Maøu A3.5/B3 (2.3g)

Trong suoát (2.3g)

NT PREMIUM FLOW

ORGANIZER

Composite loûng

Khay xeáp vaät lieäu

NT PREMIUM FLOW Maõ soá
Flow A1 (2g)

Flow A3 (2g)

Flow White Opalescent (2g)

Flow A2 (2g)

Flow A3.5 (2g)

Flow Opaque Universal (2g)

51521

ORGANIZER Maõ soá
1 Khay xeáp vaät lieäu loaïi nhoû 382

51523

51525

51522

51524

51526

Tröôùc khi ñieàu trò Keát quaû cuoái cuøngThoa composite 
BRILLANT loûng
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FILL - UP
Composite traùm Fill-Up - Traùm xoang lôùn, saâu, nhanh, vaø hoaøn haûo.

Ít co ruùt vaø an toaøn duø mieãng traùm saâu
Caùc xoang traùm lôùn ñöôïc traùm kyõ thuaät 1 lôùp thöôøng bò löïc co ruùt lôùn 
veà höôùng aùnh saùng ñeøn. Tuy nhieân nhôø ñaëc tính hoùa truøng hôïp xaûy ra 
chaäm hôn nhieàu (xem hình) neân Fill-Up coù ñoä co ruùt thaáp.
AÙnh saùng ñeøn seõ truøng hôïp lôùp treân cuøng cuûa Fill-Up ngay laäp töùc, 
trong khi vaät lieäu ôû saâu seõ ñöôïc tieáp tuïc truøng hôïp sau ñoù

Coù theå ñaït ñoä boùng cao
Raáât deã daøng ñaùnh boùng vôùi Fill-Up
Nhôø vaøo hieäu öùng baét maøu, maøu thoâng duïng cuûa Fill-Up coù theå tieäp 
maøu hoaøn haûo cho caùc tröôøng hôïp

Chæ 1 lôùp 
Chæ caàn 1 lôùp traùm ñeå ñaït keát quaû hoaøn haûo.

Saûn phaåm Kyõ thuaät Ñoä daøy toái ña 
cuûa lôùp traùm

Cheá ñoä 
truøng hôïp

Fill-Up! Ñoä chaûy trung bình, 1 lôùp <10 mm Löôõng truøng hôïp

Sonic Fill

X-tra base 

SDR

Tetric EvoceramBF Ñoä chaûy cao, 1 lôùp 

Ñoä chaûy thaáp, 2 lôùp 

Ñoä chaûy thaáp, 2 lôùp 

Ñoä chaûy cao, 1 lôùp Quang truøng hôïp

Quang truøng hôïp

Quang truøng hôïp

Quang truøng hôïp

Quang truøng hôïp

Quang truøng hôïp

5 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

Ñoä chaûy thaáp, 2 lôùp 

Ñoä chaûy thaáp, 2 lôùp 

Filtek BF

Venus BF

Traùm saâu
Khoâng giôùi haïn ñoä daøy mieáng traùm vì laø vaät lieäu löôõng truøng hôïp
Ñaûm baûo coù theå truøng hôïp hoaøn toaøn ngay caû nhöõng xoang raát saâu.
Nhanh
Traùm nhanh vì composite Fill-Up truøng hôïp vôùi aùnh saùng ñeøn chæ 5 giaây
Khoâng caàn coù lôùp phuû treân cuøng nhôø caùc ñaëc tính cô hoïc vöôït troäi cuûa composite.
Maøu thoâng duïng (VITA™ A2–A3) vôùi hieäu öùng baét maøu tuyeät vôøi.
Ñaët thuoác baèng syringe töï troän neân raát nhanh vaø ñôn giaûn.
Hoaøn haûo
Ñoä co ruùt toái thieåu
Ñöôøng bôø mieáng traùm khít saùt toái öu khi duøng vôùi chaát keát dính ParaBond.
Deã daøng ñaùnh boùng
Ñoä thaåm myõ cao döôùi caùc ñieàu kieän aùnh saùng khaùc nhau nhôø ñoä baét huyønh quang toát.
coù chöùa thaønh phaàn khaùng khuaån.
Ñaûm baûo ñieàu trò saâu
Caùc loaïi composite khaùc ñeàu coù giôùi haïn ñoä saâu cuûa truøng hôïp, nhöng composite 
Fill-up thì khoâng!

°
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°
°

°
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Xoi moøn

Daùn

hoaëc

Traùm 

Söû duïng vôùi chaát 
keát dính Parabond 
hoaëc One Coat & 
keát hôïp vôùi chaát 
xuùc taùc Activator

Toái ña 1 phuùt

Xoi moøn acid Röûa saïch

Thoåi khoâThoa ñeàu

Chieáu ñeøn 5 giaây hoaëc truøng hôïp hoùa hoïc Söûa soaïn vaø ñaùnh boùng mieáng traùm Keát quaû cuoái cuøng 

Thoåi khoâ

Laáy saûn phaåm vaø troän

FILL-UP!™ BOÄ GIÔÙI THIEÄU

PARABOND 

FILL-UP! REFILL

Maõ soá

Maõ soá

Maõ soáComposite Fill-Up
Etchant Gel S-Acid soi moøn
Chaát keát dính Parabond A & B
Ñaàu troän cöïc ngaén, nhoû
Ñaàu troän ngaén nhoû

Composite Fill-Up
Ñaàu troän cöïc ngaén, nhoû
Ñaàu troän ngaén nhoû

Chaát keát dính ParaBond  A & B döï tröõ
ParaBond Adhesive A 1x 3ml
ParaBond Adhesive B 1x 3ml

6001 9341
1 x 4.5
3 x
4 x

7493 ONE COAT 7 UNIVERSAL Maõ soá
Chaát keát dính One Coat 7 Universal (5ml)
One Coat 7 Activator (1 loï 5ml)

60019539
7054

6001 9342
2 x 4.5g
1 x 2.5ml
2 x 3ml
6 x
8 x
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Baûng höôùng daãn maøu vaø khuyeân duøng ñeå ñieàu trò döôùi ñaây - maøu naøo cho loaïi ñieàu trò naøo vaø thôøi 
gian chieáu ñeøn laø bao laâu - giuùp vieäc söû duïng ñeøn ñieàu trò VALO trôû neân deã daøng vaø hieäu quaû.

ÑEØN TRAÙM VALO Maõ soá
Boä ñeøn traùm Valo Corded
Boä ñeøn traùm Valo Cordless
Boä ñeøn traùm Valo Grand Corded
Boä ñeøn traùm Valo Grand Cordless

5919
5941
5971
5972

1 ñeøn Valo
1 boä saïc ñieän
1 giaù ñôõ ñeøn Valo
1 taâm choáng aùnh saùng ñeøn,
baûo veä maét ngöôøi duøng
50 thanh baûo veä ñeøn

VALO
BLACK LIGHT LENS 

Ñaàu ñeøn Endo Ñaàu ñeøn Proxicure

Ñaàu ñeøn chieáu ñieåm

Ñaàu ñeøn translume

Ñaàu ñeøn Black light
Söû duïng vôùi Cleartemp LC & Ultraseal XT hydro

VALO LENS Maõ soá
1 Ñaàu ñeøn 5938

59391 Valo black light lens

VALO ENDOGUIDE LENS VALO PROXICURE LENS 

VALO POINTCURE LENS

VALO TRANSLUME LENSES
ORANGE / GREEN 

Chieáu vuøng mieáng 
traùm saâu nhoû

Chieáu vuøng tieáp ñieåm Chuaån ñoaùn nöùt raêng

Ñònh vò vener luùc ban ñaàu

VALO LENS Maõ soá
1 Ñaàu ñeøn proxicure
2 Valo translume lens 
2 Ñaàu ñeøn chieáu ñieåm

5936
5937
5934

Made in USA

3 kieåu 
-Tieâu chuaån: 1000 mw/cm2
- High Power: 1400 mw/cm2
- Plasma : 3200 mw/cm2
- Böôùc soùng 385-515nm

8
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XTS DUÏNG CUÏ TRAÙM COMPOSITE
Hoaøn haûo, tuyeät ñoái khoâng dính vaät lieäu

Ñöôïc phuû lôùp Nitride Titanium Nhoâm ñaëc bieät trôn, 
taïo neân moät beà maët cöùng vaø thaät laùng, choáng traày 
vaø choáng dính

Ñaàu duïng cuï maøu ñen taïo söï töông phaûn giöõa 
duïng cuï vôùi raêng vaø composite

Hai ñaàu deït xoang III.IV

Hai ñaàu deït beû goùc. Xoang III, 
IV keùp. Ñaëc bieät laø caùc maët 
gaàn vaø xa.

Giuùp vieäc traùm mieáng vaø traùm 
beà maët nhanh chính, deã daøng 
vaø hieäu quaû cao

Söû duïng cho xoang IV

Söû duïng cho xoang II, 
III,IV,V

I - DUÏNG CUÏ ÑAËT, NHOÀI VAØ ÑIEÂU KHAÉC COMPOSITE CHO RAÊNG CÖÛA

Thieát keá tay caàm raát nheï, vöøa vaën caû veà kích 
thöôùc vaø ñoä nhaùm, giuùp deã veä sinh, giaûm 
moûi tay vaø deã thao taùc

Boä duïng cuï baèng theùp Satin XTS ñöôïc cheá 
taïo hoaøn haûo vaø maãu maõ ña daïng, giuùp nha 
só taïo ra nhöõng mieáng traùm composite toát, keå 
caû caùc tröôøng hôïp khoù

(Maët daùn Composite, xoang 
haïng III, IV vaø haïng V vaø 
Facet composite)

TN PFI A6

TN PFI A6

TN CC IA

TN CC IC

TN PFI G4/5

TNCI GFT4

TN CC IB

TN CC ID 

TN CVI PC
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 (Cöïc nhoû)

(Raát ngaén)

(Nhoû/Trung bình)

(Trung bình/Lôùn)

(Nhoû/Trung bình)

(Trung bình/Lôùn)

(Côõ nhoû)

(Côõ lôùn)

II- DUÏNG CUÏ COÙ 1 ÑAÀU DEÏT LAÁY, ÑAËT COMPOSITE VAØ MOÄT ÑAÀU NHOÀI

A - DUÏNG CUÏ COÙ 1 ÑAÀU DEÏT LAÁY , ÑAËT COMPOSITE VAØ 1 ÑAÀU NHOÀI

B - ÑAÀU DUÏNG CUÏ COÙ HÌNH THEÅ GIAÛI PHAÃU MAËT CAÉN

(Xoang I, xoang II)

Moät ñaàu deït vaø moät ñaàu nhoài troøn

Moät ñaàu deït vaø moät ñaàu nhoài coù bi troøn

Ñaàu duïng cuï taïo caùc gôø vaø bo troøn

TNCI GFT MI 1

TNCI GFT 2

TNP CCI

TNP CCI

TNCI PCL

TN CIPCS

TNCI GFT 1

TNCI CFT MI 1

TNCI CFT 2 1

TNCI PCM

TNP CCI

TNBB 21B

TNCI PCL

TNBB 27/29 

TNCI GFT5 

TNCI GFT6 

TNCCIG
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C- DUÏNG CUÏ NHOÀI COMPOSITE CHO RAÊNG COÁI.

(Xoang I, xoang II)
Caây nhoài 

TNBBL 2

TNBBL 3

TNPL G5A

TNPL GOT 

TN PL GH3

TNC FIS/M

TNC FIM/L

PFIGML1 

RF 45 

III- DUÏNG CUÏ TRAÙM COMPOSITE  ÑA NAÊNG 
(ÑAÀU DEÏT BEÛ GOÙC, ÑAÀU NHOÀI VAØ ÑAÀU BI TROØN CHO GIAÛI PHAÃU MAËT NHAI)

(Nhoû/Trung bình)

(Nhoû/Trung bình)

(Nhoû/Trung bình)

(Trung bình/Lôùn)

(Trung bình/Lôùn)

(Trung bình/Lôùn)

Ñaàu nhoài troøn

Ñaàu nhoài hình thoi

Duïng cuï taïo ñieåm tieáp xuùc (xoang II)

Caây nhoài ñaàu troøn lôùn vaø trung

Caây nhoài ñaàu troøn trung vaø nhoû

Caây nhoài ñaàu troøn, nhoû, hình 
noùn ngöôïc

Caây nhoài hình thoi nhoû

Caây nhoài hình thoi lôùn

Duøng ñeå laáy choát ra khoûi oáng 
chaân raêng.

Coù theå keïp chaéc taát caû nhöõng 
vaät nhoû vaø moûng.

Caây nhoài hình Oval cho caùc XII, 
taïo ñieåm tieáp xuùc toát.
Ñöa ñaàu nhoài vaøo xoang
Nhoài composite vaø ñaåy ñai traùm 
ñeán tieáp xuùc saùt vaøo raêng keá beân
*  Chieáu ñeøn
*  Laáy caây nhoài ra
* Sau ñoù ñaët lôùp composite thöù 
hai vaøo xoang.
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PFIDD1/2

PFIDD3/4

PFIDD5/6

PFIDD7/8

PFIDD9/10

PFIDDCASS

 BOÄ DUÏNG CUÏ ÑIEÂU KHAÉC COMPOSITE
COMPO SCULP SMOOTH

Boä duïng cuï ñieâu khaéc composite hieäu COMPO SCULP SMOOTH goàm moät daõy caùc duïng cuï 
coù caùc ñaàu laøm vieäc ñöôïc thieát keá ñeå giuùp nha só hoaøn thaønh caùc mieáng traùm coù chaát löôïng 
vöôït troäi.
° Taïo ñöôïc caùc mieáng traùm raát toát
° Chaát löôïng cuûa Hu-Friedy ñaùng tin caäy
° Coù khaéc maøu
° Caùn duïng cuï raát nheï

Dietschi Composite #1/2
Caùn thuoân

Dietschi Composite #3/4
Caùn thuoân

Dietschi Composite #5/6
Caùn thuoân

Dietschi Composite #7/8
Caùn thuoân

Dietschi Composite #9/10
Caùn thuoân

Boä Dietschi Composite 
Caùn thuoân 
Hoäp ñöïng cuï duïng cuï daïng löôùi cassette
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Hình aûnh tröôùc khi traùm 
Nhöõng ñoám traéng ñuïc treân men 
raêng caàn phaûi chænh söûa vaø caùc 
raêng tröôùc caàn ñöôïc taïo döïng laïi.

Didier Dietschi, D.M.D., PhD, Privat-Docent
Specialist SVPR
Associate Professor

Söï vöôït troäi vaø ñoåi môùi trong kyõ 
thuaät traùm composite.

Boä duïng cuï Compo Sculp (Boä 
duïng cuï ñieâu khaéc composite) 

do BS Didier Dietschi thieát keá vôùi 
yùhöôùng muoán giuùp caùc nhaø laâm 

saøng taïo ñöôïc nhöõng mieáng traùm 
thaåm myõ coù chaát löôïng vöôït troäi. 
Boä duïng cuï ñieâu khaéc goàm coù 5 

caây traùm composite cho caùc raêng 
tröôùc vaø caùc raêng sau

Ñaët ñeâ cao su  ñeå coâ laäp raêng. 
Raêng caàn traùm ñaõ ñöôïc chuaån 
bò xong.

Duøng beà maët deïp cuûa ñaàu laøm 
vieäc treân caây PFIDD 5/6 ñeå ñaët 
composite leân maët ngoaøi raêng.

Vôùi caùc beà maët taïo goùc cuûa caây PFIDD 7/8, taïo daïng vaø ñieâu khaéc 
ñöôøng vieàn raêng , cuõng nhö  ñieàu chænh caùc maët beân cuûa raêng.  

Sau khi hoaøn taát 
vaø ñaùnh boùng, 
mieáng traùm ñöôïc 
hoaøn thaønh.

Duøng caùc löôõi moûng vaø deïp cuûa 
ñaàu laøm vieäc treân caây PFIDD 
9/10 ñeå ñaët vaø mieát composite 
leân maët raêng.

BS. Didier Dietschi toát nghieäp BS. 
Nha Khoa naêm 1984, laàn löôït nhaän 
baèng Tieán Só vaø caùc baèng Privat 
Docent  vaøo naêm 1988 vaø naêm 
2004 taïi Ñaïi hoïc Geneva, Thuïy 
Só. OÂng coøn ñöôïc trao baèng Tieán 
só naêm 2003 taïi Ñaïi hoïc ACTA, 
Haø Lan. OÂng giaûng daïy toaøn thôøi 
gian trong 6 naêm lieân tuïc vaø thöïc 
hieän nhieàu coâng trình nghieân cöøu 
veà Chöõa raêng vaø Nha Chu. Sau 
ñoù oâng laøm vieäc baùn thôøi gian taïi 
phoøng maïch tö ôû Geneva, chuyeân 
veà Nha khoa thaåm myõ. Hieän nay 
BS. Dietschi mang hoïc haøm giaùo 
sö kieâm nhieäm taïi Ñaïi hoïc CASE 
Western University vaø laø giaûng vieân 
chính taïi Ñaïi hoïc Geneva.

BS. Didier Dietschi ñaõ vieát treân 95 
taøi lieäu khoa hoïc vaø laâm saøng cuõng 
nhö caùc chöông saùch chuyeân veà ñeà 
taøi keo daùn vaø traùm raêng thaåm myõ. 
OÂng coøn laø ñoàng taùc giaû cuûa quyeån 
saùch “ Taùc duïng cuûa keo daùn treân 
caùc mieáng traùm khoâng kim loaïi” do 
Quintescence xuaát baûn naêm 1997 
vaø ñöôïc dòch thaønh 7 thöù tieáng. BS. 
Dietschi hieän cuõng ñi dieãn giaûng ôû 
nöôùc ngoaøi veà caùc ñeà taøi lieân quan 
ñeán keo daùn vaø traùm raêng thaåm myõ. 

Hình 1

Hình 2

Hình 3 Hình 4

Hình 5

Hình 7

Hình 6
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INSPIRAL BRUSH

BLACK MINI BRUSH BLACK MICRO

BLACK MINI

SoftEZ Tip Infusor® Tip

WHITE MINI

Ñaàu choåi

Ñaàu choåi Ñaàu oáng

Ñaàu oáng

Ñaàu oáng Ñaàu oáng

Ñaàu oáng

Ultra Etch
Porcelain Etch
Ultraseal XT
Peak LC

Seek
Sable Seek
Silane
Consepsis
Dentine Sealant Primadry
Primadry
Peak SE Primer

Opal Dam
Ultrablend Plus
Permaflo

Opaldam green 
Opalescence Endo
LC Block-Out Resin
Diamond Polish Mint
Deox

Opalustre
Consepsis Scrub

Viscostat
Viscostat clear

Enamelast

INSPIRAL BRUSH

BLACK MICRO

WHITE MINIBLACK MINI

BLACK MICRO FXMaõ soá

Maõ soá

Maõ soáMaõ soá

Maõ soá
Inspiral Brush

Black micro

White miniBlack mini

Black Micro FX1033-1

BLACK MINI BRUSH Maõ soá
Black mini brush 1432 1435

12471433

1434

BLACK MICRO FX
Ñaàu choåi
Permaseal
Opalescence Boost

SOFTEZ TIP INFUSSOR® TIPMaõ soá Maõ soá
Softez Tip Infussor tip4712 2560
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Caùc loaïi choåi laøm saïch, ñaùnh boùng raêng vaø kim loaïi

NTI
New Technology
Instruments

110 600 045 243 600 045 225 600 070 107 600 020

110 500 045 243 500 045 225 500 070 107 500 020

110 400 045 243 400 045 225 400 070 107 400 020

Shank

RA 110 204
P1255P 1256 P1257P 1254

max. 10.000 rpm

opt.2 .000 rpm

Shank

RA 110 204
P1475P 1476 P1477P 1478

max. 10.000 rpm

opt.2 .000 rpm

Shank

RA 110 204
P1470P 1471 P1472P 1473

max. 10.000 rpm

opt.2 .000 rpm

Chieàu daøi (mm)

Chieàu daøi (mm)

Chieàu daøi (mm)

7,0

7,0 7,0 5,0 3,5

7,0 5,0 3,5

Ñöôøng kính 

Ñöôøng kính     1/10 mm 

Ñöôøng kính     1/10 mm 

045

045

045 045 070 020

7,0 7,0 5,0 3,5

045 070 020

045 070 020

Choåi Prophylaxis maøu vaøng, cöùng

Choåi Prophylaxis maøu traéng, trung bình

Choåi Prophylaxis maøu hoàng, meàm

Söû duïng vôùi ñaùnh boùng

Loaïi boû xi maêng taïm thôøi

Sau

Tröôùc

CHỔI LÀM SẠCH Caùc loaïi choåi ñaëc bieät RA
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Maøi keõ & ñaùnh boùng composite
NTI
New Technology
Instruments

2005

Maõ maøu

147 mm

6mm

147 mm

147 mm

NON-SERRATED DIAMOND FINISHING STRIPS

Khoâng raêng cöa

Coù raêng cöa

Thanh maøi keõ 
traùng kim cöông moät maët

Maõ maøu

Maõ maøu

Maõ maøu

Maõ

Ñoä daøy (mm) 0,13

FS3 - MX FS3 - FX FS3 - SFX

0,10 0,08

40 mm

147 mm
3.75mm

Kim cöông phuû roäng, moät maët
TRƠN CÓ LỖ

2.5mm
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Ñaùnh boùng Composite

NTI UNIQUE 1 STEP

NTI DIAGLOSS 2 STEP

COMPOSITE POLISHERS NTI
New Technology
Instruments

Set- 1657

Boä ñaùnh boùng composite 1 böôùc ( ñaùnh boùng öôùt)

Boä ñaùnh boùng composite 2 böôùc ( ñaùnh boùng khoâ)

Tieàn boùng boùng, 
ñaùnh boùng thoââ

Ñaùnh boùng mòn

Vaät lieäu cao su thieân nhieân keát 
dính ñöôïc phaùt trieån taïo ra söï ñaøn 
hoài oån ñònh, cho pheùp ñaùnh boùng 
treân moïi vuøng raêng, traùnh gaây toån 
haïi beà maët raêng vaø laøm mòn, laøm 
boùng moät caùch hieäu quaû chæ trong 
moät böôùc ñaùnh boùng duy nhaát.

Ñeå ñaït keát quaû toát nhaát caàn söû 
duïng vôùi nöôùc

243 521... 243 521... 030 521... 030 521...

Shank

RA    802 204...
P20032 P20033P 20035P 20038

Ñaùnh boùng vôùi tay khoan chaäm toái öu 5.000-12.000 voøng/phuùt

Cao su coù khaû naêng haáp thuï 
nhieät trong quaù trình ñaùnh 
boùng. Ñieàu naøy ngaên ngöøa 
phaù huûy vuøng tieáp giaùp moûng 
giöõa raêng vaø composite. 
DiaGloss cuõng thích hôïp ñeå 
ñaùnh boùng raêng töï nhieân sau 
khi thaùo maéc caøi.

Ñaàu ñaùnh boùng ñöôïc ngaâm taåm vôùi kim cöông ñeå thöïc hieän ñöôøng 
vieàn vaø ñaùnh boùng vaät lieäu composite trong 2 böôùc thöïc hieän.
Böôùc 1: Nhoùm duïng cuï quay maøu hoàng coù pha theâm boät kim cöông 
mòn ñeå laøm mòn caùc beà maët vaø laáy ñi caùc phaàn thoâ dö.
Böôùc 2: Nhoùm duïng cuï maøu traéng coù pha theâm boät kim cöông sieâu 
mòn mang ñeán hieäu quaû cho vieäc laøm boùng moät caùch hoaøn haûo sau 
khi hoaøn taát baèng muõi Tungsten Carbide.

Chieàu daøi (mm)

Côõ 1/10 mm 050 030 060 100

10,0 6,0 10,0 1,0

Chieàu daøi (mm)

Côõ 1/10 mm 030 085 060 100

6,0 7,0 10,0 1,0

Chieàu daøi (mm)

Côõ 1/10 mm 030 085 060 100

6,0 7,0 10,0 1,0

035

035

6,0

6,0

050

050

10,0

10,0

.

.
Ñaùnh boùng vôùi tay khoan chaäm toái öu 5.000-12.000 voøng/phuùt

243 532... 243 532... 030 532...030 532... 030 532... 030 532.

Shank

RA 802 204...
P1932P 1933 P1934P 1935 P1938P 1939

Ñaùnh boùng vôùi tay khoan chaäm toái öu 5.000-12.000 voøng/phuùt

Shank

RA 802 204...
P19032P 19033P 19034P 19035P 19038P 19039

243 522... 243 522... 030 522...030 522... 030 522... 030 522...

Set- 1729
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Ñaùnh boùng Composite

Moãi ñóa 25 caùi + 4 truïc
vôùi 1 truïc daønh cho 1 loaïi ñóa

Ñóa ñaùnh boùng linh hoaït cao cho ra moät aùnh töï nhieân treân taát caû 
nanohybrid vaø vaät lieäu toång hôïp tieâu chuaån. 

Caùc ñóa coù saün trong boán kích thöôùc haït. Keát quaû cao cho vieäc tröôùc 
vaø sau ñaùnh boùng . 

Caùc thieát keá ñöôøng moûng cuûa ñóa vôùi ñöôøng kính 8 mm vaø 12 mm 
cho nhieàu öùng duïng. Coát loõi cuûa Flexipol  daøy 1 mm silicone, ngaên   
ngöøa caùc truïc laép tieáp xuùc vôùi beà maët ñöôïc ñaùnh boùng, traùnh gaây 
ra söï ñoåi maøu cuûa raêng, composite hoaëc nöôùu.

Ñóa ñaùnh boùng ñöôïc troän laãn vôùi boät kim cöông, coù nhieàu loaïi töø 
nhöõng vaät lieäu khaùc nhau duøng ñeå ñaùnh boùng hieäu quaû.

Boä PC 1295

Ñóa leû

POLISHERS FLEXIPOL Ñóa ñaùnh boùng
NTI
New Technology
Instruments

1

Thoâ

Mòn

3

2

Trung bình

Cöïc mòn

4 5

Shank

PC1260 PC1261 PC1270 PC1271

opt. 10.000 - 12.000 rpm

Shank

opt. 10.000 - 12.000 rpm

M403 8PC1291PC1290PC1281PC1280

12

12

8

8

12

12

8

8

Ñöôøng kính (mm)

Ñöôøng kính (mm)

Thoâ 
1 maët 

Trung
 bình 
2 maët 

Mòn 
1 maët

Cöïc Mòn 
2 maët
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Ñaùnh boùng CeramicCeramic & Zirconia

060 110 140 030 060 110 140 030

7,5

060

7,5

110

2

140

1,6

Ñöôøng kính1/10 mm

Chieàu daøi (mm)

opt.   10,000 rpm - 12,000 rpm

9501RA 9511RA 9531RA 95SG14RA9401RA 9411RA 9431RA 94SG14RA9311RA 9331RA 93SG14RA

7.52 1.6 7.57 .5 21 .6

95SG14RA
94SG14RA
93SG14RA

60019917

60019914 Bao goàm:

Bao goàm:
taát caû caùc maõ code

Ñöôøng kính1/10 mm

Chieàu daøi (mm)

opt.             10,000 rpm - 12,000 rpm
9703RA 9711RA 97SG14RA

040 060 140

10 7.51 .6

9803RA 9811RA 98SG14RA

040 060 140

10 7.51 .6

97SG14RA

98SG14RA
60022020 

60022006 Bao goàm:

Bao goàm:
taát caû caùc maõ code

BƯỚC 1

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 2

BƯỚC 3
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NTI
New Technology
Instruments

PORCELAIN POLISHERS FOR CERAMIC CROWN

NTI CeraGlaze 

Boä ñaùnh boùng cho raêng söù Ceraglaze

Ñaùnh boùng thoâ Laøm mòn Ñaùnh boùng cuoái cuøng

Chaát keát dính cao su haáp thuï nhieät töø beà maët trong quaù trình ñaùnh boùng. Ñieàu naøy traùnh söï 
sinh nhieät quaù möùc. Caùc NTI CeraGlaze cuõng lyù töôûng ñeå söû duïng vôùi zirconia.

Ñöôøng kính  /10 mm1

Chieàu daøi (mm) 

Sau khi ñaùnh boùng baèng ceraglaze, khoâng caàn phaûi nöôùng 
boùng laïi sau khi maøi chænh

050 060 050 060 100 030

10,0 4,7 6,0 4,7 6,0

030 100 030 050 060 100

6,0 9,0 10,0 9,0 10,0 9,0 4,7

Ñaùnh boùng Ceramic & Zirconia
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MUÕI KHOAN CARBIDE 
VAØ KIM CÖÔNG
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

DIAMOND INSTRUMENTS Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

1

FG

FGL

Muõi quaû boùng nhoïn

Muõi quaû boùng

Muõi ñaëc bieät

Muõi giöõa 2 maët keá nhau

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoââ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi giöõa 2 maët keá nhau

Muõi hình löïu ñaïn

Muõi quaû boùng nhoïn

368
(257)

379
(277)

370
(507)

392
(465)

392A
(465)

390
(274)

369
(263)

côõ  1/10 mm 010 016 018 023
Chieàu daøi (mm) 3,5 3,5 4,5 5,0 

côõ  1/10 mm 025
5,5Chieàu daøi (mm) 

Shank
FG 806 314 263 524... 369-  ...  M -F G
FG 806 

806 
314 263 534... 369-  ...  C -F G

FG 314 263 514... 369-  ...  F -F G
FG 806 314 263 504... 369-  ...  SF- FG

025
025
025
025

Shank

FG 806 314 257 524.. .368- ... M- FG
FG 806 314 257 544.. .368- ... SC -F G
FG 806 314 257 534.. .368- ... C- FG
FG 806 314 257 514... 368- ... F- FG
FG 806 314 257 504.. .368- ... SF -F G
FG 806 314 257 494.. .368- ... UF -F G

010

0100 16 018
0100 16 018

0160 18
0160 18

0160 18

0160 18

023
023

023
023

023

023

côõ  1/10 mm 012 014 016 018 023 029
Chieàu daøi (mm) 3,0 3,0 3,2 3,3  4,2 5,5

Shank

FG 806 314 277 524. . 379-  ... M -FG
FG 806 314 277 544... 379-  ... SC- FG
FG 806 314 277 534... 379-  ... C -FG
FG 806 314 277 514... 379-  ... F -FG
FG 806 314 277 504... 379-  ... SF- FG
FG 806 314 277 494... 379-  ... UF- FG

012 016 018 023 029
016 018 023 029

012 016 018 023 029
012 016 018 023 029
012 016 018 023 029

016 018 023 029

014
014
014
014
014

1

côõ  1/10 mm 023
Chieàu daøi (mm) 5,5 

Shank
FG 806 314 507 534...
FG 806 314 507 514...
FG 806 314 507 504...

370 - ... C- FG
370 - ... F- FG

023
023

370 - ... SF -F G 023

Shank
FG 806 314 274 524... 390 - ... M- FG
FG 806 314 274 534... 390 - ... C- FG
FG 806 314 274 514... 390 - ... F- FG
FG 806 314 274 504... 390 - ... SF -F G

016
016
016
016

côõ  1/10 mm 016
Chieàu daøi (mm) 3,5 

Shank
FGM 806 313 465 524... 392-  ...  M -F GM
FG 806 314 465 524... 392-  ...  M -F G
FG 806 314 465 514... 392-  ...  F -F G
FG 806 314 465 504... 392-  ...  SF-FG

016

016
016
016

côõ  1/10 mm 016
Chieàu daøi (mm) 5,0

Shank
FG 806 314465 524... 392A - ...  M -F G
FG 806 314465 514... 392A - ...  F -F G

016
016

côõ  1/10 mm 016
Chieàu daøi (mm) 3,5 
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

DIAMOND INSTRUMENTS Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

Shank
FG 806 314 001 524... 801- ... M-F G
FG 806 314 001544... GF-CS ... -108
FG 806 314 001534... GF-C ... -108
FG 806 314 001514. .. 801- ... F-F G
FG 806 314 001504... GF-FS ... -108

008007 009 010 012 014 016 018 021 023 025 029 035

008007 009 010 012 014 016 018 021 023 025 029 035

042

012 014 016 018 021 023 025 029 035 042
012 014 016 018 021 023 025 029 035

012 014 016 018 021 023 025 029 035

Muõi troøn

Muõi troøn daøi 

Muõi troøn coù thaét coå

Muõi noùn ngöôïc

801
(001)

801L
(697)

802
(002)

805
(010)

côõ  1/10 mm 007 016009 021012 025 035008 018010 023014 029 042
Chieàu daøi (mm) 

Shank
FG 806 314 697 524... 801L- ... M-FG
FG 806 314 697 544... 801L- ... SC-FG
FG 806 314 697 534... 801L- ... C-FG

014 016 029023
014 016 029023

035

014 016 029023 035

côõ  1/10 mm 014 016 023 029 035

805-023M-FG

Chieàu daøi (mm) 

Shank
FG 806 314 002 524... 802-  ...  M -F G
FG 806 314 002544... GF-CS ... -208
FG 806 314 002534... GF-C ... -208
FG 806 314 002514. .. GF-F ... -208

008 009 010 012 014 016 018

014 016 018

023

012 014 016 018 023
014 016 018 023

côõ  1/10 mm 008

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

014010 018009 016012 023

3,2Chieàu daøi (mm) 

Shank
FG 806 314 010 524... 805-  . ..  M -F G
FG 806 314 010544... GF-CS ... -508
FG 806 314 010534... GF-C ... -508
FG 806 314 010514. .. GF-F ... -508

008 009 010 012 014 016

014 016

018 021
014 016 018 021

023

012 014 016 018 021 023

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

008

1,0 1,0 1,0 1,2 1,6 1,6 1,6

014010 018009 016012 021 023

1,9 2,5

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoâ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

DIAMOND INSTRUMENTS Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

Muõi baùnh xe
Muõi baùnh xe

817
(041) 818

(042)

côõ  1/10 mm
côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
Chieàu daøi (mm) 

047
035 040 050

0,5
0,7 0,7 0,7

côõ  1/10 mm
côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
Chieàu daøi (mm) 

040
008 010

050
009 012

2,0
2,0 2,0

2,0
2,0 3,0

Muõi baùnh xe

Muõi löôõi dao

Muõi hình leâ

820
(043)

825
(304)

822
(237)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

018 025023 040 050
0,8 0,90,9 1,5 1,5

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

008 009 010 012 014 016 018 021
2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 5,1

Muõi hình leâ

Muõi hình leâ

830
(238)

830L
(239)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012 018014 021016 025
4,0 5,05,0 5,05,0 7,0
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

DIAMOND INSTRUMENTS 

DEPTH MARKER FOR VENER

MUÕI SÖÛA SOAÏN SÖÙ TOAØN PHAÀN

Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

 Duïng cuï ñaùnh daáu ñoä saâu Veneer

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

026 030 018 021 031
1,0 1,0 5,9 3,5 3,5

Muõi taïo ñoä saâu Muõi söûa soaïn maët nhai

828
(054)

833
(466)

Muõi ñaùnh daáu ñoä saâu 
treân maët men

Muõi ñaùnh daáu ñoä saâu 
treân maët men

834
(552)

868A
(302)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

016 021
6,0

834 - 021 - M - FG

834L- 027M - FG

834RL- 027M - FG

6,0

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoââ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

018 021
8,0 8,0

Muõi ñaùnh daáu ñoä saâu 
treân maët men

834A
(242)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

031
3,5

Muõi ñaùnh daáu ñoä saâu
Muõi ñaùnh daáu ñoä saâu 

834L
(552)
VKP VKP

834RL
(301)

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

027 027
8,0 8,0
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

NTI
New Technology
Instruments

DEPTH MARKER FOR VENEER

Duïng cuï ñaùnh daáu ñoä saâu MACD
(theo tieán só Mark J Caldwell, USA)

Duïng cuï ñaùnh daáu ñoä saâu Veneer

Söûa soaïn maõo vaø caàu raêng neân ñöôïc ñaùnh daáu ñoä saâu caàn maøi tröôùc khi tieán haønh 
Raêng giaû baèng söù , hoaëc saûn xuaát bôûi CFAO, caàn ñöôïc chuaån bò toát treân laâm saøng.
Phuïc hình thaønh coâng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo ñoä daøy cuûa caïnh raêng (6/2007 Tieán 
só Frankenberger et.al.).
Baûy coâng cuï ñeå xaùc ñònh ñoä saâu töø 0,3 ñeán 2,0 mm

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoâ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi khoan taïo ñoä saâu

Thích hôïp cho caùc söûa soaïn maët nhai
caùc phuïc hình söù toaøn phaàn

MADC

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

009 009 009009 009 009 009
0,3 0,5 1,00,4 0,6 1,5 2,0
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

DIAMOND INSTRUMENTS Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoââ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi khoan truïc ñaàu thaúng

Muõi khoan truï ñaàu bôø vai

835
(107)

835KR
(156)

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

007

008 010 012 014 016 018

008 009 010 012 014 016 018
3,0

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

008

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

010 016012 018014 027

Muõi khoan truï daøi ñaàu phaúng

836
(110)

Muõi khoan truï daøi ñaàu bôø vai

836KR
(157)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

008

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

010 012 016014 018
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông
DIAMOND INSTRUMENTS Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

Muõi truïc ñaàu phaúng

Muõi truïc KR bôø vai

837
(111)

837KR
(158)

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

010

010 012 014 016 018

8,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

8,0 8,0 8,0 8,0
012 014 016 018

Muõi truïc daøi

837L
(112)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 014 016 018
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoââ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi truïc ñaàu troøn

838
(137)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

008 009 010 012 014
3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 014 016
0,1 0,1 0,1 0,1

Muõi chæ caét ôû phaàn ñaàu

839
(150)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 014 016
0,1 0,1 0,1 0,1

Muõi chæ caét ôû phaàn ñaàu

840
(179)
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông
DIAMOND INSTRUMENTS Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 
010 014 018 009 010 012 014 016

12,0 12,0 12,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Muõi truïc ñaàu phaúng Muõi noùn cuït ñaàu phaúng

842
(113)

845
(170)

Muõi coân KR bôø vai Muõi coân ñaàu phaúng

845KR
(544)

846
(171)

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

016 012 014 016 025018 025
4,0 6,0 6,0 6,0 7,04,0 4,0

Muõi coân KR bôø vai

846KR
(545)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

016

6,0

Muõi coân chæ caét maët beân

846S
(183)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

025
7,0

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoâ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi coân ñaàu phaúng Muõi coân KR bôø vai

847
(172)

847KR
(546)

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

010 012 014 016 018 023 016 018 023
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông
Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 
010 016012 014 016 018 023
10,0 10,010,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Muõi coân ñaàu phaúng Muõi coân caét maët beân

848
(173)

848S
(185)

Muõi coân daøi ñaàu phaúng

848L
(174)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012 014 016 018 021
11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Muõi coân ñaàu troøn

849
(196)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

009 010 012 014 016 025
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoââ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi coân ñaàu troøn

850
(199)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 016012 018014 023 031
10,0 10,010,0 10,010,0 10,0 10,0

Muõi coân KR bôø vai

850KR
(553)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

014 018
10,0 10,0

DIAMOND INSTRUMENTS 
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông
Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

Muõi coân daøi ñaàu troøn

Muõi coân ñaàu troøn

850L
(200)

844
(199)côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012 014 016 018
11,5 11,5 11,5 11,5

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

014 016
10,0 10,0

Muõi coân ñaàu troøn

851
(219)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 016
8,0 8,0 8,0

Muõi caây thoâng Noel

852
(164)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 023 037
4,0 6,0 6,0 7,0

Muõi coân ñaàu troøn

Muõi coân ñaàu troøn

855
(197)

856
(198)

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

012

009 010 012 014 016 018 021 025 033

014 016 018 025
6,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

6,0 6,0 6,0 6,0

Ít sinh nhieät, giaûm thieåu toái ña nguy 
cô toån thöông buoàng tuûy
Beà maët hoaøn taát saïch seõ, trôn laùng
Hieäu quaû caét toát nhôø caùc raõnh loaïi 
boû caùc maøn caét
Coù theå duøng caét caùc vaät lieäu khaùc 
nhau: amalgam, composite
Ñoä beàn cao nhôø hieäu öùng 
töï laøm saïch

856-014-TSC-FG

DIAMOND INSTRUMENTS 

Muõi coân daøi ñaàu troøn

856L
(199)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

014 016 018 020
9,0 9,0 9,0 9,0
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

DIAMOND INSTRUMENTS 
Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

Muõi coân ñaàu troøn khoâng caét

857
(220)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012 014 016
10,0 10,0 10,0

Muõi hình kim

858
(165)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 014 016 018
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Muõi hình kim

859
(166)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 014 016 018 021
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010
11,0

Muõi hình kim daøi

859 CL
(193)

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoââ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi hình kim daøi

859L
(167)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 014 016 018
11,5 11,5 11,5 11,5

Muõi hình ngoïn löûa

860
(247)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 014 016
4,0 5,0 5,0 5,0
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

DIAMOND INSTRUMENTS 
Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

Muõi hình ngoïn löûa

861
(248)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012 014
6,0 6,0

Muõi hình ngoïn löûa

862
(249)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

009 010 012 014 016 018 021
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Muõi hình ngoïn löûa
Coù ñaàu an toaøn

861SE
(255)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

862-012M-RA

012
6,0

Muõi hình ngoïn löûa

863
(250)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 014 016 018 021
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoâ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi hình ngoïn löûa daøi

863L
(252)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

016
10,5

Muõi hình ngoïn löûa
coù ñaàu an toaøn 

863SE
(256)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012
10,0
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

Muõi hình ngoïn löûa

864
(251)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012 014 016 018
12,0 12,0 12,0 12,0

Muõi truïc ñaàu vaùt

874
(534)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
009
 2,0

Muõi truïc ñaàu vaùt

875
(535)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
009 010
 3,0  4,0

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoââ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi truïc ñaàu vaùt

Muõi truïc ñaàu vaùt

876
(287)

877
(288)

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

009

009 010 012 018

 5,0

 6,0  6,0  6,0  6,0

Muõi naïo

877K
(297)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
012 014 016 018
 6,0  6,0  6,0  6,0

Muõi naïo

876K
(296)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
012
 5,0

Muõi naïo

875K
(537)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
012
 3,0

Muõi naïo

874K
(536)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
010
 2,0

Muõi coân ñaàu troøn

869
(222)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
014 016
 6,0  6,0

DIAMOND INSTRUMENTS 
Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

Muõi truï vaùt ñaàu 

878
(289)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

008 012009 014010 016 018

 8,0  8,0 8,0  8,0 8,0  8,0  8,0

Muõi naïo

878K
(298)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012 014 016 018 021 023

 8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  8,0

Muõi truï vaùt ñaàu

879
(290)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 014 016 018

 10,0  10,0  10,0  10,0  10,0

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoâ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi naïo

879K
(299)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012 016 021014 018 023

 10,0  10,0  10,0 10,0  10,0  10,0

Muõi truï daøi vaùt ñaàu 

879L
(291)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012 014

 12,0  12,0

DIAMOND INSTRUMENTS 
Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông



N ha khoa phuïc hoài

134

3

Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

DIAMOND INSTRUMENTS 
Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

Muõi truïc ñaàu troøn

880
(140)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
010 012 014 016
 6,0  6,0  6,0  6,0

Muõi truïc ñaàu troøn

881
(141)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 
010 012 014 016 018
 8,0  8,0  8,0  8,0  8,0

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoââ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi truïc KS ñaàu troøn Muõi truïc ñaàu troøn

881KS
(146)

882
(142)

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

882-014F-FG

012 014 015 016 012 014
7,0 8,0 8,0 8,0  10,0  10,0

Muõi ngoïn löûa

Muõi truïc vaùt ñaàu 

883
(539)

884
(129)

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

010

010 012

3,0

6,0 6,0
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

DIAMOND INSTRUMENTS Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoâ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi truïc vaùt ñaàu

885
(130)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

008 012 016010 014 018
 8,0  8,0  8,0 8,0  8,0  8,0

Muõi truïc ngoïn löûa

888
(496)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012
 8,0

Muõi truïc vaùt ñaàu

886
(131)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 014012 016 018
 10,0  10,0 10,0  10,0  10,0

Muõi ngoïn löûa

889
(540)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

009 010

 3,5 4,0

Muõi ngoïn löûa

898
(213)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

016

 10,5

Muõi maët löôõi

899
(033)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

021 027 031

6,5  7,0  7,0

Muõi hình baùnh Donut

909
(068)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

027 037 040

1,0 1,0 1,0
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Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

ABACUS® TURBO DIAMOND INSTRUMENT
Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông ABACUS®

Söï keát hôïp cuûa kim cöông xoaén oác vaø lôùp phuû kim cöông UniMatrix® laøm 
cho muõi khoan coù ñöôïc moät beà maët nghieàn mòn so vôùi caùc muõi khoan kim 
cöông  tieâu chuaån khaùc. Beà maët muõi khoan xaùt haït lôùn vaø beà maët cuûa muõi 
khoan xaùt haït vöøa ñeàu gioáng nhau. Vì vaäy, chuùng ta coù theå söû duïng muõi 
khoan xaùt haït vöøa ngay laäp töùc sau giai ñoaïn chuaån bò.

Muõi hình leâ daøi

Z830L
(239)

Côõ  Þ 1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

012 014

4,0 5,0

Muõi caây ñaàu troøn

Z850
(199)

Côõ  Þ 1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

016

10,0

Muõi ngoïn löûa

Z863
(250)

Côõ  Þ 1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

016

10,0

...C

...M

...F

Voøng xanh laù
Voøng xanh döông
Voøng ñoû

Muõi thoâ
Muõi chuaån (trung bình)
Muõi mòn

ISO No.534
ISO No.524
ISO No.514

175 µm
125 µm
45 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Muõi truïc vaùt ñaàu

Z879
(290)

Côõ  Þ 1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

014

10,0
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EC-2011 EASY CHAMFER
Muõi maøi cuøi bôø xuoâi "Easy"

Côõ  Þ 1/10 mm
Chieàu daøi (mm) 

Côõ  Þ 1/10 mm
Chieàu daøi (mm) 

Mũi khoan trụ đầu tròn

Mũi khoan có đầu
không cắt

Mũi khoan có đầu
không cắt

Mũi khoan trụ đầu tròn

878KSE

880
(140)

879KSE

881
(141)

Tối ưu sửa soạn sâu – nhanh – dễ dàng – hoàn hảo

Thời gian cần thiết trong quá trình sửa soạn mão răng được tiết kiệm đến 30%

M     Khoâng voøng 
SC   voøng ñen
SC   Voøng xanh

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi raát thoâ
Muõi thoâ

107 - 126 µm
181 µm
151 µm

ISO 524
ISO 544
ISO 544

ISO 514
ISO 504
ISO 494

F      Voøng ñoû
SF   Voøng vaøng
SF   Voøng traéng

Muõi mòn
Raát mòn
Cöïc mòn

40 µm
20 µm
15 µm

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

Côõ  Þ 1/10 mm
Chieàu daøi (mm) 

Côõ  Þ 1/10 mm
Chieàu daøi (mm) 

Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông
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LAZY BUR
Muõi hoaøn taát maët nhai nhanh Lazy

Muõi khoan nhieàu lôùp kim cöông

986-026F-FG 986-026SF-FG

986-031F-FG 986-031SF-FG

986-041M-FG 986-041F-FG 986-041SF-FG
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Muõi khoan Tungsten 

TRIMMING OF SINTERED ZIRCONIA
Muõi caét Zirconia 
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6-
01

6S
F-

FG

K
85

9L
-0

10
U

F-
FG

K856-016F- FGK881-016F- FG

Muõi caét kim cöông  Z ñeå chuaån bò laøm söù Zirconia 

Zirconia  ñaõ ñöôïc chöùng minh laø moät vaät lieäu höùa heïn trong lónh vöïc raêng giaû Nha khoa. Caùc 
tính  chaát ñaëc bieät cuûa zirconia caàn caùc duïng cuï ñaëc bieät taïi thôøi ñieåm gia coâng vaø caùc giai 
ñoaïn hoaøn taát. 
Muõi khoan caét Z-Cut ñöôïc thieát keá ñeå ñaùp öùng vôùi ñoä cöùng cao cuûa söù zirconia. Nhöõng muõi 
caét naøy cung caáp ñoä beàn ñaùng keå vôùi ñoä choáng maøi moøn cao vaø hieäu quaû hôn caùc muõi caét 
tieâu chuaån.
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Muõi khoan Tungsten 

TRIMMING OF SINTERED ZIRCONIA Muõi caét Zirconia 

Muõi quaû boùng nhoïn Muõi quaû boùng

Ñaëc bieät ñeå löïa choïn maõo Zirconia 

Muõi troøn daøi coù coå thunMuõi troøn daøi

K369
(263)

K379L
(277)

K802L
(494)

K801L
(697)

ZirPan 

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mmcôõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

025 012

021014

5,5 3,0

10,0

Muõi coân ñaàu troøn

Muõi truïc vaùt ñaàu Muõi hình kim

Muõi truïc ñaàu troøn

K856
(198)

K879
(290)

K859L
(167)

K881
(141)

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

016

014 010

016
8,0

10,0 11,5

8,0

Ñaëc bieät ñeå löïa choïn maõo Zirconia Ñaëc bieät ñeå löïa choïn maõo Zirconia 
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Muõi khoan Tungsten 

TUNGSTEN CARBIDE BURS
Muõi Tungsten carbide 

Muõi troøn

H1
(001)

005 012006 014 021008 016 023010 018 027côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Muõi troøn, caét nhanh

H1S
(001)

006 007 008 009côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 018 025014 021 027016 023 029

Muõi troøn, coå nhoû 

H1SXN
(001)

010 016012 018014 021 023côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Coå nhoû, deã quan saùt 
khi laøm vieäc Deã laøm saïch

saâu raêng

22 mm 26 mm

RA RAL
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Muõi caét Zirconia

TUNGSTEN CARBIDE BURS
Muõi Tungsten Carbide

Muõi coân ngöôïc

H2
(010)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

006 008 010 012 014 016 018

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7

Muõi hình leâ

H7
(232)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

008 010

1,6 1,7

Muõi hình leâ daøi

H7L
(234)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010 012 014

3,8 4,2 4,4

Muõi truïc

H21
(107)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

009 012 016010 014

4,2 4,2 4,44,2 4,4

Muõi truïc daøi

H21L
(110)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

010

6,0

Muõi coân coù raõnh

H23
(168)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

009 014

4,2 4,2

H21R
(137)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

008 012010

4,2 4,24,2

Muõi truïc ñaàu troøn
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Muõi caét Zirconia

TUNGSTEN CARBIDE BURS
Muõi Tungsten Carbide

Muõi coân coù raõnh ñaàu troøn

Muõi truïc

Muõi coân coù raõnh

Muõi hình leâ

H23R
(194)

H31
(107)

H33
(168)

H245
(234)

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

012

009

009

008

014

010

010

016

012

012

014

016

4,2

4,2

4,2

3,0

4,4

4,2

4,2

4,4

4,2

4,2

4,4

4,6

Muõi coân daøi coù raõnh

Muõi truïc ñaàu troøn

Muõi truïc ñaàu troøn

H23L
(171)

H31R
(137)

H36RS
(137)

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

009

010

012

012

5,2

4,2

4,2

4,2
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Muõi khoan hoaøn taát

FINISHING TUNGSTEN CARBIDE BURS
Muõi khoan hoaøn taát 

Nhöõng duïng cuï chaát löôïng cao laøm baèng haït tungsten carbide coù 
ñoä maøi moøn cao, tieát kieäm chi phí, ñoä beàn cao, laøm baèng  coâng 
ngheä cao, môùi nhaát, cho coâng suaát caét toái öu treân vaät lieäu. Caùc 
hình daïng vaø lích thöôùc  coù saün laøm giaûm thôøi gian hoaøn taát. Nhôø 
vaäy  ñaùnh boùng beà maët raêng ñöôïc  chuaån bò hoaøn haûo hôn . Coù 
theå löïa choïn toái ña ba raêng khaùc nhau töø 8-30 ly, tuøy theo tình 
huoáng, giaûm soá laàn phaûi thay ñoåi muõi khoan

H246
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Muõi khoan hoaøn taát

FINISHING CARBIDE BURS Muõi khoan hoaøn taát 

....

...M

...F

Voøng ñoû
Voøng vaøng
Voøng traéng

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi mòn
Muõi cöïc mòn

ISO No.071-072
ISO No.041
ISO No.031

trong (..)= soá löôïng löôõi

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

Chieàu daøi (mm) 

010

014

012 014014 016 018 023

014 016

016012 021014
8,0

10,0

8,0 9,08,0 8,0 8,0 8,0

10,0 10,0

8,08,0 8,08,0

Muõi song song ñaàu vaùt

Muõi song song ñaàu vaùt

Muõi coân ñaàu troøn Muõi coân, caét maët beân 

Muõi naïo

H283
(289)

H284
(290)

H375R
(198)

H378
(184)

H284K
(299)

H283K
(298)
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Muõi khoan hoaøn taát

FINISHING CARBIDE BURS 

CERAMIC FINISHING INSTRUMENTS FOR LABORATORY TURBINE 

Muõi Khoan Hoaøn Taát 

....

...M

...F

Voøng ñoû
Voøng vaøng
Voøng traéng

Muõi chuaån (trung bình)
Muõi mòn
Muõi cöïc mòn

ISO No.071-072
ISO No.041
ISO No.031

trong (..)= soá löôïng löôõi

** RA: tay khoan chaäm ** FG: tay khoan nhanh ** FGM: tay khoan ñaàu mini

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

014 016 018 023

1,2 1,4 1,6 2,06

Muõi troøn

H41
(001)

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

012 010 012014 018 023

3,5 8,0 8,03,5 3,8 4,6

Muõi hình ngoïn löûa Muõi hình ngoïn löûa daøi 

H46
(254)

H48L
(249)

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

014 012 010

2,5 2,5 2,5

Muõi hoaøn taát söù
 4 dieän

Muõi hoaøn taát söù
 3 dieän

Muõi hoaøn taát söù
 6 dieän

H8504
(467)

H8503
(467)

H8506
(467)

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

014

3,1

Muõi hình quaû boùng 
ñaàu an toaøn

H379GK
(279)
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Muõi caét maõo kim loaïi 

NTI
New Technology
Instruments

H4KMK
H4KMKL

TUNGSTEN CARBIDE BURS, CROWN CUTTERS
Muõi tungsten carbide, caét maõo

Muõi caét maõo kim loaïi  ñöôïc haøn thaät chính xaùc ñeå ñaûm baûo trung 
taâm ñieåm toát nhaát vaø oån ñònh. Caùc löôõi dao ñöôïc caáu hình cho 
caùc öùng duïng cuï theå, ñaûm baûo nheï nhaøng nhaát coù theå, khi thao 
taùc trong mieäng cuûa beänh nhaân
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0100 12

Shank

US. No.                     1 557MF1 558MF

FG 500 314 137 008... H31RMF- ... -FG
opt. 60.000 rpm

010

Shank

US. No. 557MF

FG 500 314 107 008...  H31MF - ... -FG
opt. 60.000 rpm

Muõi caét ña naêng

BURS TO CUT METAL

MF-Cut
Muõi caét ña chöùc naêng

Muõi caét kim loaïi ña naêng

Duïng cuï caét ña chöùc naêng hieäu quaû caét cao
Cho khu vöïc chæ ñònh
Duøng ñeå caét maõo raêng, thaùo phaàn traùm raêng vaø chuaån bò abutment. Coù hình caét ñaëc bieät vôùi moät löôõi saéc 
beùn, caét taát caû caùc loaïi hôïp kim, amalgam vaø composite.
Ñaàu muõi caét ñöôïc thieát keá  ñeå caét saâu vaøo caùc chaát lieäu khaùc nhau.

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

010 010 012
4,2 4,2 4,2

Muõi truïc Muõi truïc ñaàu troøn

H31MF
(107)

H31RMF
(137)

008

Shank

US. No.                      330MF

FG 500 314 232 008... H7MF - ... -FG
opt. 60.000 rpm

008

Shank

US. No.                      245MF

FG 500 314 234 008... H245MF- ... -FG
opt. 60.000 rpm

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

008 008
1,6 2,8

Muõi hình quaû leâ Muõi hình quaû leâ

H7MF
(232)

H245MF
(234)
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Muõi caét maõo kim loaïi

NTI
New Technology
Instruments

837KR-014TSC-FG H34L- 012-FG

Söù

Kim loaïi

Men chaân raêng

METAL CROWN CUTTER
Muõi caét maõo kim loaïi

ÖÙng duïng cuûa muõi caét maõo H34

Tröôùc tieân söù neân ñöôïc caét baèng 
moät muõi khoan kim cöông

khi caét maõo caàu chuùng toâi khuyeân duøng:

Tröôùc tieân söù ñöôïc caét baèng moät muõi khoan kim cöông
Caét daàn lôùp maõo kim loaïi, töø ñaàu ñeán cuoái, duy trì toác ñoä 160,000
AÙp löïc tieáp xuùc : 0.5N 
Neân nghieâng goùc laøm vieäc ôû 45 ñoä

Phaàn maõo kim loaïi neân ñöôïc  
caét vôùi muõi caét H34

0100 12
0100 12

Shank

FG 500 314 139 293... H34L- ... -FG
FG 500 314 139 293 ...H34L- ... -SET

opt. 160.000 rpm

010 012
010 012

Shank

FG 500 314 138 293 .. . H34- ... -FG
FG 500 314 138 293 .. . H34- ... -SE T

opt. 160.000 rpm

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 

012 012010 010
2,1 3,52,1 3,5

Muõi truïc ñaàu troøn Muõi truïc daøi ñaàu troøn

H34
(138)

H34L
(139)
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0100 12
Shank
FG 500 314 138 019... H4KMK- ... -FG

opt. 160.000 rpm

Shank

FG 500 314 139 019... H4KMKL-012 -FG 
FG 500 314 139 019... H4KMKL-012 -Set 

opt. 160.000 rpm

côõ  1/10 mm côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) Chieàu daøi (mm) 
010 012012

2,1 3,52,1

Muõi truïc troøn Muõi truïc daøi ñaàu troøn

H4KMK
(137)

H4KMKL
(138)

Muõi khoan caét maõo söù vaø kim loaïi
METAL AND PORCELAIN CROWN CUTTER
Muõi caét maõo söù vaø kim loaïi

Ñóa kim cöông cho vieäc taùch maõo

Ñöôïc  thieát keá  ñeå taùch thaân raêng vaø kim loaïi 
vôùi söù nung chaûy ôû ñoä thaáp 

Caùc tính naêng vaø lôïi theá :
 Ñöôïc söû duïng caét caùc hôïp kim vaø söù nung chaûy thaáp
Löôõi ñöôc  thieát keá ñaëc bieät ñaûm baûo khaû naêng caét cao
Ñaàu ñöôïc thieát keá ñeå caét saâu vaøo maõo
 Ñaûm baûo tính oån ñònh cao vaø giaûm nguy cô laøm gaõy löôõi
Moät muõi khoan cho hai vaät lieäu, khoâng caàn phaûi thay ñoåi muõi caét, coù theå caét caû söù vaø kim loaïi

Caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc phaàn hình chöõ 
“V” ôû ñoä saâu cuûa maõo. Muõi caét roäng ôû 
phaàn treân vaø heïp laïi  ôû phaàn döôùi. Ñóa 
seõ bò keït giöõa phaàn cuûa maõo, laøm bieán 
daïng hoaëc phaù vôõ, neáu beänh nhaân di 
chuyeån. Khoâng söû duïng ñeå thaùo maõo 
(nguy cô vôõ)

H
4K

M
K

...

H
4K

M
K

L.
..

Shank
RA 807 204 370 523 080 G5114-RA

opt. 15.000 - 40.000 rpm

w

NITI CROWN CUT Dóa caét maõo NITI

Taùch nhanh choùng  thaân raêng vôùi taát caû vaät lieäu, thaäm chí 
zirconia.
Caùc haït 127 microns cho pheùp taùch nhanh choùng taát caû caùc 
loaïi maõo.
Ñaù kim cöông caét vaøng, söù,  kim loaïi baùn quyù vaø caû zirconia 
chæ baèng moät muõi khoan.
Ñóa caét taùch caàu raêng trong mieäng.
Ñóa kim cöông khoâng gaây haïi vuøng nöôùu,  laøm giaûm nguy cô 
gaây toån thöông cho caùc bôø nöôùu. 

Chuù yù: neân söû duïng phun nöôùc laøm maùt tröôùc
khi caét

côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

080

0,5

Dóa caét maõo 

G5114-RA
(370)Quan troïng:

Hãy quan sát góc làm việc ở 45˚
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Muõi caét nöôùu

ENDODONTICS
Muõi noäi nha

MÔÛ ÑÖÔØNG VAØO OÁNG TUÛY

Côõ  1/10 mm

Côõ  1/10 mm

Chieàu daøi (mm) 

013

012 014 016

016 021

10,0 10,0 10,0

Muõi troøn daøi coù coå 

Muõi troøn daøi 

802L
(494)

801L
(697)

H152 & H152L
857 014C

° Ñöôïc traùng lôùp  kim cöông ôû coå ñeå môû vaø môû roäng buoàng tuûy.
° Duøng ñieàu trò tuûy raêng .
° Vôùi kích thöôùc haït kim cöông nhoû, ñi vaøo ñöôøng tuûy nhanh, nhöng xaâm laán toái thieåu.

° Muõi thuoân, cöïc daøi
° Coù ñaàu troøn töï ñoäng
° An toaøn cho saøn tuûy
° Deã môû ñöôøng vaøo oáng 
    tuûy cho raêng coái

Shank
FG 806 314 697 524... 801L- ... M-FG 012 014 016
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Muõi caét nöôùu

LONG NECK

CAVITY REMOVAL

NITI GATES

Muõi coå daøi

Muõi Laáy Ngaø saâu

Muõi môû ñöôøng vaøo oáng tuûy

Giuùp ñònh vò vuøng bò canxi hoùa
 vaøo thaùo choát 

Deã laøm saïch saâu raêng 

NTI
New Technology
Instruments

coå nhoû
deã quan saùt
khi laøm vieäc

Deã laøm saïch
saâu raêng

ST10 035

RALRA

RA RAL

0100060 08

Shank

RA 500 206 001 003.. . H1SNL - ... -RAXL
opt. 1500 - 2000 rpm

5
côõ  1/10 mm 006 008 010

Muõi troøn, maûnh vaø coù coå
(001)

H1SNL

0100 12 014 016 018 0210 23
012 014 016 018 0210 23

Shank
RA 500 204 001 003... AR- ... -S1H
RAL 500 205 001 003... LAR- ... -S1H

opt. 160.000 rpm FG/FGXL opt. 8.000-10.000 rpm RA/RAL 

côõ  1/10 mm 010 012 014 016 018 021 023
Muõi troøn, caét nhanh

H1S
(001)

opt. 8.000-10.000 rpm 

0100 12 014 0160 18 021 023
010 014 018 023

Shank
RA   500 204 001 190... H1SXN - ... -RA
RAL   500 205 001 190... H1SXN - ... -RAL

H1SXN

côõ  1/10 mm 010 014 018012 016 021 023
Ñaàu troøn, coå maûnh

H1SXN
(001)

Giuùp ñònh vò vuøng bò canxi hoùa

H1SXN: Thieát keá ñaëc bieät cho
      ° Deã daøng loaïi boû saâu raêng
      ° Deã caûm nhaän ñöôïc ñoä  
          cöùng cuûa ngaø 
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Muõi caét nöôùu

TISSUE TRIMMER
Muõi caét nöôùu

Ñaàu caét nhoïn taïo raõnh nhoû, giaûm 
nguy cô chaûy maùu

Môû roäng khe nöôùu sau khi söûa 
soaïn maõo raêng

Sau 2 tuaàn, tröôùc khi ñaët 
phuïc hình 

Ñöôøng caét chính xaùc treân 1 beänh 
nhaân nöõ ñang söû duïng thuoác 
giaûm ñoâng maùu

Boäc loä Implant

Hình aûnh cuûa ñöôøng hoaøn taát sau 
khi ñaët Abutment söù

Hình aûnh phaãu tröôøng khoâ raùo 
sau khi caét

Sau khi boäc loä, ñaët laïi naép 
Implant

Höôùng daãn söû duïng
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Muõi khoan phaãu thuaät

SURGERY BURS
Muõi khoan phaãu thuaät
Muõi khoan Tungsten Carbide

Muõi caét xöông

Muõi khoan coå daøi ñeå laáy phaàn chaân raêng bò gaõy

côõ  1/10 mm
chieàu daøi (mm)

021

10,0

Muõi caét xöông

H166A
(409)

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

chieàu daøi (mm)

chieàu daøi (mm)

010

010

6,0

6,0

Muõi cho Implant

Muõi caét ñaëc bieät

Muõi caét Endo Aryane

Muõi caét xöông

côõ  1/10 mm
chieàu daøi (mm)

021

10,0

Muõi caét xöông

H166
(409)

H254
(415)

H269
(199)

H560
(196)

H254A
(415)

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

chieàu daøi (mm)

chieàu daøi (mm)

chieàu daøi (mm)

016

008

012

11,0

4,0

6,0

côõ  1/10 mm
chieàu daøi (mm)

023

10,0

Muõi caét xöông

H167
(410)
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Muõi khoan phaãu thuaät

Muõi khoan phaãu thuaätSURGERY INSTRUMENTS 

NITI CHIRDIA

Muõi caét xöông baèng theùp khoâng gæ

Muõi khoan phaãu thuaät phuû kim cöông 

côõ  1/10 mm

côõ  1/10 mm

chieàu daøi (mm)

chieàu daøi (mm)

016

014

9,0

5,0

Muõi caét xöông

Muõi caét xöông

RF161
(408)

RF163
(406)

côõ  1/10 mm
chieàu daøi (mm)

016

9,0

Muõi caét xöông

RF162
(408)

côõ  1/10 mm

Luoân laøm maùt khu vöïc phaãu thuaät khi ñang söû duïng muõi khoan naøy Laøm 
laïnh theâm khi caét saâu trong xöông    

chieàu daøi (mm)
018 021016

12,0 12,012,0

CDS1
(411)

côõ  1/10 mm
chieàu daøi (mm)

021 023018

12,0 12,012,0

CDS1
(411)

côõ  1/10 mm
chieàu daøi (mm)

023021

12,012,0

CDS1
(411)
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NOÄI NHA
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Chuaån ñoaùn vaø caùch ly

GENTLE PULSE TESTER

DIGITEST II

PRECISION PROBE SET

Maùy thöû tuûy

Maùy thöû tuûy

COLTOSOL
Chaát taùm taïm

Ñaàu cho maët ngoaøi vaø maët trong
Vôùi ñoä chính xaùc cao

Ñoä khít saùt toát, khoâng bò roø ræ, 
khoâng bò boäi nhieãm nhaát laø trong 
khi ñieàu trò noäi nha.

Thoåi laïnh vieân goøn vôùi 
Endo-Frost

Ñaët goøn laïnh leân maët raêng ñeå 
thöû phaûn öùng vôùi nöôùc laïnh

ENDO FROST

MAÙY THÖÛ TUÛY

Bình xòt laïnh thöû tuûy

Duøng ñeå thöû ñoä soáng cuûa raêng, nhieät ñoä -50oC.
Voøi xòt giuùp cho vieäc thao taùc chính xaùc.
Laøm laïnh vieân goøn, goøn cuoän
Khoâng muøi

Huõ Coltosol Cavit 38g
OÁng Coltosol Cavit 8g

Vieân 4x4x4 mm, 500 vieân/hoäp

Bình xòt laïnh thöû tuûy 200ml

240001

240000

5906/5911
5930

D624MSE
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PUNCH

WEDJETS

RUBBER DAM KIT

CLAMP FORCEPS
Keïp baám ñeá cao su Keïp ñeâ

Chuaån ñoaùn vaø caùch ly

H01251
Maõ soá

Keàm baám theùp khoâng gæ
PUNCH 

H01252Keïp ñeâ cao su theùp khoâng gæ
Maõ soáCLAMP FORCEPS 

Chæ Wedjets giuùp nha só deã daøng trong 
vieäc löïa choïn caùch ñaët ñeâ vaø haïn cheá 
caùc chaán thöông deã xaûy ra khi ñaët ñeâ.

WEDJETS Maõ soá
Côõ XS, cöïc nhoû, xanh döông7ft (2.1m)
Côõ S, nhoû, vaøng 7ft (2.1m)
Côõ L, lôùn, cam 7ft (2.1m)

H08040
H06522
H06523

Boä ñaët ñeâ cao su ñaày ñuû goàm coù:
� Ñeâ 6"x6" (152x152mm) 36 mieáng - xanh luïc
� Khung nhöïa 6" (152mm)
� 4 clamp caùnh maøu Fiesta (#2,#9,#12A,#13A)
� Chæ Wedjets maøu vaøng size S 2,1m
� Keàm baám ñeâ cao su
� Keàm keïp clamp
� CD höôùng daãn söû duïng

H02900
H11625
H01414
H099xx
H06522
H01251
H01252
HCD01
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SET 9 CLAMP FIESTA
Boä 9 keïp ñeâ cao su Fiesta.

Chuaån ñoaùn vaø caùch ly

á

á

H09957

H09958

H09959

H09960

H09961

H09962

H09963

H09964

H09965

 

 

 

 

 

Ñöôïc duøng ñeå ñaùnh daáu vò trí chuaån cuûa raêng treân ñeâ cao 
su. Coù theå duøng vôùi möïc in thöôøng duøng trong vaên phoøng

#2   Raêng cöûa haøm treân, raêng coái nhoû 

#4   Raêng söõa, raêng coái nho haøm treân

#8A Haøm doác, raêng coái môùi moïc 1 phaàn, nhoû

#9 Raêng tröôùc

#12A Raêng coái haøm treân beân traùi

#13A Raêng coái haøm treân beân phaûi

#14A Haøm doác, raêng coái môùi moïc 1 phaàn, lôùn

#7   Duøng chung cho haøm phaúng, raêng coái 
haøm döôùi

#2A   Raêng cöõa haøm treân, raêng coái nhoû

RUBBER DAM STAMPS
Duïng cuï ñaùnh ñaáu

FLEXI DAM
Taám cao su (khoâng latex)

FLEXI DAM 152x152mm(6"x6") x36 Maõ soá
Cho ngöôøi lôùn, caùt saén H02147

Ñeâ cao su Hygenic laøm töø 
nhöïa cao su töï nhieân nguyeân 
chaát, khoù raùch, ñöôïc phuû boät 
caùch ly trong thöïc haønh nha 
khoa & noäi nha.

Ñeâ cao su Hygenic laøm töø 
nhöïa cao su töï nhieân nguyeân 
chaát, khoù raùch, ñöôïc phuû boät 
caùch ly trong thöïc haønh nha 
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Chuaån ñoaùn vaø caùch ly

DENTAL DAM

ELASTI DAM

DENTAL DAM FIESTA
Latex

Latex (Super-Elastic)

Latex (coù nhieàu maøu)

DENTAL DAM 152x152mm(6"x6") x36 Maõ soá
Moûng xaùm
Trung bình (xanh laù caây)

H00533
H01147

ELASTI DAM 152x152mm(6"x6") x36 Maõ soá
Trung bình (xanh laù caây) H11625

DENTAL DAM FIESTA
152x152mm(6"x6") x36

Maõ soá

Trung bình (tím) H04642

OPALDAM & OPALDAM GREEN
Chaát caùch ly nöôùu Opaldam

OpalDam vaø OpalDam Green laø chaát nhöïa 
duøng ñeå caùch ly vaø baûo veä caùc moâ meàm 
nhö moät mieáng nieâm khoâng thaám nöôùc, 
ñöôïc ñaët  tröïc tieáp vaø laáy ra deã daøng, cho 
hieäu quaû cao vaø taïo söï thoaûi maùi cho beänh 
nhaân. OpalDam Green coù maøu töông phaûn 
hoaøn toaøn vôùi raêng, nöôùu vaø chaát taåy traéng. 
Opal Dam ñöôïc söû duïng ñeå baûo veä nöôùu 
raêng tröôùc khi tieán haønh taåy traéng raêng taïi 
phoøng maïch.

Opaldam & Opaldam Green dùng với 
đê cao su để bảo vệ nướu hoàn toàn 

Baûo veä moâ meàm, truøng hôïp thaønh moät taám khít 
vôùi raêng vaø nöôùu, khoâng thaám nöôùc
Daïng gel, deã söû duïng
Söû duïng tröïc tieáp, truøng hôïp vôùi aùnh saùng ñeøn

1826-1
326
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SEEK & SABLE SEEK 
Chaát ñònh vò saâu raêng & oáng 
tuûy bò canxi hoùa

Laø löïa choïn haøng ñaàu cuûa taïp chí Reality.
Nhanh choùng vaø ñôn giaûn
Coù theå ñònh vò ñöôïc caû nhöõng vuøng saâu, 
khoù xaùc ñònh. 

Thoa Sable Seek vaøo buoàng 
tuûy vôùi ñaàu choåi. Röûa saïch 
baèng nöôùc vaø hôi, huùt saïch.

Thoåi khoâ, xaùc ñònh vuøng bò 
canxi hoùa.

1- ÑÒNH VÒ OÁNG TUÛY BÒ CANXI HOÙA
Sable seek coù theå nhìn thaáy deã daøng vaø nhanh choùng 
treân oáng ngaø ñen, giuùp ñònh vò caùc oáng bò canxi hoùa 
(duøng maøu xanh laù caây ñen)

2- ÑÒNH VÒ SAÂU RAÊNG

Môû xoang saâu, sau ñoù 
bôm chaát ñònh vò saâu 
raêng Seek vaøo trong. 
Seek seõ thaám vaøo caùc 
moâ saâu.

Röûa xoang baèng nöôùc-
nhöõng moâ saâu cuûa 
xoang saâu seõ bò bieán 
ñoåi maøu thaønh maøu ñoû, 
coøn nhöõng phaàn men 
ngaø laønh seõ khoâng bò ñoåài 
maøu.

Vieäc laáy heát phaàn bò bieán 
ñoåi maøu ra khoûi xoang 
saâu, chuùng ta ñaõ hoaøn 
thaønh vieäc taïo xoang 
traùm moät caùch toát nhaát..

Vieäc söû duïng Seek ñeå 
taïo xoang traùm mang 
laïi cho chuùng ta nhieàu 
lôïi ích. Chuùng ta coù theå 
tieát kieäm ñöôïc thôøi gian, 
khoâng boû soùt moâ saâu 
cuõng nhö khoâng laøm toån 
haïi ñeán lôùp ngaø laønh.

Ñònh vò nhanh choùng roõ raøng phaàn ngaø saâu caàn 
phaûi loaïi boû.
Ngaên ngöøa vieäc laáy ñi quaù möùc caàn thieát lôùp 
ngaø laønh.
Ñònh vò oáng tuûy bò canxi hoùa
Ñònh vò saâu raêng

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG

CHÆ ÑÒNH

Chuaån ñoaùn vaø caùch ly

1 OÁng Seek + Black Mini Brush (1432)
1 OÁng Sable Seek + 2 tips 1805-1

8
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FGLm 500 

Shank ISO

009
009

315 H152- ... - FG L210 295...
FGm 500 314 H152- ... - FG210 295...

opt. 120.000 rpm

0

, c

m

, cc

525252

Söûa soaïn oáng tuûy

NTI
New Technology
Instruments

0130 16 021

Shank

FG 806 314 494 524... 802L- ... M-FG
013= MOST POPULAR

013 Size 

10,0 10,0 10,0 
016 021 

Length in mm 

Muõi troøn daøi coù coå 

Long Round 

(494)

(697)

802L

801L

/10mm1

ENDODONTICS
Muõi noäi nha

MÔÛ ÑÖÔØNG VAØO OÁNG TUÛY

Ñöôïc traùng lôùp  kim cöông ôû coå ñeå môû vaø môû roäng buoàng tuûy.
Duøng ñieàu trò tuûy raêng .
Vôùi kích thöôùc haït kim cöông nhoû, ñi vaøo ñöôøng tuûy nhanh, 
nhöng xaâm laán toái thieåu

Muõi thuoân, cöïc daøi
Coù ñaàu troøn
An toaøn cho saøn tuûy
Deã môû ñöôøng vaøo oáng
tuûy cho raêng coái

11 2

Shank
FG 806 314 697 524... 801L- ... M-FG 012 014 016

012 Size 

Size 

014 

009 

016/10mm1

/10mm1

H152 & H152L

H152 H152L 857 014C

857 014C
MUÕI KHOAN MÔÛ ROÄNG BUOÀNG TUÛY,
LAØM SAÏCH SAØN TUÛY

Khoâng gaây luûng saøn
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opt. 8.000-10.000 rpm 

0100 12 014 016 0180 21 023
0100 14 018 023

Shank

RA   500 204 001 190... H1SXN - ... -RA
RAL   500 205 001 190... H1SXN - ... -RAL

H1SXN

Söûa soaïn oáng tuûy

(001)

(001)

H1S

H1SXN

LONG NECK

CAVITY REMOVAL

MUÕI KHOAN NITI GATES

MUÕI KHOAN COÅ DAØI

MUÕI LAÁY NGAØ SAÂU

Muõi môû roäng phaàn treân cuûa ñöôøng vaøo oáng tuûy
ST10 035

DEÃ LAØM SAÏCH SAÂU RAÊNG

Giuùp ñònh vò vuøng bò canxi hoùa 
vaø thaùo choát

Giuùp laáy saïch phaàn saâu raêng
(Duøng vôùi tay Low Speed)

Ñaàu troøn coå nhoû

RA

RA

RAL

RAL

NTI
New Technology
Instruments

(001)
H1SNL

Ñaàu troøn maûnh vaø coù coå 

010006 008

Shank

RA 500 206 001 003... H1SNL - ... -RAXL
opt. 1500 - 2000 rpm

5

006 008 010 Size /10mm1

010 

010 016 012 018 014 021 023 

012 018 014 021 016 023 Size 

Size 

/10mm1

/10mm1

Deã laøm saïch saâu raêng

Coå nhoû deã quan 
saùt khi laøm vieäc

180.15. ...
180.19. ...

Gates (Stainless)

Schaftkodierung/Ringe°Shank mark/Rings Þ1/100 mm
Codage sur la tige / anneaux

L

1 2 3 4 5 6
Shank
RA 180.15. ...330 204 679 336... 

Assortment

Assortment
330 205 679 336...

6 050 070 090 110 130 150

180.19. ... 6 050 070 090 110 130 150
180.15.SO 1 050 070 090 110 130 150

180.19.SO 1 050 070 090 110 130 150

L=15

L=19RA

opt.450-800 rpm

Schaft 204
Shank 204
Tige 204

Schaft 205
Shank 205
Tige 205
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Söûa soaïn oáng tuûy

NTI - K FILE
Cỡ

Mã số 
21mm 25mm 

Cỡ 8
Cỡ 10
Cỡ 15
Cỡ 20
Cỡ 25
Cỡ 30
Cỡ 35
Cỡ 40

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

Bộ 6 mũi 15-40 Bộ 6 mũi 15-40173.21.S01 173.25.S01 174.21.S01 174.25.S01

173.21.008
173.21.010
173.21.015
173.21.020
173.21.025
173.21.030
173.21.035
173.21.040

Barbed Broaches Packed Mã số 
Cỡ 20
Cỡ 25
Cỡ 30
Cỡ 35
Cỡ 40
Cỡ 50
Cỡ 60
Bộ 6 mũi 

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

9107.11.020
9107.11.025
9107.11.030
9017.11.035
9017.11.040
9017.11.050
9017.11.060
9107.11.654.S01

NTI - H FILE

173.25.008

173.25.010

173.25.015

173.25.020

173.25.025

173.25.030

173.25.035

173.25.040

174.25.008

174.25.010

174.25.015

174.25.020

174.25.025

174.25.030

174.25.035

174.25.040

NTI
New Technology
Instruments

Nervnadeln Barbed broaches tire - nerfs
BARBED BROACHES PACKED NTI

New Technology
Instruments

NTI - K FILE; H FILE 174..173..
K-Feilen • K Files
Limes K

Hedstroemfeilen 
Hedstroem Files
Limes Hedstroem 

Khoan nội nha cấu tạo 
bằng thép không gỉ 

Có sẵn 2 kích thước 
(21mm; 25mm) và 8 
đường kính trong các gói 
6 mũi.

Cỡ
Mã số 

21mm 25mm 

Cỡ 8
Cỡ 10
Cỡ 15
Cỡ 20
Cỡ 25
Cỡ 30
Cỡ 35
Cỡ 40

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

6pcs

174.21.008
174.21.010
174.21.015
174.21.020
174.21.025
174.21.030
174.21.035
174.21.040
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HyFlex®NT laø loaïi traâm NiTi xoay ñöôïc, duøng cho taát caû caùc ca 
noäi nha laâm saøng. Traâm HyFlex®NT coù ñoä thun .06 vaø .04 vôùi 
chieàu daøi 21mm vaø 25mm.

Söûa soaïn oáng tuûy

ROEKO - K FILE - H FILE - REAMERS
Traâm noäi nha tay

Traâm noäi nha Niti xoay Hyflex NT

Laøm baèng theùp khoâng gæ
Ñoä uoán deûo cao
Coù tính caét cao
Coù theå haáp voâ truøng

Coù theå duøng nhö chu trình cuûa HYFLEXCM PRO

HyFlex® NT™
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Söûa soaïn oáng tuûy

ENDO STAR

ENDO RING

ENDO CASSETTES 

Hoäp ñöïng boä noäi nha

Nhaãn noäi nha

Hoäp noäi nha

Laø nhaãn endo laøm baèng loaïi theùp khoâng gæ vôùi mieáng xoáp 
boâng vaø moät thöôùc ño chia baäc ñính keøm ñöôïc thieát keá ñeå 
ño chieàu daøi cuûa traâm noäi nha vaø caùc duïng cuï deã daøng.
Mieáng xoáp ñeå giöõ chaët nhöõng duïng cuï noäi nha trong quaù 
trình laøm vieäc.
Taát caû thoâng tin treân nhaãn endo ñöôïc khaéc baèng laser, 
khoâng theå taåy xoùa vaø khoâng bò aûnh höôûng khi voâ truøng hay 
khöû truøng duïng cuï. Vaø noù coù theå xoay chuyeån tôùi vò trí mong 
muoán trong quaù trình laøm vieäc.
Coù theå ñeo nhaãn endo beân tay traùi hoaëc tay phaûi. Noù töông 
thích vôùi moïi loaïi voâ truøng hoaëc khöû truøng.

kích côõ 3.5 x 3.9 x5

Saûn xuaát taïi phaùp

Laø moät hoäp baèng theùp ñöôïc ñuïc loã keøm theo mieáng 
xoáp Teflon, 1 thöôùc ño endo vaø 1 heä thoáng töï khoùa. Lyù 
töôûng khi söû duïng trong maùy haáp voâ truøng, laøm saïch 
hay khöû truøng. Treân voû hoäp coù moät con troû baèng sili-
cone chæ con soá theå hieän soá laàn  söû duïng traâm noäi nha

Hoäp ñöïng boä noäi nha giöõ ñöôïc caùc traâm thoâng thöôøng hoaëc traâm Niti 
môùi, cuõng nhö muõi khoan tay nhanh vaø tay chaäm.
Nhöõng öu ñieåm cuûa hoäp endo star laø coù 1 thöôùc ño chieàu daøi duïng cuï, 
con troû silicon theå hieän soá laàn söû duïng cuûa traâm noäi nha. Nuùt silicon 
ñuû maøu saéc giuùp deã maõ hoùa maøu cho caùc loaïi traâm khaùc nhau.
Treân hoäp coù moät thanh silicon nhö chaân giöõ hoäp, deã daøng thaùo ra khi 
caàn laøm saïch, vaø 1 naép töï khoùa

ENDO STAR 
5 traâm noäi nha + 2 muõi khoan

kích côõ 5x2x5cm

ENDO STAR 8 
8 traâm noäi nha + 3 muõi khoan

kích côõ 7.3x2.5x5cm

ENDO STAR 12 
12 traâm noäi nha + 3 muõi khoan

kích côõ 9.4x2.5x5cm
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Söùa soaïn oáng tuûy

Controlled Memory Technology
HyFlexCMGlidePath TRAÂM HÖÔÙNG DAÃN

20/.02

15/.02

Coù theå duøng ñeå höôùng daãn tröôùc khi 
duøng baát kyø loaïi traâm NITI naøo khaùc

Taïo ñöôøng höôùng daãn giuùp giaûm löïc torque leân caùc traâm xoay vaø taêng tuoåi thoï cuûa traâm, laøm giaûm 
nguy cô ñi leäch ñöôøng (hay xaûy ra khi duøng traâm tay), giaûm moûi tay vaø tieát kieäm thôøi gian treân laâm 
saøng.
HyFlex GlidePath cho pheùp nha só ñi heát chieàu daøi tuûy nhanh choùng vaø hieäu quaû.
HyFlex GlidePath laø loaïi traâm coù theå kieåm soaùt ñoä nhôù, coù theå doø oáng tuûy raát toát ôû vuøng 1/3 choùp 
raêng vaø cho pheùp vieäc söûa soaïn oáng tuûy ñöôïc an toaøn hôn vaø hieäu quaû hôn
Traâm coù chieàu daøi 21mm vaø 25mm.

TRAÂM COÙ ÑOÄ CHOÁNG GAÕY CAO NHAÁT !
Baûng so saùnh ñoä choáng gaõy cuûa 3 loaïi traâm höôùng daãn xoay baèng Titanium, daây ñaøn hoài vaø ñoä 
ñaøn hoài coù kieåm soaùt choáng gaõy.
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Söûa soaïn oáng tuûy

HyFlex ProCM
TM

Traâm NiTi HYFLEXCM PRO ñöôïc saûn xuaát theo qui trình ñaëc 
bieät, kieåm soaùt löïc ñaøn hoài cuûa vaät lieäu.
Traâm NiTi HYFLEXCM PRO coù theå ñieàu trò ñöôïc cho taát caû caùc 
tröôøng hôïp töø deã ñeán khoù nhaát.

(1) Markus Haapasalo,  Ya Shen,  Wei Qian: Fatigue Testing of  Controlled Memory Wire  Nickel-Titanium  Rotary Instru-
ments:  JOE, Vol 37, number 7, July 2011

(2) Elizabeth Ninan, BDS, and David W. Berzins, PhD:  Torsion and Bending Properties of Controlled Memory and  Su-
perelastic Nickel-Titanium Rotary Instruments . JOE, Vol 39, number 1, January 2013

Khaû naêng choáng gaõy traâm,
ñoä an toaøn cao
Taùi phuïc hoài sau khi söû lyù nhieät

1. TAÊNG ÑEÁN 300% 
KHAÛ NAÊNG CHOÁNG CHÒU LÖÏC GAÕY

KIEÅM SOAÙT LÖÏC ÑAØN HOÀI + CÖÏC DEÛO 
= KHAÛ NAÊNG UOÁN THEO HÌNH DAÏNG CHAÂN RAÊNG TOÁI ÖU 2

2. ÑOÄ UOÁN CAO 

Controlled Memory Technology
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Söùa soaïn oáng tuûy

 

HyFlex ProCM
TM

0.04/20 0.04/25 0.04/30 0.04/40

3. CAÙC DIEÄN CAÉT CUÛA CAÙC TRAÂM COÙ ÑÖÔØNG KÍNH KHAÙC NHAU 
ÑÖÔÏC THAY ÑOÅI ÑEÅ ÑAÏT ÑÖÔÏC ÑOÄ DEÛO ÑOÀNG NHAÁT. ÑOÀNG THÔØI 
ÑAÛM BAÛO HIEÄU QUAÛ CAÉT TRONG SÖÛA SOAÏN OÁNG TUÛY

4.VIEÄC HAÁP VOÂ TRUØNG TRAÂM KHOÂNG LAØM THAY ÑOÅI HIEÄU QUAÛ 
CAÉT VAØ ÑOÄ DEÛO CUÛA TRAÂM HYFLEXCM PRO 3. TRAÂM ÑÖÔÏC “HOÀI 
SINH” SAU KHI HAÁP VOÂ TRUØNG NEÂN COÙ THEÅ SÖÛ DUÏNG ÑÖÔÏC 
NHIEÀU LAÀN

(3) Scott T. Seago, Brian E. Bergeron:  Effect of Repeated Simulated Clinical Use and Sterilization  on the 
Cutting Efficiency and Flexibility of HYFLEXCM PRO
Nickel-Titanium Rotary Files – Journal of Endodontics, Vol. 41, Issue 5, p725–728

ÖU ÑIEÅM 

Traâm cöïc kyø deûo, coù theå ñi theo hình theå giaûi phaãu cuûa oáng tuûy, giaûm nguy cô taïo khaác, sai 
ñöôøng hoaëc thuûng oáng tuûy.
Traâm vaãn coù theå beû ñöôïc ñeå deã ñöa vaøo caùc oáng tuûy khoù
Trong tröôøng hôïp söû duïng löïc quaù maïnh hoaëc quaù nhieàu torque, traâm seõ ñöôïc thaùo xoaén ñeå 
traùnh bò gaõy.
Coù theå söû duïng traâm nhieàu laàn nhôø ñaëc tính traû laïi hình daïng ban ñaàu khi ñöôïc xöû lyù haáp voâ 
truøng vôùi nhieät - ñoàng thôøi vieäc xöû lyù nhieät giuùp traâm caøng chaéc hôn, choáng laïi löïc gaõy do xoay 
voøng. Vì vaäy vieäc söû duïng traâm nhieàu laàn hoaøn toaøn an toøan.

 
° Traâm HYFLEXCM PRO coù ñoä choáng ñoä moûi kim loaïi leân ñeán 300% so vôùi caùc loaïi traâm Niti 
thoâng thöôøng khaùc. Nhôø vaäy laøm giaûm nguy cô gaõy traâm raát nhieàu.

 Tröôùc khi söû duïng

Sau khi söû duïng 

Sau khi söû lyù nhieät

* Thaùo Xoaén hoaøn toaøn (loaïi boû)
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Söûa soaïn oáng tuûy

Gutta
20/.06

Gutta
30/.06

Gutta
25/.06

.

.04
Qui trình

GlidePath

Rotary
GlidePath

Shaping

Gu aGu a

25/.04 40/.04

Gu a

30/.04

HyFlex ProCM
TM

1510
Trâm
tay 

Trâm
tay 

10 15/.02 20/.02

.06Q
ui trình

.0
4

Q
ui t

rìn
h

500 rpm 

300 rpm - 1.8 N/cm 

500 rpm - 2.5 N/cm 

500 rpm - 2.5 N/cm 

500 rpm - 2.5 N/cm 

25/.08

40/.0425/.04 30/.04

20/.04

.06 

.04

Qui trình v

06
Qui trình

Qui trình v

20/.06 30/.0625/.06

ProtaperProfileHyFlex CMBioRace

0

0.05

BR HY PF PT

0.1

0.15

A
re

a 
(m

m
2
)

0.2

0.25

0.3

0.35

5. CAÉT DEÃ DAØNG HÔN. HIEÄU QUAÛ HÔN4

(4) Renata Dornelles Morgental, 
Fabiana Vieira Vier-Pelisser: Cut-
ting Efficiency of Conventional and 
Martensitic Nickel-Titanium Instru-
ments for Coronal Flaring Journal 
of Endodontics, Vol. 39, Issue 
12, p1634–1638 - October 15, 
2013.
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Söùa soaïn oáng tuûy

HyFlex ProCM
TM

.04

.06
HYFLEXCM PRO
21mm - 6 caùi

HYFLEXCM PRO
25mm - 6 caùi

06/20 06/20H8210620 H8250620

60018442 60018444

60018441 60018443

H8210630 H8250630

H8210625 H8250625

H8210635 H8250635
H8210640 H8250640

H821AS06 H825AS06

06/20   X-tra 06/20    X-tra 

06/25   X-tra 06/25    X-tra 

06/25 06/25 

06/30 06/30 
06/35 06/35 
06/40 06/40 

Sequence .06 Sequence .06 

Maõ soá

HYFLEXCM PRO
21mm - 6 caùi

04/15 H8210415

H8210430

H8210420

H8210435

H8210425

H8210440

H821ASST

04/20

04/30
04/25 

04/35 
04/40 

Sequence .04 

Maõ soá HYFLEXCM PRO
25mm - 6 caùi

04/15 H8250415

H8250430

H8250420

H8250435

H8250425

H8250440

H825ASST

04/20

04/30
04/25 

04/35 
04/40 

Sequence .04 

Maõ soá

Maõ soá

(Caây môû ñöôøng )

Nuùt maøu hoàng cho traâm Taper .06

Nuùt maøu xanh döông cho traâm Taper .04

.04 = nuùt chaën maøu xanh döông

.06 = nuùt chaën maøu hoàng

Opener

BOÄ BAO GOÀM 
TRAÂM THAÊM 
DOØ BAÈNG MAÙY

 
°Caùc raêng cöûa, raêng nanh vaø raêng tieàn coái 
    coù oáng tuûy roäng hôn vaø coù ñoä thun nhieàu hôn
   neân söû duïng Hyflex Pro .06

Cho noäi khoa chuyeân nghieäp 
Caùc oáng tuûy khoâng gioáng nhau 
° Söû duïng tröôùc tieân Traâm thaêm doø vaø Traâm söûa soaïn
° OÁng tuûy raêng coái thöôøng heïp vaø coù ít ñoä thun hôn
    neân söû duïng Hyflex Pro .04

Maõ soá19mm 6-caùi
 

08/25 H8190825

HYFLEXCM PRO OPENER

HyFlex Pro kitCM
TM

Boä duïng cuï noäi nha HyflexCM

Deã saép xeáp, voâ truøng &
bieát soá laàn ñaõ söû duïng
Neáu söû duïng caû Hyflex Pro .04 vaø Hyflex Pro .06 
Traâm coù theå ñöôïc saép xeáp deã daøng
treân hoäp ñöïng traâm Endo Cassette
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Söûa soaïn oáng tuûy

Traâm One File laø loaïi traâm lyù töôûng cho 
caùc nha só toång quaùt, giuùp caùc ca noäi nha 
thoâng thöôøng haøng ngaøy ñaït hieäu quaû 
cao vaø deã daøng hôn.

Traâm One File laø heä thoáng 1 traâm duy 
nhaát coù theå haáp voâ truøng vaø taùi söû duïng 
nhieàu laàn.

Traâm One File coù theå söû duïng vôùi maùy 
noäi nha xoay troøn thoâng thöôøng (khoâng 
caàn maùy xoay tôùi lui).

Traâm One File coù ñoä choáng gaõy cao nhaát 
(tính theo ñoä moûi kim loaïi)

Traâm One File coù ñoä deûo vaø hieäu quaû caét 
cao giuùp keát quaû ñieàu trò ñaït cao nhaát.

1

2

3

4

5

HyFlex OneEDM

Ñoä choáng gaõy tuyeät vôøi 

Hieäu quaû caét cao 
Beà maët cöùng cuøng vôùi ñoä nhôù coù kieåm soùat

Ñoä xoaén khaùc nhau doïc theo traâm

Phaàn treân coù dieän caét hình tam giaùc

Thieát keá maët caét thay ñoåi doïc theo traâm

Ñaõ ñöôïc voâ truøng tröôùc 

Cöïc kyø meàm deûo 
Ñoä nhôù coù kieåm soaùt

Ñaàu cuoái coù hình daïng chöõ nhaät

Beà maët ñöôïclaøm cöùng ñoäc ñaùo laøm 
giaûm khaû naêng gaõy traâm

Giuùp taêng hieäu quaû cuûa traâm

Giuùp giaûm löïc xoaùn leân traâm

Taêng ñoä deûo dai

Giuùp ñoä choáng gaõy cao

Cho pheùp ñi theo hình theå oáng tuûy deã 
daøng

Ñeå taêng ñoä choáng gaõy

Phaàn giöõa coù daïng hình thang



177

4

Söùa soaïn oáng tuûy

HyFlex OneEDM

Heä thoáng noäi nha 1 traâm coù ñoä deûo vaø ñoä 
choáng gaõy cao nhaát

Glide Path

300  rpm - 1.8 N/cm

500 rpm - 2.8 N/cm

500 rpm

50/.03
.

40/.04.
.

10 10/.05

25/.12

25/.08
OneFile

Gu a
OneFile
25/.08

Gu a
40/.04

.Gu a
50/.03

HyFlex
One

EDM

Trâm
tay 

Heä thoáng file Hyflex EDM ONE laø heä thoáng 
traâm noäi nha baèng Niti cuûa Coltene, cung 
caáp cho nha só kyõ thuaät söûa soaïn oáng tuûy 
nhanh choùng , hieäu quaû vôùi soá löôïng traâm 
söû duïng toái giaûn, deã daøng vaø yeân taâm nhaát, 
ngay caû vôùi nhöõng ngöôøi môùi baéùt ñaàu

Hyflex EDM ONE ñöôïc saûn xuaát vôùi coâng nghieä tieân tieán nhaát hieän nay. Gi-
uùp caây traâm cöïc kì deûo vaø ñoä choáng gaõy cao. Traâm Hyflex EDM ONE coù ñoä 
choáng gaõy gaáp 700% so vôùi caây traâm Niti thoâng thöôøng 

Nhôø ñaëc tính kieåm soaùt ñöôïc ñoä nhôù, traâm Hyflex EDM ONE coù theå uoán theo 
hình theå cuûa oáng tuûy, nhôø ñoù laøm giaûm nguy cô ñi sai ñöôøng, taïo khaát hay 
luûng saøn.

Söï phoái hôïp giöõa söï meàm deûo, ñoä choáng gaõy vaø hieäu quaû caét cuûa Hyflex 
EDM ONE giuùp giaûm soá löôïng traâm caàn söû duïng vaø baûo toàn hình theå giaûi 
phaåu hoïc cuûa oáng tuûy.

Caùc traâm Hyflex EDM ONE bao goàm caû caây söaû soaïn oáng tuûy, caây höôùng 
daãn, loaïi 1 traâm, caây môû ñöôøng vaøo, caây hoaøn taát... ñeàu ñöôïc voâ truøng trong 
bao bì vaø coù theå söû duïng phoái hôïp vôùi traâm Hyflex EDM ONE

Taát caû traâm Hyflex EDM ONE coù theå duøng vôùi moâ tô toác ñoä 500rpm vôùi ñoä torque ñeán 2.5Ncm (25mNm) 
- tröø traâm höôùng daãn (glide path file) duøng ôû  300rpm vaø torque 1.8mNm.

Ñoä choáng gaõy cöïc cao

Kieåm soaùt ñoä nhôù 

Söû duïng ít traâm 

Ñöôïc voâ truøng saün trong bao bì , coù theå söû dung ngay
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Söûa soaïn oáng tuûy
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Cycles to failure

HyFlex OneEDM

Hồi phục sau khi xử lý nhiệt

Hyflex EDM One có đặc tính duy 
nhất độc đáo nhờ vào công nghệ 
xử lý bằng laser. Qui trình tiên tiến 
này làm cho bề mặt trâm NiTi cứng 
lại, vừa tăng hiệu quả cắt vừa có 
độ chống gãy tối ưu.

Nếu sau khi hấp mà trâm không 
trả lại hình thể ban đầu thì không 
nên sử dụng nữa (có thể thấy 
bằng mắt thường)

Trong quá trình sửa soạn ống 
tủy, trâm Hyfl ex EDM One có thể 
thay đổi các vòng xoắn để làm 
giảm lực nén lên trâm. Một qui 
trình hấp vô trùng bình thường 
sẽ đủ để làm trâm trả lại hình thể 
cùng với các đặc tính ban đầu. 
Trâm được làm mới lại sau khi 
hấp vô trùng.

Trâm Niti Hyflex EDM One được 
dùng với tốc độ 400-500 rpm và 
chịu được độ torque lên đến 2.5  
Ncm, trừ trâm hướng dẫn, dùng 
ở 300 rpm và chịu độ torque 
1.8Ncm

Trâm Niti Hyflex EDM One được 
sản xuất theo qui trình độc đáo, 
giúp trâm cực kỳ mềm dẻo và 
chống lại lực gãy.

Trâm Hyflex EDM One có đặc 
tính đặc biệt, luôn luôn đi theo 
hình thể giải phẫu của ống tủy 
nên giảm nguy cơ đi sai đường 
hay thủng ống tủy. Nhưng đồng 
thời, trâm Hyflex EDM One vẫn 
có thể bẻ cong theo ý như các 
trâm bằng thép. 

Trước khi sử dụng

Sau khi sử dụng

Sau khi xử lý nhiệt

Có độ chống gãy lên đến 700%
Bề mặt cứng độc đáo
Dùng ít trâm hơn cho nội nha

Image courtesy Dr. Chiara Pirani and

Dr. Francesco Iacono, University of Bologna

25/.12

40/.04
50/.03
60/.02

SEQUENCE
STEP BY STEP

10 / .05

Trâm HyFlex™
OneFile

25 / ~
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Söùa soaïn oáng tuûy

HyFlex OneEDM

Hoäp ñöïng duïng cuï noäi nha HyFlexEDM One

Deã saép xeáp, voâ truøng vaø
bieát soá laàn ñaõ söû duïng

HyflexEDM  One  hoäp 4 caây Maõ soá  
60019362Intro Kit (25/12, 10/05, 25/08, 40/04)

HyflexEDM  One kit 
Boä muõi khoan HyflexEDM  One  25mm Maõ soá  

Gồm có : 
182160
802L 013
H152

381 010
60019362

Endo Star 5 Nicrominox (x1)*

Muõi noäi nha khoâng ñaàu caét 
Muõi noäi nha KC troøn (1)

Roeko K- File  (x1)
Intro Kit (25/12, 10/05, 25/08, 40/04)

HyflexEDM  One hoäp 3 caây Maõ soá  
15 mm 21 mm

25/12 Orifice Opener (traâm môû ñöôøng) 60019596
10/05 Glidepathfile (traâm höôùng daãn) 

25/08 OneFile (traâm OneFile) 
Coân HyflexEDM  One   coân gutta (x60) Maõ soá  

60019568
60022562

60019567

60020210

361740

365360

GuttaPercha OneFile 25/08
GuttaPercha 20/05

GuttaPercha 50/03

GuttaPercha ass HyFlex EDM (25/~, 
40/.04, 50/.03, 60/.02)

GuttaPercha 40/04

GuttaPercha 60/02 

40/04 Finisher File 40 (traâm hoaøn taát) 
50/03 Finisher File 50 (traâm hoaøn taát) 
60/02 Finisher File 60 (traâm hoaøn taát) 

60022267

60022269

60022270
60022271
60022272
60022274

6002227520/.05 OneFile file (traâm OneFile)

Shaping Set (25/12, 10/05, 25/08)
(Boä traâm söûa soaïn oáng tuûy cô baûn) 

25 mm

60019594

60019595
60019597
60019598
60019599

60019363

60022276
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Söûa soaïn oáng tuûy

APEX LOCATOR
MAÙY ÑO CHIEÀU DAØI OÁNG TUÛY

Qúa chốt

Vùng tận cùng 
cảu ống tủyVùng thắt ở chóp tủy

Là loại máy đo ống tủy duy nhất 
có thể xác định khác biệt tại 

vùng thắt ở chóp tủy và vùng 
tận cùng của ống tủy.

FORAMATRON WOODPEX III
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CANALPRO CL
TAY KHOAN NOÄI NHA
Tay khoan nội nha CanalPro CL loại không dây mới được thiết kế thuận tiện, dễ nhìn và 
không bị cản trở trong suốt quá trình điều trị. Màn hình LCD hiển thị rõ ràng, dễ sử dụng, dễ 
lau chùi hàng ngày

Duøng vôùi traâm xoay NiTi 

Đầu khoan nhỏ, dễ vào những vùng khó đưa tới miệng
Màn hình LCD lớn, dễ sử dụng
Có thể ghi nhớ 5 chương trình
Có phần tự động quay ngược
Có 6 vị trí đầu khoan khác nhau, cho phép bác sĩ xoay theo hướng thuận tiện của mình
Có thể vận hành liên tục khoảng 80 phút
Thời gian sạc pin # 90 phút
Có thể hấp vô trùng ở 135oC

Tốc độ xoay (phút -1) 140 ~ 550
Mức độ torque (N-cm): 0,3 ~3,0

Söùa soaïn oáng tuûy
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Söûa soaïn oáng tuûy

ENDY 6200
Tay khoan nội nha + máy định vị chóp

Hệ thống đo chiều dài ngay lập tức
Tắt máy nhanh
Phạm vi tốc độ phù hợp với các trâm nội nha
Đảo ngược chậm
Cài đặt 12 bộ nhớ
Tuổi thọ pin dài lâu
Sạc nhanh chóng 

° 

° 
° 
° 

° 
° 

° 

Đo kỹ thuật số 100%
Tín hiệu phát ra bởi Endy 6200 là 100% kỹ thuật số. Độ chính xác của máy định vị chóp IONYX không 
bị lệch hoặc thay đổi theo thời gian.
Cảm biến cách điện được tích hợp trong tay khoan
Ngay sau khi trâm của bạn được gắn vào tay khoan, cảm biến đo lường được kết nối một cách tự 
động. Các tay khoan bằng nhựa Peek đảm bảo cách điện hoàn toàn từ tín hiệu đo lường.
Mômen xoắn và tốc độ phù hợp
Tốc độ của Endy 6200 vẫn hằng định bất kể lực mà trâm nội nha được sử dụng trong ống tuỷ. Tốc độ 
không bao giờ thay đổi, ngay cả khi pin ít hơn 50%. Mô-men xoắn luôn được kiểm soát để bảo vệ các 
trâm của bạn.
Vỏ điện tử Endy 6200 được bảo hành 2 năm.
Tay khoan nội nha và pin được bảo hành 1 năm.

° 
° 

° 
° 

° 
° 

° 
° 

Ưu điểm của sản phẩm

Tốc độ phù hợp để đưa 
fi le vào ống tủy

Chế độ đổi chiều

Cơ chế tắt máy nhanh
Cài đặt 12 chế độ nhớ

Chế độ pin Chế độ sạc nhanh
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Laøm saïch oáng tuûy

á

NaOCl ° Dieät khuaån
° Laøm trôn oáng tuûy (duïng cuï deã thao taùc hôn)
° Hoøa tan caùc moâ höõu cô (moâ tuûy...)

° Laøm trôn oáng tuûy (duïng cuï deã thao taùc hôn)
° Hoøa tan caùc moâ voâ cô (giuùp laáy ñi caùc lôùp muøn ngaø ôû ñaàu oáng 
ngaø, giuùp dung dòch saùt khuaån  coù theå ñi vaøo oáng ngaø)

CHLORCID V (NaOCL)

DUNG DÒCH EDTA 18%

CANALPRO NAOCL CANALPRO EXTRA 
NAOCL 6%Chaát saùt khuaån Chlorcid V

Dung dòch bôm röûa buoàng tuûy
3% Sodium Hypochlorite

Dung dòch NaOCl extra 6%
Maïnh hôn gaáp 2 laàn
Dung dòch
bôm röûa
buoàng tuûy

Canalpro Extra NaOCL Square (500ml)Canalpro NaOCI Square (500ml)

Canalpro Extra NaOCI 6% (480ml)Canalpro NaOCI 3% (480ml)

CANALPRO EXTRA 6% NAOCL CANALPRO EXTRA NAOCL 

6001 96566001 9655

6001 11596001 1160

Maõ soáMaõ soá

1 oáng x 30 ml

CHLORCID V

1467

Maõ soá

DUNG DÒCH EDTA

Dung dòch boâi trôn vaø laáy ñi lôùp muøn ngaø

Taùc ñoäng leân moâ voâ cô
Xöû lyù vaø laøm saïch vöøa theo cô cheá hoùa hoïc 
vöøa theo cô cheá cô hoïc
Laø chaát bôm röûa ñöôïc löïa choïn ñeå chelate 
hoùa vaø laáy ñi lôùp muøn ngaø
Ñaët vaøo oáng tuûy khoaûng 60 giaây.

° 
° 

° 

° 

Chlorcid taùc ñoäng leân moâ höõu cô
Chaát khöû truøng Chlorcid chöùa khoâng quaù 3% sodium hypochlorite

Dung dòch Edta 
17%, boâi trôn 
oáng tuûy vaø laáy ñi 
lôùp muøn ngaø

DUNG DÒCH CANAL PRO
EDTA 17%

Canalpro EDTA 17% (100ml) 6001 9654
6001 9651Canalpro EDTA 17% (500ml)

Dung dòch NaOCl 3%, 6%
Dung dòch bôm röûa 
buoàng tuûy
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Laøm saïch oáng tuûy

Giuùp laøm meàm ngaø raêng, giuùp duïng cuï deã ñi vaøo caùc oáng tuûy canxi 
hoùa, hoaëc caùc ca ñieàu trò laïi
Laøm trôn oáng tuûy (duïng cuï deã thao taùc hôn)
Hoøa tan caùc moâ voâ cô (giuùp laáy ñi caùc lôùp muøn ngaø ôû ñaàu oáng ngaø, 
giuùp dung dòch saùt khuaån  coù theå ñi vaøo oáng ngaø)

Coù taùc duïng dieät khuaån, ñaëc bieät vôùi khuaån E.Faecalis (coù nhieàu 
trong caùc sang thöông quanh choùp) laø loaïi khuaån khaùng vôùi NaOCl
Coù theå söû duïng nhö moät dung dòch baêng thuoác khi coù nhieãm truøng 
quanh choùp

Dung dòch chorhexidine gluconate 2,0% ñöôïc duøng ñeå laøm saïch/ khöû 
truøng xoang raêng tröôùc khi traùm raêng hoaëc gaén caàu maõo.
Coù hoaït tính khaùng khuaån laâu nhaát vaø hieäu quaû nhaát.
Giaûm nguy cô saâu raêng taùi phaùt.
Giaûm khaû naêng gaây ra nhaïy caûm sau ñieàu trò do vi khuaån coøn soùt laïi.
Baêng thuoác oáng tuûy

Ñöôïc xeáp haïng toát vaø tuyeät haûo bôûi 94% 
chuyeân gia noäi nha do moät vieän nghieân 
cöùu ñoäc laäp noåi tieáng thöïc hieän.

File-Eze laø moät dung dòch EDTA 19% 
tan trong nöôùc, nhôùt, hieäu quaû trong vieäc 
chelate hoùa, boâi trôn vaø laøm saïch caùc söûa 
soaïn oáng tuûy chaân raêng.

CANALPRO CHX 2%

CONSEPSIS V

FILE EZE
Gel EDTA boâi trôn oáng tuûy File Eze

Duøng bôm röûa oå nhieãm truøng vaø baêng thuoác

Dung dòch chlorexidine 2%

Chaát saùt truøng Consepsis

GEL EDTA

CHX 2%
(CHLOREXIDINE 2%)

Endo 297-1

CanalPro CHX 2% (500ml) 6001 9658

Dung dòch khöû khuaån Chorhexidine 2%

°

°

°

°
°

°

°

°

°
°
°
°
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Laøm saïch oáng tuûy

Maøu ñoû x 50 6001 1173
Maøu xanh x 50 6001 1174
Maøu vaøng x 50 6001 1175
Maøu traéng x 50 6001 1176

Maõ soáCANALPRO COLOR LUER LOCK SYRINGES

CANALPRO COLOR
LUER LOCK SYRINGES

CANALPRO SYRINGE STATION

OÁng tieâm Canalpro
bôm röûa

Duïng cuï ñöïng & saép 
xeáp dung dòch bôm 
röûa trong noäi nha

CANALPRO SYRINGE STATION Maõ soá 

HEÄ THOÁNG BÔM RÖÛA OÁNG TUÛY

Raêng soáng Raêng hoaïi töû tuûy

Chæ duøng NaOCl trong suoát quaù 
trình söûa soaïn oáng tuûy

Söû duïng bôm röûa luaân phieân 
giöõa NaOCl vaø gel EDTA trong 
suoát quaù trình söûa soaïn oáng tuûy

Böôùc 1: Söûa soaïn oáng tuûy Böôùc 1: Söûa soaïn oáng tuûy

Bôm röûa laàn cuoái vôùi:

Böôùc 2: Sau khi keát 
thuùc söûa soaïn vaø ño 
ñaùy chieàu daøi oáng tuûy

Bôm röûa laàn cuoái vôùi:

Dung dòch EDTA 3 
phuùt (laáy lôùp ngaø muøn)

Dung dòch Chlorexidine 
(CHX) trong 3 phuùt

Böôùc 2: Sau khi keát 
thuùc söûa soaïn oáng tuûy

Böôùc 3: (khoâng baét buoäc):
Söû duïng Ultracal XS
( Ca(OH)2 )

File Eze: laø gel EDTA 
coù taùc duïng laøm 
meàm vaø trôn oáng tuûy

°

°

°

°

Dung dòch EDTA 
3 phuùt (laáy lôùp 
ngaø muøn)

Dung dòch NaOCl 
3-5 phuùt (ñeå dieät 
khuaån sau cuøng 
sau khi laáy heát 
lôùp muøn ngaø)

* Löu yù: Neân söû duïng nöôùc caát giöõa caùc quaù trình bôm röûa caùc loaïi ñeå traùnh gaây keát tuûa taïo maøu
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Laøm saïch oáng tuûy

NAVITIP 29G & 30G

CANALPRO FLEX TIPS ENDO-EZE
IRRIGATOR TIP 

TIP ENDO 

TriAway Adapter 
PermaFlo DC

5112
5113
5114

1249
1349
1250

Ñaàu Endo-Eze 27G - 25mm

Ñaàu Navi

Ñaàu bôm röûa flex

Ñaàu bôm röûa 
Endo-Eze

Cöùng chaéc 

Meàm deûo 

Ñaàu meàm 
ñöôïc laøm troøn

CANALPRO
SLOTTED-END TIPS
Ñaàu bôm röûa 
Slotted-end

CANALPRO 
SIDE - PORT 
TIPS
Ñaàu bôm tieâm 
röûa Side-port 

Ñaàu söû duïng trong noäi nha ñeå ñöa hôi nöôùc hoaëc xi maêng 
gaén vaøo oáng tuûy
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SYRINGE FOR IRRIGATION
OÁng bôm tieâm röûa 

Laøm saïch oáng tuûy

LUER VACUUM ADAPTER
Ñaàu noái huùt khoâ oáng tuûy

Laøm khoâ nhanh vaø hieäu quaû oáng tuûy tröôùc khi traùm bít.
Tieát kieäm coân giaáy vaø thôøi gian laøm vieäc.

Capillary Tips
Ñaàu noái huùt Vacuum 230

3099

Laøm saïch oáng tuûy
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Laøm saïch oáng tuûy

° Ñaàu huùt noäi nha cho oáng tuûy.
° Thieát keá ñaëc bieät, coù theå uoán nhieàu höôùng.
° Deã ñöa vaøo oáng tuûy, taùc duïng huùt raát hieäu quaû.
° Coù theå thaáy khu vöïc laøm vieäc roõ raøng.
° Ñöôïc saûn xuaát trong phoøng chuaån EN ISO 14644
° Ñaàu oáng tuûy ISO 60, ñöôøng kính beân trong 0.35 mm

Ñaàu huùt noäi nha ñöôïc ñaëc bieät 
thieát keá ñeå laøm khoâ oáng tuûy 

Ñaàu oáng laøm khoâ nhanh Ñaàu oáng coù theå thaáy ñöôïc 

Ñaàu oáng noäi nha 
ñöôøng kính 0,35mm

Ñaàu oáng deã ñöa 
vaøo oáng tuûy, coù ñoä 

uoán deûo, coù theå 
uoán theo nhieàu 

höôùng

SURGITIP ENDO

ROEKO PAPER POINTS 
TOP COLOR ISO 2%

Ñaàu coân maøu traéng, ñænh coân coù 
maøu khaùc nhau
Ñoä thaám huùt cao
Voâ truøng
Kích thöôùc theo chuaån ISO
Saûn xuaát hoaøn toaøn töï ñoäng
Khoâng chaát keát dính
Cöùng chaéc nhöng coù theå uoán ñöôïc, 
giuùp thao taùc deã daøng

Coân giaáy coù maõ maøu laø söï keát hôïp giöõa öu ñieåm cuûa maøu 
traéng vaø caùc ñaàu maøu.
Ñaàu coân maøu giuùp traùnh laãn loän caùc kích thöôùc khaùc nhau.
Ñaàu coân traéng giuùp kieåm soaùt oáng tuûy coù ñöôïc khoâ & saïch 
hay chöa

OÁng huùt noäi nha

°

°

°
°
°
°
°
°

°
°
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Traùm bít oáng tuûy

HYGENIC GUTTA ISO 2% Maõ soá HYGENIC GUTTA ISO 4% Maõ soá
H08759
H08760
H08761
H08762
H08763
H08764

HYGENIC GUTTA ISO 6% Maõ soá

Coân Gutta-percha coù maõ maøu cuûa Roeko raát lyù töôûng trong vieäc leøn 
ngang, leøn doïc vaø trong kyõ thuaät leøn nhieät, giuùp traùm bít oáng tuûy hoaøn 
haûo theo 3 chieàu. Maõ maøu cuûa coân gutta percha giuùp traùnh vieäc laãn 
loän kích thöôùc, giaûm thôøi gian & traùnh hao phí vaät lieäu. 

° Deã ñaët vaøo oáng tuûy
° Caûn quang
° Cöùng nhöng coù theå uoán theo nhöõng choã cong cuûa oáng tuûy
° Raát töông thích vôùi moâ
° Voâ cuøng hoaøn haûo
° Saûn xuaát töï ñoäng hoaøn toaøn

HYGENIC GUTTA 2%, 4%, 6%
Coân Gutta Percha traùm bít oáng tuûy

ROEKO GUTTA 2%, 4%, 6%
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2g boät 
2ml dung dòch
10 muoãng ño löôøng 
1 saáp giaáy ñeå troän 
20 ñaàu bôm (duøng cho buoàng tuûy, saøn 
tuûy)
10 oáng bôm
10 naép oáng bôm (khoâng bao goàm ñaàu 
bôm oáng tuûy)

2g boät 
2ml dung dòch
10 muoãng ño löôøng 
1 saáp giaáy ñeå troän 

Loaïi MTA ñaàu tieân coù theå
thao taùc deã daøng!
Coù theå ñaët baèng syringe!

DEÃ SÖÛ DUÏNG

MTAFlow laø cement phuïc hoài chaát khoaùng Trioxide toång hôïp ñöôïc thieát keá ñeå pha 
troän moät caùch nhanh choùng, thuaän lôïi vaø deã daøng pha löôïng phuø hôïp cho töøng quaù 
trình. Theâm vaøo ñoù, noù coù theå ñöôïc bôm vaøo oáng tieâm, söû duïng vôùi ñaàu bôm Ultra-
dent, baûo ñaûm ñaët ôû vò trí chính xaùc ñeå ñieàu trò hieäu quaû.

MTA laø chaát hoaït tính sinh hoïc ñöôïc caáu thaønh töø Hydroxyapatite (Phosphate 
canxi hydrat töï nhieân - chaát taïo xöông vaø men), HA seõ phuû leân beà maët cuûa 
MTA khi ñöôïc tieáp xuùc vôùi dòch cô theå vaø lôùp HA ñoù seõ khoâng troâng gioáng nhö 
vaät lieäu laï cho caùc teá baøo soáng, do ñoù MTA seõ giuùp laønh thöông

Ñoùng goùi MTA Flow ñi keøm vôùi caùc duïng cuï caàn thieát ñeå troän vaø bôm xi maêng. Moät boä 
chöùa ñuû löôïng boät dung dòch ñeå thöïc hieän ñöôïc khoaûng 8-10 ca ñieàu trò  

TM

Traùm bít oáng tuûy

xi măng trám 
trong nha khoa

1 boä MTA Flow Kit goàm: 1 boä MTA Flow Refill Kit goàm: 

MTA Flow Kit
MTA Flow Refill Kit

MTA FLOW
3980-1

3981

Maõ soá
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Che buoàng 
tuûy 

Traùm vuøng 
tieâu chaân raêng  

Traùm bít choùp 
tuûy  

Vaù thuûng 
saøn tuûy  

Taïo nuùt chaën ôû 
choùp tuûy 

Traùm ngöôïc 
trong phaãu thuaät 

HÖÔÙNG DAÃN CAÙC BÖÔÙC SÖÛ DUÏNG MTA FLOW

Che tuûy  

1- Duøng muoãng ño löôøng ñeå gaït boû löôïng 
boät dö treân beà maët phaúng. Khoâng neân boû 
qua böôùc naøy khi ño löôøng boät

4- Laép ñaàu bôm vaøo vaø thöû moät löôïng 
nhoû thoâng qua ñaàu bôm

2- Laéc ñeàu gel 3 laàn tröôùc khi söû duïng. 
Ñeå löôïng gel höôùng veà ñaàu bôm tröôùc 
khi duøng

5- MTA sau khi troän ñöôïc bôm vaøo oáng coù 
theå söû duïng trong voøng 15 phuùt

3- Sau khi troän, cho löôïng hoãn hôïp MTA 
vaøo oáng bôm trong suoát Skini

6- Söû ñuïng ñaàu bôm NaviTip 29ga ñeå 
cung caáp MTAFlow vaøo trong oáng tuûy

Traùm bít oáng tuûy

Tyû leä pha troän thaønh phaàn boät & gel cuûa xi maêng MTA Flow coù theå phuø hôïp vôùi töøng quy trình 
Vôùi baát kyø quy trình  naøo, baïn cuõng coù theå ñaûm baûo MTA Flow seõ hieäu quaû, khoâng coù saïn vaø deã daøng ñaët 
vaøo chính xaùc

Applications

Tuøy thuoäc ñoä ñaëc mong muoán 

Boät
(muoãng ño löôøng)

Gioït dung dòch

Ñoä ñaëc

Ñaàu típ

2 muoãng lôùn (0.26g)

Black Micro Tip (22 ga) NaviTip Tip (29 ga) Non - syringe delivery

1 muoãng lôùn + 1 mu-
oãng nhoû (0.19g)

1 muoãng lôùn + 1 mu-
oãng nhoû (0.19g)

Che tuûy, che buoàng tuûy 
vaø thuûng saøn tuûy

2 gioït 3 gioït 1 gioït

Daøy Loûng Saùnh

Traùm vaøng tieâu chaân 
raêng, traùm bít choùp tuûy, 
taïo nuùt chaën ôû choùp tuûy

Traùm ngöôïc 
trong phaãu thuaät
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Traùm bít oáng tuûy

Sau khi traùm bít oáng tuûy, caàn traùm vónh vieãn beân treân xoang caøng sôùm caøng toát ñeå baûo veä phaàn 
oáng tuûy ñaõ ñöôïc ñieàu trò, traùm lôùp ñaàu tieân vôùi Permaflor Purple

Ñaët Permaflo purple 1 lôùp 
daøy 1-1.5mm.
Chieáu ñeøn 20 giaây

Maøu tím giuùp deã xaùc ñònh
vò trí saøn tuûy cho nhöõng 
laàn ñieàu trò tieáp theo. 

Sau khi traùm bít
oáng tuûy

Xoi moøn vôùi axit, sau ñoù 
thoa chaát keát dính Peak 
Universal Bond

Heä thoáng 2 trong 1, 
keát hôïp cement traùm 
bít oáng tuûy vôùi Gutta 
Percha.° Coù khaû naêng keát dính vaøo truïc coân  chính Gut-

ta Percha vaø ngaø raêng moät caùch hoaøn haûo
° Khoâng caàn söû duïng chaát traùm bít oáng tuûy
° Ñoä chaûy raát toát
° Hoaøn toaøn khoâng bò tan trong nöôùc.
° Ñoä töông hôïp sinh hoïc raát toát
° Khoâng caàn leøn ngang hay leøn doïc.
° Deã daøng ñieàu trò laïi neáu caàn thieát.
° Thôøi gian laøm vieäc 10-15 phuùt.
° Thôøi gian truøng hôïp 25-30 phuùt.
° Coù theå troän töï ñoäng hoaëc troän tay.
° Cho Gutter Flow 2 vaøo trong oáng tuûy vôùi caây      
traâm, caây coân chính hoaëc hoaëc vôùi lentulo.

GUTTA FLOW 2
GUTTA FLOW BIOSEAL

PERMAFLO PURPLE

12 - 16 min

25 - 30 min

GuttaFlow® biosealGuttaFlow® 2

Thôøi gian laøm vieäc: 10-15 phuùt
Thôøi gian ñieàu trò: 25-30 phuùt

Thôøi gian laøm vieäc: 5 phuùt
Thôøi gian ñieàu trò: 12-16 phuùt

1 2
Troän vôùi ñaàu troän hoaëc baèng tay

3

4 5

Chaát traùm loùt
Permaflo maøu tím 

Chaát traùm loùt Permaflo maøu tím
PERMAFLO PURPLE

1467
Maõ soá



193

4

Laøm saïch oáng tuûy

ULTRACAL XS
30%- 50% HYDROXIDE CANXI Ca(OH)2 
Ñieàu trò nhieãm truøng oáng tuûy

Sang thöông quanh choùp 
döôùi caàu raêng.

Ultracal coù theå chaûy vaøo caû 
oáng tuûy phuï.

Söï laønh thöông hoaøn toaøn 
sau khi ñaët Ultracal.

Taùc duïng khaùng khuaån nhôø ñoä 
PH=12.5
Coù khaû naêng kích thích söï laønh 
xöông.
Deã ñöa vaøo oáng tuûy chính xaùc, 
nhanh choùng baèng ñaàu tieâm thaät 
nhoû 0.014", dung dòch deã kieåm soaùt.
Caûn quang, giuùp nha só deã kieåm 
soaùt treân phim X-quang.

° Duøng ñeå ñaët thuoác oáng tuûy, ñaëc bieät cho caùc oáng tuûy nhieãm truøng.
° Kích thích söï ñoùng choùp trong vieäc ñieàu trò tuûy raêng vónh vieãn ôû treû em.
° Ultracas XS coù theå ñöôïc loaïi boû hoaøn toaøn vôùi dung dòch Citric Acid 20%

CHÆ ÑÒNH

UL TRACAL XS
1 oáng 1.2ml + 2 ñaàu Navi

Maõ soá 
5117-1

1 ñaàu Capillary 3099

°

°

°

°
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Nomal 2.5x

3.0x 3.5x

TÊN SẢN PHẨM Mã số

Kinh lúp JTL x2.5 

Kinh lúp JTL x3.0 

Kinh lúp JTL x3.5 

JTL2.5

JTL3.0

JTL3.5

Thông số kỹ thuật

PS 44g

42g

34g 380/420/460/550(mm)

380/420/460/550(mm)

380/420/460/550(mm)

100 mm

90 mm

80 mm

60~80 mm

60~80 mm

60~80 mm

Khoảng cách làm việc 
Độ rộng 
tầm nhìn 

Chiều sâu 
tầm nhìn 

Mẫu 
TK 

Trọng 
lượng

2.5x

3.0x

3.5x

Độ phóng đại 

KÍNH LÚP JTL

2.5x

3.5x

3.0x
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CHOÁT VAØ TAÙI TAÏO CUØI
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Choát vaø taùi taïo cuøi

TENAX FULL KIT TITANIUM 

TENAX  TITANIUM POST TENAX  DRIL

Boä choát Titanium Tenax

choát Titanium Muõi khoan Tenax

TENAX Choát Titanium Alloy x 15 caây TENAX Muõi khoan x3 caâyMaõ soá Maõ soá
1.1mm 1.1mm
1.2mm 1.2mm

1.3mm
1.4mm
1.5mm
1.6mm
6caây

1.3mm
1.4mm
1.5mm
1.6mm

ñen ñen

xaùm xaùm
vaøng vaøng
ñoû ñoû

xanh da trôøi xanh da trôøi
Xanh luïc

1.1mm 1.1mm
1.2mm 1.2mm

1.3mm 1.3mm
1.4mm 1.4mm
1.5mm 1.5mm
1.6mm 1.6mm

ñen ñen
Xaùm Xaùm

vaøng vaøng
ñoû ñoû

xanh da trôøi xanh da trôøi
xanh luïc xanh luïc

TE EP 11 TE L11

TE L12
TE L13
TE L14
TE L15
TE L16

TE EP 11

TE EP 11
TE EP 11
TE EP 11
TE EP 11

Xanh luïc
(moãi côõ 1 caây)

TET11 TEA11

TEA15

TEA12

TEA16

TEA13

TEA1

TEA14

TET12
TET13
TET14
TET15
TET16

Troïn boä
Choát hôïp kim titanium (1.1mm x 10,1.2mm x 10,1.3mm x 10,
                                     1.4mmx10,1.5mm x 5, 1.6mm x 5)
Muõi khoan baét ñaàu TEDC 1 x1 - Muõi khoanTenax TEA1 X 1 boä (6 muõi khoan)
Hoäp ñöïng x 1

Boä giôùi thieäu
Choát tenax titanium (1.2mm x 10,1.4mm x 10)
Muõi khoan baét ñaàu TEDC 1 x1 - Muõi khoanTenax 1.2mm x 1,1.4mm x1
Hoäp ñöïng x 1

TEU1

TEC1

Maõ soá 

Maõ soá 

Goàm coù

Goàm coù

Ñoùng goùi

Choát thaúng

Choát thuoân

TEU2

TEC2

TENAX  TITANIUM + CHOÁT TAÏM THÔØI + CHOÁT NHÖÏA NUNG

Laây daáu TENAX/ choát taïm thôøi   15 caây choát nhöïa nung TENAX            30 caây

Troïn boä
Choát hôïp kim titanium 
(1.1mm x 10,1.2mm x 10,1.3mm x 10,1.4mmx10,1.5mm x 5, 1.6mm x 5)
Choát laáy daáu Tenax / choát taïm
(1.1mm x 10,1.2mm x 10,1.3mm x 10,1.4mmx10,1.5mm x 5, 1.6mm x 5)
Choát nung Tenax
(1.1mm x 10,1.2mm x 10,1.3mm x 10,1.4mmx10,1.5mm x 5, 1.6mm x 5)
Muõi khoan baét ñaàu TEDC 1 x1 - Muõi khoanTenax TEA1 X 1 boä (6 muõi khoan)
Hoäp ñöïng x 1

Intro kit 
Choát Tenax titanium (1.2mm x 10, 1.4mm x 10)
Choát laáy daáu Tenax / choát taïm (1.2mm x 10,1.4mm x 10)
Choát nung Tenax (1.2mm x 10,1.4mm x 10)
Muõi khoan baét ñaàu TEDC 1 x1 - Muõi khoanTenax 1.2mm X 1, 1.4mm x 1
tHoäp ñöïng x 1
 

Ñoùng goùi
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Choát vaø taùi taïo cuøi

TENAX FIBER TRANS - CHOÁT SÔÏI TRONG TENAX 

Choát thaåm myõ ; thuï ñoäng
Trong suoát cho pheùp ñeàn chieáu xuyeân qua lôùp xi 
maêng vaø vaät lieäu taùi taïo cuøi raêng. Thieát keá hình thuoân 
daøi thích hôïp cho nhöõng oáng tuûy heïp thieát keá hình 
oáng thaúng cho nhöõng oáng tuûy bình thöôøng.

Duøng vôùi PARACORE ñeå gaén cho choát & taùi taïo cuøi

choát khoâng chöùa 
kim loaïi cho ñoä 
thaåm myõ cao

chæ caàn ñeán phoøng nha 1 laàn

Thieát keá choát Cylindro-conical 
song song ôû 2/3 treân ñeå taêng 
khaû naêng löu giöõ
- Hình choùp töông thích vôùi 
hình daïng oáng tuûy vaø baûo veä 
ngaø raêng

Beà maët baèng nhöïa cho 
pheùp keát dính vöôït troäi vôùi 
nhöïa xi maêng, raêng vaø vaät 
lieäu taùi taïo

Nhöõng tính naêng uoán khuùc 
cuûa sôïi TENAX gaàn gioáng 
vôùi oáng ngaø, giaûm ruûi ro raïn 
nöùt oáng tuûy
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Choát vaø taùi taïo cuøi

MIXING TIP 
+ ORAL TIP

Laøm xi maêng gaén maõo
So saùnh ñoä hôû trong phoøng thí nghieäm

Laø xi maêng gaén choát
cho ñoä beàn vöôït troäi

Ñaàu troän + ñaàu gaén choát 

Taùi taïo cuøi raêng
Cho ñoä chòu löïc laâu daøi

paraCore Rely Unicem Maxcem Elite

Ño ñoä hôû cuûa caùc loaïi xi maêng composit gaén caùc loaïi 
maõo toaøn söù duøng phöông phaùp caét lôùp raêng coái.

0 = khoâng roø ræ
2 = roø ræ nhöng khoâng phaûi beà maët khôùp caén
4 = roø ræ töø ñieåm giöõa beà maët khôùp caén

Duøng chaát keát dính ParaBond tröôùc 
khi gaén choát vôùi ParaCore mang 
ñeán ñoä baùm dính & ñoä chòu löïc cao, 
ñaùng tin caäy.

Caùc phaân töû thuûy tinh ñöôïc gia coá 
taïo cho vaät lieäu coù vôùi ñoä neùn cao 
vaø ñoä chòu löïc uoán vöôït troäi.

Ñoä chòu löïc neùn   284 MPa
Ñoä chòu löïc uoán   122 MPa
Kích thöôùc phaân töû trung bình  2um
Kích thöôùc phaân töû töø   0.4 - 0.5 um

Keát quaû cho thaáy Paracore coù ñoä hôû nhoû nhaát khi 
so saùnh vôùi caùc loaïi xi maêng khaùc nhau

MIXING TIP + ORAL TIP Maõ soá 

Ñaàu troän Endo Coltene (x40 ñaàu)
Ñaàu troän Endo Woodpecker (x50 ñaàu)

6747
W7018

96007 (mixing tip)
96004-XS (oral tip)
W7016

 troän (mixing tip) 
+ ñaàu taùi taïo cuøi & gaén maõo (x100 ñaàu)
Ñaàu troän Woodpecker (x50 ñaàu)

PARACORE 
Xi-maêng cho maõo 
vaø caàu raêng

PARACORE 
Taùi taïo cuøi raêng

PARACORE 
Xi-maêng gaén choát
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Choát vaø taùi taïo cuøi
Höôùng daãn söû duïng Paracore töï troän

DUØNG ÑEÅ GAÉN CHOÁT

HOAËC 

DUØNG ÑEÅ TAÙI TAÏO CUØI

DUØNG GAÉN MAÕO

Chaát Conditioner

Chaát keát dính 
Parabond hoùa 
truøng hôïp 
A & B

Parabond
Conditioner

Parabond Bonding

Troän löôïng 
Parabond A + B 
ñeàu nhau

Söû duïng choåi 
Micro app.icator 
1mm- 95031B

Söû duïng choåi 
Micro app.icator 
2mm- 96003B

Söû duïng choåi 
Micro app.icator 
2mm- 96003B

One coat 7 Universa
+ Activator

Thaám khoâ vôùi coân giaáy vaø 
thoåi khoâ maët treân

Ceramic, Zirconium, Kim 
loaïi, Inlay, Onlay.

Thaám bôùt vaät lieäu dö baèng coân 
giaáy vaø thoåi hôi nheï treân beà maët

vaø ñaàu choåi



201

M aõo vaø caàu maõo 5

Choát vaø taùi taïo cuøi

Normal setting (truøng hôïp bình thöôøng) Slow setting (truøøng hôïp chaäm)

Bôm hoaëc quay Paracore maøu traéng 
tröïc tieáp vaøo oáng chaân raêng Chieáu ñeøn 20"

Chieáu ñeøn 20"

Chieáu ñeøn 20"

Ñöa choát sôïi trong suoát 
Tenax vaøo oáng chaân raêng

Tieáp tuïc bôm ParaCore traéng tröïc tieáp 
leân raêng hoaëc söû duïng khuoân traùm 
(ParaPost ParaForm) 

Ñaët Paracore maøu ngaø 
vaøo maõo raêng

Söû duïng ñaàu 
96007

Gaén vaøo raêng vaø laáy vaät lieäu dö

Duøng

Thôøi gian chôø söûa soaïn 
sau khi taùi taïo laø 80”

Thôøi gian vaät lieäu 
cöùng hoaøn toaøn laø 45”

Thôøi gian chôø ñaùnh boùng 
sau khi gaén laø 80”

Söû duïng ñaàu 
96007

Söû duïng ñaàu 
6747
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Choát vaø taùi taïo cuøi

UNICORE

UNICORE DRILL UNICORE POST

Heä thoáng choát sôïi

Sieâu an toaøn Coù theå daùn ñöôïc!

Muõi khoan beàn coù theå ñöôïc duøng ñeå 
khoan laáy Thermafil ñeán 15 laàn, vaø laáy 
caùc choát hieän höõu ñeán 5 laàn.

Beà maët coù nhöõng loã hoång vi theå ñaûm 
baûo lieân keát cô hoïc, taïo vi löu vôùi xeâ 
maêng. Khoâng caàn xöû lyù hoùa hoïc taïi gheá.

Muõi khoan vaø choát ñöôïc maõ hóa baèng 
maøu theo kích thöôùc, ñôn giaûn hoùa vieäc 
söû duïng trong quá trình làm việc.

Ñaõ silane hoùa tröôùc ñeå giaûm ñeán möùc 
toái thieåu thôøi gian xöû lyù taïi gheá tröôùc khi 
ñaët.

Coå ñöôïc phuû baèng kim cöông (ñaõ ñaêng 
kyù baûn quyeàn) phaân taùn nhieät vaø baûo veä 
caáu truùc raêng..

Caûn quang theo chuaån cao nhaát theo 
yeâu caàu cuûa ISO.

Muõi khoan ñöôïc thieát keá ñoäc ñaùo ñaûm 
baûo laáy ñi nhanh vaø ñoàng boä chaát traùm 
bít oáng tuûy ra khoûi oáng tuûy.

Choát trong suoát cho pheùp quang truøng 
hôïp lôùp ximaêng naèm saâu ôû döôùi vaät lieäu 
laøm cuøi giaû.

Ñaàu taïo nhieät, taïo söï thuaän lôïi cho vieäc 
laáy ñi nhanh choùng nhöõng chaát traùm bít 
oáng tuûy ngoan coá nhö Thermafil, gutta 
percha vaø thaäm chí laø choát sôïi.

Thieát keá thuoân nheï, hieäu quaû haøi hoøa 
vôùi giaûi phaãu hoïc töï nhieân cuûa raêng.

Heä thoáng choát vaø khoan Unicore bao goàm 
moät muõi khoan phuø hôïp hoaøn haûo vôùi moät 
loaïi choát sôïi thaåm myõ, coù ñoä beàn cao. Moät 
heä thoáng choát vaø khoan linh hoaït nhaát vaø 
ñaùng tin caäy nhaát hieän nay.

Caùc sôïi ñaõ ñöôïc stress tröôùc chaïy doïc theo 
chieàu daøi cuûa choát taïo söùc beàn thöôïng ñaúng.
Thaåm myõ vaø caûn quang.
Muõi khoan coù theå ñöôïc duøng ñeán 15 laàn ñeå 
laáy ñi Thermafil*, gutta percha hoaëc nhöõng 
choát sôïi ñaõ ñaët tröôùc ñoù.
Muõi khoan vaø choát ñöôïc maõ hóa baèng maøu 
laøm giaûm các thao tác trong ñieàu trò. 
Coù theå haáp khöû truøng.

1 muõi khoan Côõ 1 (0.8mm) 7121

1 muõi khoan Côõ 2 (1.0mm) 7122

1 muõi khoan Côõ 3 (1.2mm) 7123

1 muõi khoan Côõ 4 (1.5mm) 7124

Maõ soáUNICORE DRILL

Boä choát Unicore (4 muõi khoan + 20 choát) 7120
Maõ soáUNICORE KIT

5 choát Côõ 1 (0.8mm) 7125

5 choát Côõ 2 (1.0mm) 7126

5 choát Côõ 3 (1.2mm) 7127

5 choát Côõ 4 (1.5mm) 7128

Maõ soáUNICORE POST

°

°
°

°

°

8
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Kieåm soaùt moâ meàm

ULTRAPAK PACKER  

Coù raêng cöa  

 khoâng coù raêng cöa  

Caây nheùt chæ co nöôùu ÑAËC ÑIEÅM
° Ultrapak - Packer laø loaïi nheùt chæ coù ñaàu moûng vaø 
raêng cöa nheï.
    Ñaàu moûng giuùp cho vieäc ñöa chæ vaøo trong tuùi 
    nöôùu deã daøng.
    Phaàn raêng cöa nheï giuùp khoâng bò tröôït vaø caét 
    vaøo phaàn nöôùu dính.
° Ultrapak - Packer raát toát cho vieäc ñieàu khieån chæ co 
nöôùu, ñoàng thôøi baûo veä phaàn nöôùu dính.
Coù 2 loaïi caây nheùt chæ:
Loaïi nghieâng 45o so vôùi tay caàm.
Loaïi 90o(song song vôùi tay caàm).

Laø loaïi nheùt chæ coù ñaàu moûng vaø raêng cöa nhe.ï
Raát toát cho vieäc ñieàu khieån chæ co nöôùu, ñoàng thôøi 
baûo veä phaàn nöôùu dính.

170171

834 833

So saùnh ñoä thaám dòch 
giöõa chæ Ultrapak 
& caùc loaïi chæ khaùc 

Coù raêng cöa

Coù raêng cöa

Khoâng raêng cöa

Khoâng raêng cöa
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Töï troän

Töï troän baèng tay

Maõo taïm

TEMPOSIL 2 
Xi maêng gaén taïm

Ñoä baùm toát cho caàu maõo, ñoä daøn 
traûi cao, khoâng bò hôû bôø.

Coù ñoä ñaøn hoài, giuùp deã daøng thaùo 
maõo taïm.

Phaàn xi maêng dö deã daøng ñöôïc 
laáy  ra khoûi cuøi raêng.

Deã thao taùc, cement ñöôïc ñaët-
trong oáng .

Coù 2 maøu: maøu traéng & maøu ngaø.

(neân laáy vaät lieäu 
dö trong khoaûng 

thôøi gian laøm vieäc) 

Thôøi gian laøm vieäc

1 phuùt 2 phuùt

Thôøi gian truøng hôïp

TempoSIL provides 40% more retention 
than the leading competitor
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TempoSIL Bond

51
31

Less ReCements

° Xi maêng gaén taïm oxide keõm coù chaát Silane (khoâng Eugenol).
° Deã daøng vaø nhanh choùng laáy ñi caùc xi maêng dö (khoâng caàn phaûi 
chôø laâu ñeán khi truøng hôïp hoaøn toaøn xi maêng).

° 

° 

° 

° 

° 
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Maõo taïm

COLTOSOL (CAVIT 38G)

Thao taùc ñôn giaûn, hieäu quaû ñaùng tin caäy
Chaát traùm taïm 

Thao taùc ñôn giaûn.
° Daïng kem mòn deã daøng cho vieäc ñaët vaøo choã raêng saâu.

° Coù ñoä baùm toát treân raêng.

° Vaät lieäu cöùng nhanh, deã dang fkhi gaëp nöôùc boït.

° Thôøi gian söû duïng laâu daøi. 

° Ñoä khít saùt toát, khoâng bò roø ræ, khoâng bò boäi nhieãm, nhaát laø 

tröôùc vaø trong quaù trình baêng thuoác cuûa ñieàu trò noäi nha.

An toaøn tin caäy 
° Phoùng thích chaát fluor.

° Caûn quang giuùp deã kieåm soaùt keát quaû ñieàu trò.

° Che phuû bôø xoang hoaøn toaøn. 

° Ñoä cöùng beà maët lyù töôûng cho vieäc traùm taïm thôøi laâu.

Ghi chuù: Do ñoä choáng roø ræ cao, laâu daøi - beà maët mieáng traùm 

hôi cöùng, neân duøng muõi khoan hoaëc muõi caïo voâi ñeå laáy chaát 

traùm taïm ra.

Made in Switzerland
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FILL MAGIC TEMPO
Composite trám tạm quang trùng hợp

Ưu điểm
- Màu trong tự nhiên, có thể tăng độ dầy đến 5mm
- Tạo sự thoải mái cho bệnh nhân, vì không cần thiết phải sử dụng khoan để để loại bỏ.
- Giảm thời gian làm việc, không cần thiết dùng chất kết dính, chỉ cần xoi mòn
- Không bị dính dụng cụ khi thao tác
- Tạo đường hoàn tất hoàn hảo
- Tương thích với composite, không chứa Eugenol
- Dễ dàng lấy ra mà không gây ảnh hưởng đến bờ tiếp xúc đã sửa soạn

Chỉ định
- Phục hồi tạm thời trước khi gắn inlay / onlay, mão, cầu
- Bít tạm abutment trong implant

Maõo taïm

 

Che bảo về vít của abutment (trước khi gắn xoang)

Chất trám tạm trước khi gắn Inlays (không cần xi măng, dễ tháo ra)

FILL MAGIC TEMPO
Fill Magic Tempo 3gr 58300

Mã số
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CHAÁT LAÁY DAÁU
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Alginate

TROPICALGIN

NEOCOLLOID

CAÀU & MAÕO
99% KHAÛ NAÊNG ÑAØN HOÀI

Chaát laáy daáu Alginate ñoåi maøu thoâng duïng nhaát

Chaát laáy daáu Alginate coù ñoä chaûy loûng vaø ñoäï chính xaùc cao

    Ñaëc ñieåm 
° Thôøi gian laøm vieäc & truøng hôïp nhanh.
° Ñoåi maøu.
° Höông vò xoaøi.

    Ñaëc ñieåm 
° Deã chaûy loûng
° Coù theå bôm baèng oáng chích
° Thôøi gian laøm vieäc bình thöôøng
° Muøi dieäp luïc
° Maøu cam

Coù theå bôm Neocolloid 
tröïc tieáp vaøo mieäng 

baèng oáng chích ñeå laáy 
daáu laøm caàu maõo

Thôøi gian truøng hôïp :2'35"

(Duøng laáy daáu caàu maõo)

    Thôøi gian truøng hôïp :3'30"

ÑOÄ CHÍNH XAÙC CAO













221

M aõo vaø caàu maõo 5

C-Silicone - ZETAPLUS

ORANWASH L
Cao su loûng
Söû duïng vôùi Zetaplus

ORANWASH VL

INDURENT GEL

Cao su raát loûng
Söû duïng vôùi Zetaplus Soft

Chaát xuùc taùc
Duøng chung vôùi doøng saûn phaåm 
Zetaplus.
Coù theå duøng gaêng tay hoaëc tay 
khoâng ñeå troän, khoâng dò öùng.

Löông Indurent ñoái vôùi Putty

Löông Indurent ñoái vôùi Light

Ñaët Putty ñaày muoãng 
vaø traûi 2 ñöôøng Indurent 
nhö hình veõ

Ñaët Silicon light vaø Indurent 
coù cuøng chieàu daøi treân taám 
troän

C100660
Maõ soáORANWASH L 

C100650
Maõ soáORANWASH VL 

C100700
Maõ soá

Chaát xuùc taùc (60ml)
INDURENT GEL

Löông Indurent ñoái vôùi Light
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A-Silicon - ELITE HD+

ELITE HD+ 
LIGHT BODY NORMAL
Laáy daáu caàu maõo raêng
Cao su Light loûng, truøng hôïp trung bình 

Elite HD+ Light normal cartridge (2x50ml + 12 mixing tips)

Elite HD+ Light normal cartridge (1x50ml no tips)
Elite HD+ Light normal cartridge (1x50ml + 6 tips Pengwaves)

C203030

C203205
C203205-1

Elite HD+ Light normal tube (2x90ml) C203035
ELITE HD+ LIGHT NORMAL MÃ SỐ
2 x 90ml

1 x 50ml

2 x 50ml

2 x 50ml

ELITE HD+ 
LIGHT BODY FAST SET
Cao su loûng - Truøng hôïp nhanh 
Độ chính xác và bền cao
Phục hồi đàn hồi tuyệt vời
Các sắc tố mờ để đọc chi tiết được rõ được
Có thể đúc thạch caocai ngay sau khi khử trùng
Tyû leä pha troän 1:1
Toång thôøi gian laøm vieäc 4':
- Thôøi gian troän: 1'30"
- Thôøi gian ñoâng trong mieäng 3'30"
- Maøu xanh laù caây

ELITE HD+ LIGHT BODY FAST SET MÃ SỐ

C203040Elite HD+ Light fast cartridge (2x50ml + 12 mixing tips)

C203210Elite HD+ Light fast cartridge (1x50ml + no tip)

C203210-1Elite HD+ Light fast cartridge (1x50ml + 6 tips Pengwaves)

- Độ chính xác và bền cao
Phục hồi đàn hồi tuyệt vời
Các sắc tố mờ để đọc chi tiết được rõ được
Có thể đúc mô hình ngay sau khi khử trùng
Tyû leä pha troän 1:1 - troän tay vaø duøng suùng
Toång thôøi gian laøm vieäc 5'30":
- Thôøi gian troän: 2'
- Thôøi gian ñoâng trong mieäng 3'30"
- Maøu xanh da trôøi
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HYDRORISE LIGHT NORMAL
Hydrorise Putty Soft Normal (2x300ml)

Hydrorise Putty Soft Normal cho máy trộn (380ml)

C207010

C207064

A-Silicon - HYDRORISE

HYDRORISE PUTTY SOFT NORMAL
Cao su ñaëc meàm Hydrorise

HYDRORISE PUTTY SOFT FAST
Cao su ñaëc meàm Hydrorise

Hydrorise Putty Soft Fast cho máy trộn (380ml)

PUTTY SOFT FAST
Hydrorise Putty Soft Fast (2x300ml)

C207065

C207011

- Trùng hợp trung bình 
- Tái tạo chính xác chi tiết, ứng dụng trong phục hình 
cố định
- Trộn tay, tỷ lệ 1:1 
- Trộn máy tỷ lệ 5:1 
- Màu tím
- Mùi bạc hà
Thời gian làm việc: 5'30"
- Thời gian trộn: 2'
- Thời gian đông trong miệng: 3'30"

- Trùng hợp nhanh
- Tái tạo chính xác chi tiết, ứng dụng trong phục 
hình cố định
- Trộn tay, tỷ lệ 1:1 
- Trộn máy tỷ lệ 5:1 
- Màu tím nhạt
- Mùi bạc hà
Thời gian làm việc: 4'
- Thời gian trộn: 1'30"
- Thời gian đông trong miệng: 2'30"
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A-Silicon - HYDRORISE

HYDRORISE LIGHT NORMAL HYDRORISE SUPER LIGHT NORMAL

HYDRORISE SUPER LIGHT FASTHYDRORISE LIGHT FAST

HYDRORISE LIGHT NORMAL
Light normal (2x50ml + 12 đầu trộn) C207000

HYDRORISE LIGHT FAST
Light fast (2x50ml + 12 đầu trộn) C207001

HYDRORISE SUPER LIGHT NORMAL
Super light normal (2x50ml + 12 đầu trộn) C207002

HYDRORISE SUPER LIGHT FAST
Super light fast (2x50ml + 12 đầu trộn) C207003

HYDRORISE TRIAL KIT FAST SET
Hydrorise Trial Kit Fast Set
(Putty Fast 2x100ml + Light fast 1x50ml + 6 mixing tips

C207071

Cao su loûng Hydrorise

Cao su loûng Hydrorise

Cao su sieâu loûng Hydrorise

Cao su sieâu loûng Hydrorise

- Ứng dụng trong phục hình cố định và 
cấy ghép Implant
- Trộn tay, tỷ lệ 1:1 
- Trộn máy tỷ lệ 5:1 
- Màu hồng
- Mùi bạc hà
Thời gian làm việc: 5'30"
- Thời gian trộn: 2'
- Thời gian đông 
trong miệng: 3'30"

- Ứng dụng trong phục hình cố định
- Trộn tay, tỷ lệ 1:1 
- Trộn máy tỷ lệ 5:1 
- Màu vàng
- Mùi bạc hà
Thời gian làm việc: 5'30"
- Thời gian trộn: 2'
- Thời gian đông 
trong miệng: 3'30"

- Trùng hợp nhanh
- Tái tạo chính xác chi tiết, ứng dụng trong phục 
hình cố định
- Trộn tay, tỷ lệ 1:1 
- Trôn máy tỷ lệ 5:1 
- Màu hồng 
- Mùi bạc hà
Thời gian làm việc: 4'
- Thời gian trộn: 1'30"
- Thời gian đông trong miệng: 2'30"

- Trùng hợp nhanh
- Ứng dụng trong phục hình cố định
- Trộn tay, tỷ lệ 1:1 
- Trôn máy tỷ lệ 5:1 
- Màu vàng
- Mùi bạc hà
Thời gian làm việc: 4'
- Thời gian trộn: 1'30"
- Thời gian đông trong miệng: 2'30"
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A-Silicone - HYDRORISE IMPLANT

HYDRORISE IMPLANT HEAVY BODY

HYDRORISE IMPLANT LIGHT BODY

Cao su đặc Hydrorise Implant dùng với cao su lỏng Hydrorise Implant

Cao su lỏng Hydrorise Implant dùng với cao su đặc Hydrorise Implant

- Dùng lấy dấu trong Implant một cách chính xác 
- Hydrorise Implant đặc trưng bởi độ cứng, độ đàn 
hồi, độ ổn định và tính chính xác cao
- Trộn máy, tỷ lệ trộn: 5:1
- Dùng chung với Hydrorise Impant Light
Thời gian làm việc: 5'30"
- Thời gian trộn: 2'
- Thời gian đông trong miệng: 3'30"

- Dùng lấy dấu trong Implant một cách chính xác và đơn giản
- Trộn súng, tỷ lệ trộn 1:1
- Độ cứng cuối cùng cao, cộng nghệ AMDA và thyxotropy cho 
kết quả chính xác
- Có thẻ quét scan mà không cần xịt cản quang
- Hương bạc hà
Thời gian làm việc: 5'30"
- Thời gian trộn: 2'
- Thời gian đông trong miệng: 3'30"

HIDRORISE IMPLANT HEAVY BODY
Hydrorise Implant Heavy Body dùng với máy trộn 
(1x380ml) + 7 đầu trộn + 1 lock

C207090

HIDRORISE IMPLANT HEAVY BODY
Hydrorise Implant Light Body cartridge (2x50ml)
+ 15 đầu trộn

C207090
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A-Silicone - HYDRORISE IMPLANT

HYDRORISE IMPLANT MEDIUM BODY

Thông số kỹ thuật: 

Lấy dấu trực tiếp, không dùng cao su lỏng
- Dùng trong kỹ thuật lấy dấu 1 lần monophase
- Độ cứng cuối cùng cao, lấy dấu chính xác và chất 
lượng với công nghệ AMDA

- Trộn máy, tỷ lệ trộn 5:1
- Hương bạc hà
Thời gian làm việc: 5'30"
- Thời gian trộn: 2'
- Thời gian đông trong miệng: 3'30"

HIDRORISE IMPLANT HEAVY BODY
Hydrorise Implant Medium Body dùng với máy trộn 
(1x380ml) + 7 đầu trộn + 1 lock

C207092

Product ISO 4823 Độ đàn hồi Độ biến đổi 
tuyến tính sau 24h

Độ cứng
 (Shore A)

Hydrorise 
Implant 

Heavy Body
Type 1 Heavy-bodied Consistency > 99.3 % < 0.25 % 70

Hydrorise 
Implant 

Medium Body
Type 2 Medium-bodied Consistency > 99.3 % < 0.25 % 60

Hydrorise 
Implant 

Light Body
Type 3 Light-bodied Consistency > 99.3 % < 0.25 % 55
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Khay laáy daáu 

PRESIDENT IMPRESSION TRAY

PERFORATE TRAY DENT-MATE PLASTIC WAX STICK

Khay laáy daáu President 

á

á

Khay laáy daáu Dent -Mate Saùp cöùng daïng caây

Duøng ñeå che vuøng leïm tröôùc khi laáy daáu (vd: 
vuøng döôùi nhòp, caàu, keû raêng nha chu...)

METAL TRAY FULL
Khay kim loaïi ñaëc

METAL TRAY PERFORATED 
Khay kim loaïi ñuïc loã
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Post Cementation

* Non-Rinse Conditioner 

DUOCEM

DUOCEM Mã số 
DuoCem Intro Kit 2 x 5 ml 

DuoCem White Opaque Refill 1 x 5 ml 
DuoCem Trans Refill 1 x 5 ml

DuoCem Dentin Refill 1 x 5 ml
6001 4381
6001 4382
6001 4383
6002 0092

Cement gắn chốt cầu, mão, inlays - onlays

DuoCem là một loại cement 
lưỡng trùng hợp dạng ống bơm 
tự trộn. Có 3 màu: Dentin, White 
Opaque, Trans dễ dàng thao tác. 
DuoCem là vật liệu hoàn hảo cho 
công việc hằng ngày của nha sỹ.

DuoCem là loại cement gắn chốt, mão, cầu, inlays - onlays (Ceramic, 
Metal, Composite)

- Độ chảy lỏng tối ưu
- Dạng ống bơm tự trộn, có sẵn đầu trộn
- Thời gian làm việc trong miệng là 60 giây
- Dễ dàng loại bỏ cement dư (sau khi chiếu đèn 3 giây)
- Màu tự nhiên

Traùm
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CHÆ ÑÒNH

ÑAËC TÍNH

CAÙCH SÖÛ DUÏNG

° Taùi taïo cuøi raêng.
° Gaén maõo toaøn söù, inlay, onlay, veneer.
° Lôùp loùt ñaàu tieân cho mieáng traùm composite
    lôùn vaø saâu.
° Gaén choát sôïi.

° Ñoä chòu neùn cao (tæ leä haït 
ñoän cao nhaát 70% theo troïng 
löôïng)

° Ñoä daøn moûng cao (9µm)

1. Xoi moøn raêng baèng axít + röûa saïch, thoåi khô.

2. Thoa Permaflo DC Primer A trong 10 giaây (khoâng thoåi 
khoâ, khoâng röûa). 

3. Thoa Permaflo DC Primer B trong 10 giaây (khoâng thoåi 
nheï).

4. Ñaët Permaflo DC vaøo - chieáu ñeøn (neáu gaén maõo, inlay, on-
lay söù... caàn phaûi xöû lyù axít xoi moøn vaø silane cho maët trong 
cuûa söù tröôùc khi daùn).

MIXIGN TIP 
20 ÑAÀU

5920

ORAL TIP 
20 ÑAÀU

5922

° Ñoä co ruùt khi truøng hôïp thaáp.

° Deã daøng laáy ra töø oáng tieâm vaø ñoä chaûy loûng toát.

Gaén maõo toaøn söù

Taùi taïo cuøi raêng 

PERMAFLO DC
Taùi taïo cuøi Composite löôõng truøng hôïp

Shear Bond Strength to Enamel (Total-Etch) 53.38 MPa

Flexural Strength 128.5 MPa

Shear Bond Strength to Dentin (Total-Etch) 62.07 MPa

Compressive Strength 355.91 MPa

Choát vaø taùi taïo cuøi
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N ha chu, phaãu thuaät vaø I mplant 

DUÏNG CUÏ KHAÙM NHA CHU
Chuaån ñoaùn nha chu chính xaùc cao

CAÂY ÑO COÙ MAÕ MAØU

ÑUÏG CUÏ PHAÙT HIEÄN VOÂI RAÊNG

PCP UNC 12 7

PCP UNC 15 7

PCP 11.5B 7

PCP 12 7

PCVNCKIT 6

EXS3A6

EXDEN 16

EXD 11/12 7

PCVUNC 12PT

PQ2N7

(1 Tay caàm vaø ñaàu + theâm 6 ñaàu)

(12 ñaàu)

(Tieän duøng ñeå phaùt hieän saâu
raêng vaø phaùt hieän voâi raêng phía treân nöôùu)

Caây ño tuùi ôû 
vuøng cheû.

Ñaàu vaøng + raõnh ñen 
giuùp deã nhìn hôn.
Ñaàu troøn, giaûm ñau cho 
beänh nhaân.
Ñaàu coù theå thay ñoåi.

Caây ño North Carolina

Caây ño North Carolina

Ñaàu bi baûo veä nöôùu dính
Giaûm ñau cho beänh nhaân.

Caây ño Universal

(phaùt hieän voâi raêng phía treân nöôùu)

Duøng ñeå phaùt hieän voâi raêng trong tuùi 
nha chu (döôùi nöôùu)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
12 -13 - 14- 15.

3.5 - 5.5 - 8.5 - 11.5

3 - 6 - 9 - 12.

Duïng cuï tay
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N ha chu, phaãu thuaät vaø I mplant 

Duïng cuï tay

XTS DUÏNG CUÏ TRAÙM COMPOSITE
Hoaøn haûo, tuyeät ñoái khoâng dính vaät lieäu

I - DUÏNG CUÏ ÑAËT, NHOÀI VAØ ÑIEÂU KHAÉC COMPOSITE CHO RAÊNG CÖÛA

Thieát keá tay caàm raát nheï, vöøa vaën caû veà kích thöôùc vaø ñoä 
nhaùm, giuùp deã veä sinh, giaûm moûi tay vaø deã thao taùc

Ñöôïc phuû lôùp Nitride Titanium Nhoâm 
ñaëc bieät trôn, taïo neân moät beà maët 
cöùng vaø thaät laùng, choáng traày vaø 
choáng dính

Ñaàu duïng cuï maøu ñen taïo söï töông phaûn giöõa 
duïng cuï vôùi raêng vaø composite

Boä duïng cuï baèng theùp Satin XTS ñöôïc cheá taïo 
hoaøn haûo vaø maãu maõ ña daïng, giuùp nha só taïo 
ra nhöõng mieáng traùm composite toát, keå caû caùc 
tröôøng hôïp khoù

Hai ñaàu deït xoang III,IV

Hai ñaàu deït beû goùc. Xoang 
III,IV keùp. Ñaëc bieät laø caùc 
maët gaàn vaø xa

Giuùp vieäc traùm mieáng traùm 
beà maït nhanh choùng, deã 
daøng vaø hieäu quaû cao

Söû duïng cho xoang IV 

Söû duïng cho xoang II,III,IV,V

TN PFI A6

(Maët daùn Composite, 
xoang haïng III, IV vaø haïng 
V vaø Facet composite)

TN PFI A6

TN CI GFT4

TN CC IA

TN CC IB

TN CC IC

TN CC ID

TN PFI G4/5

TN CVI PC
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N ha chu, phaãu thuaät vaø I mplant 

II - DUÏNG CUÏ ÑAËT, NHOÀI VAØ ÑIEÂU KHAÉC COMPOSITE CHO RAÊNG COÁI
( Xoang I,Xoang II)

A - DUÏNG CUÏ COÙ MOÄT ÑAÀU DEÏT LAÁY, ÑAËT COMPOSITE VAØ MOÄT ÑAÀU NHOÀI

B - ÑAÀU DUÏNG CUÏ COÙ HÌNH THEÅ GIAÛI PHAÃU MAËT CAÉN

Moät ñaàu deït vaø moät ñaàu coù bi troøn

Moät ñaàu deït vaø moät ñaàu nhoài troøn

TNCI GFT MI 1

TNCI GFT 2

TNCI PCL

TNP CCI

TNP CCI

Ñaàu duïng cuï taïo caùc gôø & bo troøn

TN CIPCS

TNCI GFT MI 1

TNCI GFT 1

TNCI GFT 2

TNCI PCM

TNCI PCL

TNP CCI

TNBB 27/29

TNBB 21B

TNCI GFT5

TNCI GFT6

TNCCIG

(Cöïc nhoû)

(Raát ngaén)

(Nhoû/Trung bình)

(Nhoû/Trung bình)

(Trung bình/Lôùn)

(Trung bình/Lôùn)

(Côõ nhoû)

(Côõ lôùn)

Duïng cuï tay



6

249

N ha chu, phaãu thuaät vaø I mplant 

Duïng cuï tay

III - DUÏNG CUÏ TRAÙM COMPOSITE ÑA NAÊNG

( Xoang I,Xoang II)
C- DUÏNG CUÏ NHOÀI COMPOSITE CHO RAÊNG COÁI

Ñaàu nhoài troøn

Ñaàu nhoài hình thoi

Duïng cuï taïo ñieåm tieáp xuùc (Xoang II)

Caây nhoài 

TNBBL 2

TNBBL 3

TNPL G5A

TN PL GOT

TN PL GH3

TNC FIS/M

TNC FIM/L

PFIGML1

RF 45

(Trung bình/Lôùn)

(Trung bình/Lôùn)

(Nhoû/Trung bình)

(Nhoû/Trung bình)

(Nhoû/Trung bình)

( ÑAÀU DEÏT BEÛ GOÙC, ÑAÀU NHOÀI VAØ ÑAÀU BI TROØN CHO GIAÛI PHAÃU MAËT NHAI)

Caây nhoài ñaàu troøn lôùn vaø trung

Caây nhoài ñaàu troøn trung vaø nhoû

Caây nhoài ñaàu troøn, nhoû,
hình noùn ngöôïc

Caây nhoài hình thoi nhoû

Caây nhoài hình thoi lôùn

Caây nhoài hình Oval cho caùc 
XII, taïo ñieåm tieáp xuùc toát.
Ñöa ñaàu nhoài vaøo xoang
Nhoài composite vaø ñaåy ñai 
traùm ñeán tieáp xuùc saùt vaøo raêng 
keá beân
*  Chieáu ñeøn
*  Laáy caây nhoài ra
* Sau ñoù ñaët lôùp composite thöù 
hai vaøo xoang.

Duøng ñeå laáy choát ra khoûi oáng 
chaân raêng.

Coù theå keïp chaéc taát caû nhöõng 
vaät nhoû vaø moûng.



6

250
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BOÄ DUÏNG CUÏ ÑIEÂU KHAÉC COMPOSITE
COMPO SCULP SMOOTH

Boä duïng cuï ñieâu khaéc composite hieäu COMPO SCULP SMOOTH goàm moät daõy caùc duïng cuï coù caùc 
ñaàu laøm vieäc ñöôïc thieát keá ñeå giuùp nha só hoaøn thaønh caùc mieáng traùm coù chaát löôïng vöôït troäi.

Boä Dietschi Composite 
Caùn thuoân 
Hoäp ñöïng cuï duïng cuï daïng löôùi cassette

Dietschi Composite #1/2
Caùn thuoân

Dietschi Composite #3/4
Caùn thuoân

Dietschi Composite #5/6
Caùn thuoân

Dietschi Composite #7/8
Caùn thuoân

Dietschi Composite #9/10
Caùn thuoân

° Taïo ñöôïc caùc mieáng traùm raát toát
° Chaát löôïng cuûa Hu-Friedy ñaùng tin caäy
° Coù khaéc maøu
° Caùn duïng cuï raát nheï

PFIDD1/2

PFIDD3/4

PFIDD5/6

PFIDD7/8

PFIDD9/10

PFIDDCASS

Duïng cuï tay
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N ha chu, phaãu thuaät vaø I mplant 

Duïng cuï tay
Söï vöôït troäi vaø ñoåi môùi trong kyõ 

thuaät traùm composite.
Boä duïng cuï Compo Sculp (Boä duïng 

cuï ñieâu khaéc composite) do BS 
Didier Dietschi thieát keá vôùi yùhöôùng 

muoán giuùp caùc nhaø laâm saøng taïo 
ñöôïc nhöõng mieáng traùm thaåm myõ 
coù chaát löôïng vöôït troäi. Boä duïng 
cuï ñieâu khaéc goàm coù 5 caây traùm 
composite cho caùc raêng tröôùc vaø 

caùc raêng sau. Didier Dietschi, D.M.D., PhD, 
Privat-Docent
Specialist SVPR
Associate Professor

BS. Didier Dietschi toát nghieäp BS. 
Nha Khoa naêm 1984, laàn löôït nhaän 
baèng Tieán Só vaø caùc baèng Privat 
Docent  vaøo naêm 1988 vaø naêm 
2004 taïi Ñaïi hoïc Geneva, Thuïy 
Só. OÂng coøn ñöôïc trao baèng Tieán 
só naêm 2003 taïi Ñaïi hoïc ACTA, 
Haø Lan. OÂng giaûng daïy toaøn thôøi 
gian trong 6 naêm lieân tuïc vaø thöïc 
hieän nhieàu coâng trình nghieân cöùu 
veà Chöõa raêng vaø Nha Chu. Sau 
ñoù oâng laøm vieäc baùn thôøi gian taïi 
phoøng maïch tö ôû Geneva, chuyeân 
veà Nha khoa thaåm myõ. Hieän nay 
BS. Dietschi mang hoïc haøm giaùo 
sö kieâm nhieäm taïi Ñaïi hoïc CASE 
Western University vaø laø giaûng 
vieân chính taïi Ñaïi hoïc Geneva.

BS. Didier Dietschi ñaõ vieát treân 95 
taøi lieäu khoa hoïc vaø laâm saøng cuõng 
nhö caùc chöông saùch chuyeân veà 
ñeà taøi keo daùn vaø traùm raêng thaåm 
myõ. OÂng coøn laø ñoàng taùc giaû cuûa 
quyeån saùch “ Taùc duïng cuûa keo 
daùn treân caùc mieáng traùm khoâng 
kim loaïi” do Quintescence xuaát 
baûn naêm 1997 vaø ñöôïc dòch thaønh 
7 thöù tieáng. BS. Dietschi hieän cuõng 
ñi dieãn giaûng ôû nöôùc ngoaøi veà caùc 
ñeà taøi lieân quan ñeán keo daùn vaø 
traùm raêng thaåm myõ. 

Nhöõng hình aûnh tröôùc khi traùm
Nhöõng ñoám traéng ñuïc treân men 
raêng caàn phaûi chænh söûa vaø caùc raêng 
tröôùc caàn ñöôïc taïo döïng laïi.

e Î k e =HÌNH 1

HÌNH 2

HÌNH 3 HÌNH 4

HÌNH 5

HÌNH 7

HÌNH 6

Ñaët ñeâ cao su  ñeå coâ laäp raêng. Raêng 
caàn traùm ñaõ ñöôïc chuaån bò xong.

Duøng beà maët deïp cuûa ñaàu laøm vieäc 
treân caây PFIDD 5/6 ñeå ñaët composite 
leân maët ngoaøi raêng.

Vôùi caùc beà maët taïo goùc cuûa caây PFIDD 7/8, taïo daïng vaø ñieâu khaéc ñöôøng 
vieàn raêng , cuõng nhö  ñieàu chænh caùc maët beân cuûa raêng.  

Sau khi hoaøn taát vaø 
ñaùnh boùng, mieáng traùm 
ñöôïc hoaøn thaønh.  

Duøng caùc löôõi moûng vaø deïp cuûa ñaàu 
laøm vieäc treân caây PFIDD 9/10 ñeå ñaët 
vaø mieát composite leân maët raêng.





6

253

N ha chu, phaãu thuaät vaø I mplant 

Duïng cuï tay

BOÄ NAÏO TUÙI UNIVERSAL
Duïng cuï laáy voâi raêng döôùi nöôùu

COLUMBIA

LANGER

BOÄ NAÏO TUÙI LANGER COÙ

SC13/14 9E2

SC 2R/2L 9E2

SC4R/4L 9E2

SL5/6 9E2

SL5/6MF 9E2

SL1/2 9E2

SL1/2MF 9E2

SL3/4 9E2

SL3/4MF 9E2

Mini Five Langer duøng cho tuùi nha chu saâu

Mini Five daøi hôn Langer bình thöôøng 3mm
Phaàn löôõi moûng hôn 10% vaø ngaén hôn 1/2

2R/2L

2R/2L

4R/4L4R/4L

5/6

5/6

3/4

1/21/2

3/4

Ñaàu

Maët

Caïnh caét
Caïnh beân Phía sau

Löïc beân

70-85°

a

b

Normal
Langer

Mini Five
Langer

b

a

EVEREDGE  2.0

b
a
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t

Phía sau

Maët

Ñaàu

Caïnh caé

Caïnh beân

Dr. Clayton Gracey

Löïc beân

70°

Raêng tröôùc

Maët trong, maët ngoaøi

Maët gaàn
Raêng tieàn coái, Raêng coái

Maët xa
Raêng tieàn coái, Raêng coái

1/2, 3/4, 5/6

7/8, 9/10

11/12, 15/16

13/14, 17/18

BOÄ NAÏO TUÙI GRACEY
Duïng cuï laáy voâi raêng döôùi nöôùu

SG1/2R9E2

SG5/6R9E2

SG7/8R9E2

SG11/12R9E2

SG13/14R9E2

SG15/16R9E2

SG17/18R9E2

Duïng cuï tay
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Duïng cuï tay

BOÄ NAÏO TUÙI GRACEY
Duïng cuï laáy voâi raêng trong tuùi nha chu

Chieàu daøi löôõi caét

Ñoä daøy löôõi caét

Thoâng duïng

90%

1/2

90%

3mm

Thoâng duïng

Thoâng duïng

a a a a

b b b
1/2

80%

b

SG 1/2R    9E2
SG 5/6R    9E2
SG 7/8R    9E2
SG 11/12R 9E2
SG 13/14R 9E2
SG 15/16R 9E2
SG 17/18R 9E2

SAS 1/2R    9E2
SAS 5/6R    9E2
SAS 7/8R    9E2
SAS 11/12R 9E2
SAS 13/14R 9E2
SAS 15/16R 9E2

BOÄ NAÏO TUÙI GRACEY COÙ:
After Five: (duøng cho tuùi saâu)
      Daøi hôn Gracey tieâu chuaån 3mm.

Mini Five: (duøng cho tuùi saâu vaø moûng)
      Daøi hôn Gracey tieâu chuaån 3mm.
      Löôõi moûng hôn 10% vaø daøi baèng 1/2 löôõi tieâu chuaån

Micro Mini Five: (duøng cho tuùi saâu vaø moûng)
      Daøi hôn Gracey tieâu chuaån 3mm.
      Löôõi moûng hôn 20% vaø daøi baèng 1/2 löôõi tieâu chuaån

b

a

a

b
a

DUÏNG CUÏ THOÂNG THÖÔØNG

DUÏNG CUÏ CÖÙNG

NAÏO TUÙI GRACEY RESIN 8 MAØU:

thoâng duïng 

Tieâu chuaån 

Tieâu chuaån 

After Five 

After Five 

Mini Five 
Mini Five 

Micro Mini Five* 
Micro Mini Five* 

Duïng cuï cöùng

(Duïng cuï cöùng hôn vôùi phaàn thaân coù ñoä thun roäng hôn) 

EVEREDGE  2.0

Coù saün loaïi tay caàm baèng nhöïa, 8 maøu (Everedge)
Maõ soá thay ñoåi ôû hai soá cuoái cuøng baèng C8

SG 1/2 SR PG 1/2 SAS 1/2 SMS 1/2

SMS 7/8
SMS 11/12
SMS 13/14

SAS 5/6
SAS 7/8
SAS 11/12
SAS 13/14
SAS 15/16

SR PG 5/6
SR PG 7/8

SRPG 1/2 9E2

SRPG 11/12 9E2

SRPG 5/6 9E2

SRPG 13/14 9E2

SRPG 7/8 9E2

SRPG 15/16 9E2

SR PG 11/12
SR PG 13/14
SR PG 15/16

SG 5/6
SG 7/8
SG 11/12
SG 13/14
SG 15/16
SG 17/18

7 7 7

7
7
7

7
7
7
7
7

7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
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BOÄ NAÏO TUÙI GRACEY
Duïng cuï laáy voâi raêng trong tuùi nha chu

GRACEY 11/12 VAØ 15/16

Gracey 11/12

Gracey 11/12

Gracey 13/14

Gracey 15/16

Gracey 15/16

Gracey 17/18 After five
vaø Gracey
13/14

Gracey
17/18

GRACEY 13/14 - 17/18

Boä duïng cuï naïo tuùi cô baûn neân coù caây Gracey 15/16 

Boä naïo tuùi cô baûn neân duøng caây Gracey 13/14. 
Nhöng caây 17/18 raát höõu ích vôùi beänh nhaân haù mieäng giôùi haïn.

Deã ñöa vaøo cuøng tuùi raêng sau

Ñieåm töïa tay trong mieängÑieåm töïa tay ngoaøi mieäng

Duïng cuï tay
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Duïng cuï tay

SS3C SS4 SS6A SS299 OIL

Boâi trôn baèng daàuBoâi trôn baèng 
nöôùc hoaëc daàu

ÑAÙ MAØI

Ñaù söù trung bình Ñaù Arkansas 
cöùng mòn,
 phaúng

Ñaù Arkansas 
cöùng mòn, hình 
Wedge (cheâm)

Ñaù Arkansas 
cöïc mòn, hình coân

Daàu maøi duïng cuï. 
Loï 29.5 ml

BOÄ NAÏO TUÙI GRACEY

Maøi nhoïn theo caùch thoâng 
thöôøng raát khoù khaên vaø toán 
nhieàu thôøi gian. Vôùi Sidekick 
duïng cuï caïo voâi vaø naïo tuùi 
cuûa baïn beùn nhoïn hôn, hieäu 
quaû hôn.
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Duïng cuï tay

THỂ HIỆN TỐT NHẤT KHẢ NĂNG CỦA BẠN 

với dòng sản phẩm mới của Hu-Friedy, dụng cụ nạo túi bằng Titan Hu-Friedy. 

Được làm từ hợp kim titan giống như implant và abutment, được thiết kế chuyên nghiệp 

và sản xuất cho bảo trì implant, mở ổ, loại bỏ vôi răng và có thể được sử dụng cả trên và 

dưới nướu.

Cải thiện thị lực bằng màu Teal được mạ trên titan của Hu-Friedy

Độ bén tối ưu với các cạnh cắt được mài sắc và nhọn trong quá trình mạ

Đặc tính dụng cụ nâng cao cho việc bảo trì Implant với khả năng loại bỏ cao răng và màng 

sinh học

Tăng giá trị dụng cụ với khả năng được mài sắc bất cứ lúc nào để kéo dài tuổi thọ

Độ nhạy về thiết kế mang tính thực tế hỗ trợ tối đa khả năng cầm tay

NẠO TÚI  IMPLANT BẰNG TITAN

ĐỦ NHẸ NHÀNG CHO IMPLANTS, ĐỦ MẠNH CHO VÔI RĂNG.

Titanium Imp Scaler 204SD

IMP204SDT 

IMPLG1/2T 

IMPM1/2T 

IMPM11/12T 

IMPM13/14T 

Titanium Imp Scaler Langer 1/2

Titanium Imp Scaler Mini Five 1/2

Titanium Imp Scaler Mini Five 11/12

Titanium Imp Scaler Mini Five 13/14
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DUÏNG CUÏ NAÏY
Taùch raêng ra khoûi daây chaèng nha chu

Ñaàu dao moûng vaø beùn cuûa duïng cuï 
naøy giuùp cho vieäc nhoå raêng ít gaây toån 
thöông xöông oå xung quanh baèng 
caùch baûo döôõng daây chaèng nha chu. 
Coù theå duøng cho taát caû caùc tröôøng 
hôïp nhoå raêng, nhöng ñaëc bieät quan 
troïng trong tröôøng hôïp seõ thay theá 
raêng maát baèng implant sau naøy.

Caây naïy Luxating coù ñaàu löôõi beùn vaø moûng, ñöôïc duøng ñeå caét daây chaèng nha chu - thao taùc cuûa naïy laø 
laéc vaø caét. Caàn duøng moät naïy khaùc ñeå naïy vaø baãy raêng leân. Naïy giuùp laøm giaûm aùp löïc leân raêng keá caän.

Raêng cöûa

Raêng coái

Cong
3mm

Cong
3mm

Cho chaân raêng tröôùc 
Haøm treân vaø haøm döôùi

Töông töï E34 
nhöng moûng hôn

Naïy raêng coái

Thaân naïy taïo goùc 
ñeå deã thao taùc vuøng 

raêng sau

Thaúng
3mm

Thaúng
3mm

DAO TAÙCH (PERIOTOMES)

NAÏY 

BLACK LINE

PT  1

PT  2

EL  3C

EL 2SX EL 3SX EL 4SX EL 5SXEL 2CX EL 3CX EL 4CX EL 5CX

(Luxating elevator) Giuùp taùch rôøi raêng ra khoûi daây chaèng nha chu ñeå deã nhoå

PT1 PT1 PT2

(Luxating elevator) 

EL 5C EL 3S EL 5S E 34 E 34S E 23 E46R E46



EL 5S EL 5S E 46

Duïng cuï tay
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NAÏY 

NAÏY CHOÙP CHAÂN RAÊNG BÒ GAÕY

Naïy cho chaân raêng bò gaõy ngay xöông oå hoaëc naèm saâu chaân raêng

Duøng ñeå laáy choùp chaân raêng ôû nhöõng vuøng khoù

 

Duøng cho chaân 
raêng bò gaõy 

ngay xöông oå 
vaø caùc chaân 

raêng naèm saâu

Duøng cho chaân 
raêng naèm saâu

Duøng cho chaân raêng bò gaõy 
ngay xöông oå vaø caùc chaân 

raêng naèm saâu

Duøng cho chaân raêng bò gaõy 
ngay xöông oå vaø caùc chaân 

raêng naèm saâu

E 301

E 303

E 4 E 5 EHB 1 EHB 2 EHB 3 EHB 13/14

E 73 E 74 E 190 E 191

Duïng cuï tay
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NAÏY 

NAÏY BEÂN Duøng cho nhoå raêng khoân

NAÏY CHO RAÊNG COÁI VAØ
TIEÀN COÁI

NAÏT RAÊNG BEÂN TRAÙI
MINI (CÖÏC NHOÛ)

NAÏT RAÊNG BEÂN PHAÛI 
MINI (CÖÏC NHOÛ)

NAÏT RAÊNG BEÂN TRAÙI 
NHOÛ 44

NAÏT RAÊNG BEÂN TRAÙI 
NHOÛ 45

E92

E21

E22

E44

E45

E4L E 4R

E 6X

E 7X


Duïng cuï tay
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Duïng cuï tay

NAÏY BEÂN HOEXTER

NAÏY HYBRIDS

DUÏNG CUÏ TAÙCH MAÕO

Naïy Hybrids ñöôïc thieát keá vôùi 
ñaàu tip moûng, beùn, goùc caïnh 
chính xaùc giuùp deã daøng trong 
vieäc thao taùc nhoå raêng khoâng 
sang chaán.

Ñaàu naïy Hybrids thaúng duøng ñeå 
caét daây chaèng nha chu.

NAÏY
Doøng saûn phaåm môùi 

EMLL3

EDLR3

EPTSSP

EPTSMS

EPTSMC

EPTSMD

EPTSMM

EPTLGD

EPTLGM

CRCH1

CRCH2

PHÍA GAÀN 
3 mm

PHÍA XA
3 mm

ÑAÀU THAÚNG

ÑAÀU THAÚNG
NHOÛ

ÑAÀU CONG 
NHOÛ

ÑAÀU MAËT XA 
NHOÛ

ÑAÀU MAËT GAÀN
NHOÛ

ÑAÀU MAËT XA 
LÔÙN

ÑAÀU MAËT GAÀN
LÔÙN

DUÏNG CUÏ 
TAÙCH MAÕO

DUÏNG CUÏ 
TAÙCH MAÕO
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BLACK LINE INSTRUMENT
Doøng duïng cuï maøu ñen

Doøng duïng cuï maøu ñen (Black Line) giuùp taêng theâm söï saéc beùn vaø ñoä cöùng coù theå kieåm 
soaùt ñöôïc vò trí cuûa duïng cuï phía döôùi nöôùu.

GRISDALE 
BONE 
CONDENSER

LABANCA 
PLUGGER
3 x 1.5mm

DAO CAÉT DÖÔÙI NÖÔÙU
 ALLEN

KRAMER-NEVINS SINUS LIFT, OBTUSE

SINUS CURETTE - DUÏNG CUÏ NAÏO XOANG

DUÏNG CUÏ ÑAËT 
MAÛNG XÖÔNG

KPAX

IMP6578SX

IMP6577SCX

PLGGR1X

PLGLABANCX

PMPIX

DUÏNG CUÏ PHAÃU THUAÄT XOANG

DUÏNG CUÏ NHOÀI XÖÔNG GHEÙP
SINC1X SINC2X

Duïng cuï tay
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PEREURX

Duïng cuï tay

Duøng ñeå nhoå raêng khoâng sang chaán nhôø caét daây chaèng nha chu.

Giuùp cho vieäc nhoå raêng vôùi toån thöông toái thieåu cho xöông oå raêng baèng caùch caét daây chaèng nha 
chu söû duïng löôõi dao saéc, moûng, thieát keá öùng duïng cho laâm saøng.

PT1X

PT2X

PT3X

PT4X

PT5X

PT6X

PTIH

PTI7 PTI8 PTI9 PTI10

DAO TAÙCH BLACK LINE (PERIOTOMES)

DAO TAÙCH BLACK LINE THOÂNG MINH

DAO TAÙCH COÙ THEÅ THAY ÑOÅI ÑAÀU TIP

Raêng sau

Raêng tröôùc

Raêng sau, beân phaûi

Raêng sau, beân traùi

Raêng sau, beû goùc

Caùn caàm Interchangeable maøu ñen

Phần cán cầm có đường kính lớn giúp 
nâng cao việc thao tác, tạo cảm giác tay 

một cách tốt nhất

Bốn đầu dao có thể thay thế cho nhau linh 
hoạt nhằm tăng khả năng hiệu quả và tính 

tiện dụng

Lưỡi dao nhỏ và sắc bén dễ dàng cắt 
dây chằng nha chu

Ñaàu thaúng roäng Ñaàu thaúng nhoû Ñaàu cong Ñaàu cong, maët gaàn / xa
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DUÏNG CUÏ PHAÃU THUAÄT XÖÔNG BUSER BLACK LINE

DUÏNG CUÏ NAÏO OÅ XÖÔNG BLACK LINE

DUÏNG CUÏ TAÙCH MAØNG XÖÔNG BLACK LINE

CL86X

CL87X

CM2/4X

PPR3X

P9X

PPAELX

PPAELAX

PPBUSERX 

PKN152X

PPBUSER12X

PPBUSER13X

PPBUSER23X

4 mm / 5 mm

4 mm / 6 mm

5 mm / 6 mm

Duïng cuï tay
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Duïng cuï tay

DAO NHA CHU BLACK LINE

KEÙO PHAÃU THUAÄT BLACK LINE

KO12KPO3RX

KGF11X

KO1/2X

TKN1X

TKN2X

KK15/16X

Keùo maøu ñen ñöôïc duøng ñeå tæa moâ nöôùu 
hoaëc caét chæ khaâu

SPVX
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Duïng cuï tay

DAO NHA CHU

CAÂY BOÙC TAÙCH NÖÔÙU

KO 1/2

P 9

P24G

P 23

P 20

PFIWDS16

PPR3

P 14

PPR3S6

PPBUSER 

KK 15/16

KGF7

KGF8

KGF11

(Periodontal Knite)

Duøng ñeå caét nöôùu hoaëc boå hình nöôùu - coù theå duøng ñeå naïo moâ vuøng gai nöôùu

Duøng ñeå taùch vaø giöõ moâ nöôùu sau khi caét

SINUS-XOANG

PPLABANCA6

SINC1

SINC2

BUSER 

PRICHARD 

HIRSCHFIELD 

GOLDMAN FOX 

WOODSON 

SELDIN 

24G 

MOLT 

GOLDMAN-FOX 

KIRKLAND 

ORBAN
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KEÀM GAËM XÖÔNG

CAÂY ÑUÏC XÖÔNG

CAÂY MAØI GIUÕA XÖÔNG

KEÏP CAÀM MAÙU

RMF

CO 1

CO 2

C 36/37

PJO-1

BF 1X

H 3

FS1/2S

FS3/4S

FS9/10S

S13K/13KL

- Keïp maïch maùu
- Gaép choùp chaân raêng nhoû
- Giöõ caùc phaàn lung lay.

Giuõa xöông cong

Giuõa xöông maët trong/
ngoaøi Duøng ñeå loaïi 
boû caùc moâ haït trong oå 
xöông treân & döôùi

Giuõa xöông maët gaàn/xa

Duøng ñeå maøi duõa xöông 
sau cuøng.

Goït xöông, nhaát laø caùc 
tröôøng hôïp maët xa
 raêng sau

Duøng ñeå goït xöông vaø 
taïo hình xöông.

Duøng ñeå gaëm taïo hình 
xöông oå vaø laáy moâ 
meàm lôùn.

Periodontal chisels : For removing and reshaping bone.

Bone files: used for final smoothing of bone.

Hemostat:clamp off blood vessels, 
remove small root tips, and grasp loose objects

OCHSENBEIN

RHODDES

PPBUSE1/26

PPBUSE2/36

Duïng cuï tay
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OÁNG HUÙT PHAÃU THUAÄT MIEÄNG

Finger Hole
Suction Pressure

Thiết bị hỗ trợ ống hút 
phẫu thuật miệng

Kết nối với HVE (hút phẫu thuật) trên ghế nha. Thường dùng cho phụ tá.

Sử dụng để hút: máu, nước bọt, mô mảnh xương.

ASPOS3

PTAA

ASPCG3 ASPB1 ASPFR10 
Oral surgery

23cm, Þ3mm

Cogswell 3

23cm, Þ3mm

Byrd Self-cleaning

20cm, Þ1.5mm

Frazier

Þ2.5mm

Duïng cuï tay



6

273

N ha chu, phaãu thuaät vaø I mplant 

Duïng cuï tay

KEÀM RAÊNG COÁI KEÀM THOÂNG DUÏNG

KEÀM CHAÂN RAÊNG

KEÀM RAÊNG KHOÂN

Haøm treân Haøm treânHaøm döôùi Haøm döôùi

Chaân raêng 
haøm döôùi

Chaân raêng 
haøm döôùi

Haøm treân & döôùi Chaân raêng 
haøm treân

Chaân raêng 
haøm treân

F 17 F 10 S FAF 150 FAF 151 

F301 

FAFX 67A FAF 222

F300FX97 FX233F69 

FAF 150
FAF 151

F 10 S
F 17

F 69

FAF 67A
FAF 222

KEÀM
Duøng ñeât laáy raêng ra khoûi oå raêng .
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Duïng cuï tay

KEÀM
Doøng saûn phaåm môùi ñaëc bieät cho
nhoå raêng khoâng xoang chaén

Keàm Atraumair laø doøng saûn phaåm môùi cuûa Hu-
Friedy ñöôïc thieát keá cho vieäc tieáp caän toái öu & gia 
taêng söï gaén keát cuûa chaân raêng vaø maõo.

Moãi caây keàm ñöôïc laøm thuû coâng moät caùch tæ mæ, 
caån thaän ñeå ñaït ñeán chaát löôïng tieâu chuaån cao 
nhaát, ñaûm baûo hieäu suaát toái öu vaø beàn bæ vôùi thôøi 
gian. Keàm Atraumair coù saün 13 kieåu ñoäc ñaùo, cung 
caáp cho nha só doøng saûn phaåm hoaøn chænh cho moïi 
ca nhoå raêng.    

Keàm nhoå choùp raêng ñöôïc thieât keá chính xaùc, theo 
hình theå giaûi phaãu vôùi ñaàu maûnh ñeå deã keïp saâu 
xuoáng vuøng xöông xung quanh vaø giöõ chaët chaân 
raêng, hoã trôï cho vieäc nhoå raêng khoâng sang chaán.

KEÀM NHOÅ RAÊNG KHOÂNG SANG CHAÁN

KEÀM NHOÅ CHOÙP RAÊNG

Keàm nhoå choùp 
raêng haøm treân 
thoâng duïng

Keàm nhoå choùp 
raêng cöûa haøm treân

FAF150 

FAF1XS 
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Duïng cuï tay

KEÏP PHAÃU TÍCH

KEÏP GIÖÕ KIM KHAÂU

Castroviejo
Curved
14cm/51/2”

5.0 6.0 7.05.0 6.0 7.03.0 4.0 5.0 6.0

Castroviejo
Straight
14cm/51/2”

Deã kieåm soaùt & deã quan 
saùt trong luùc khaâu

Ñöôïc laøm baèng Carbide 
Tungstene ñeå coù theå giöõ 
chaët kim khaâu.

Permasharp tay keïp baèng vaøng

SP 20 TP 5041 TP 5042 TP 5043 

DUÏNG CUÏ KEÏP
Duøng ñeå laáy raêng ra khoûi oå raêng

Giuùp keïp vaø giöõ chaët moâ nöôùu rôøi trong suoát quaù trình khaâu.

TP 5051 

NH5021 NH5020NH5038

TP 41 TP 42 
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Duïng cuï tay

KEÙO PHAÃU THUAÄT

DUÏNG CUÏ CAÉT 
Duøng ñeå laáy raêng ra khoûi oå raêng

Series chuaån
hieäu quaû caét

chaát löôïng cao

Series cöïc beùn
hieäu quaû chaát löôïng raát cao
nhö dao caïo raâu

Chuaån 

Chuaån 

Chuaån 

Chuaån 

Chuaån 

Chuaån 

Cöïc beùn

Cöïc beùn

Cöïc beùn

Cöïc beùn

Cöïc beùn

Ñaàu 2 laàn cong 
Coù raêng cöa giuùp caét moâ khoâng bò tröôït

Ñaàu 2 laàn cong 
Coù raêng cöa giuùp caét moâ khoâng bò tröôït

Thaúng / ñaàu nhoïn, maûnh

Cong / ñaàu nhoïn, maûnh

Hu- Friedy

LaGrange

Iris 

Iris 

Goldman-Fox

Dean
S9

S10

S14

S16

S17

S18

S10SC

S14SC

S16SC

S17SC

S18SC
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Duïng cuï tay

DUÏNG CUÏ PHAÃU THUAÄT NOÄI NHA

DUÏNG CUÏ NOÄI NHA

Hu-Friedy coù doøng duïng cuï tay chuyeân ñeå caét choùp chaân raêng - bao goàm caây naïo, caây 
thaêm doø, caây nhoài, caây laøm laùng vaø göông. Haàu heát caùc duïng cuï naøy ñöôïc thieát keá döïa 
theo kinh nghieäm cuûa caùc chuyeân gia noåi tieáng haøng ñaàu - giaùo sö Marwan Abou-Rass 
vaø caùc chuyeân gia noåi tieáng haøng ñaàu khaùc.

Göông Caây naïo/ Thaùm traâm Duïng cuï traùm Caây nhoài, laøm laùng Combo

Caùc duïng cuï thoâng duïng nhaát 
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Duïng cuï tay
DUÏNG CUÏ CAÉT THAÙM TRAÂM VI PHAÃU Duøng ñeå laáy raêng ra khoûi oå raêng

BEÀ MAËT ÑÖÔÏC PHUÛ 
LÔÙP RHODIUM

LOAÏI 2 ÑAÀU

5 mm3 mm

2x7 mm

# 3 mm

7 mm x 2 mm

9 mm x 3 mm

3 x 9 mm

5 mm

Maët göông troøn

Maët göông

Maët göông Maët göông troøn Thaùm traâm

Loaïi thaùm traâm cô baûn 
thoâng duïng ñeå taïo raõnh 

treân ñaàu chaân raêng vaø ñeå 
thaêm doø + ño tuùi chung.

Loaïi thaùm traâm bieán 
theå vôùi hai ñaàu laøm 

vieäc nhoïn vaø hieäu quaû 
khaùc nhau

Caây Abou-Rass

MM4

MM7

10-130-70

MM8 MM5 MEX1 MAR-EX1
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Duïng cuï tay

CAÂY NAÏO VI PHAÃU CAÂY TRAÙM NHOÀI VI PHAÃU

DUÏNG CUÏ TRAÙM NGÖÔÏCCAÂY NAÏO

4 mm

1.5 mm

Hu-Friedy vôùi söï hôïp taùc vôùi baùc 
só Bertrand Khayat ñaõ saûn 
xuaát ra nhieàu duïng cuï traùm choùp 
chaân raêng hai ñaàu môùi nhaát.

Loaïi duïng cuï 
traùm bieán theå cuûa 
Khayat coù moät ñaàu 
beû goùc vaø moät ñaàu 
beït thaúng, raát höõu 
ích trong caùc tröôøng 
hôïp ñieàu trò caùc 
choùp chaân raêng 
saâu vaø phöùc taïp. 

Duïng cuï traùm 
beân traùi duøng 
ñeå traùm, nhoài vaø 
laøm laùng.

Duïng cuï 
traùm beân 
phaûi duøng ñeå 
traùm, nhoài vaø 
laøm laùng.

1 mm

4 mm

2.5 mm 2 mm

3 mm 3.2 mm

Apical
1 Abou-Rass

MAR-SC1

1 Abou-Rass

2 Abou-Rass

3 Abou-Rass 4 Abou-Rass Khayat 

MAR-C1

MAR-C2

MAR-C3 MAR-C4 PFI8ABK6

Apical
2 Abou-Rass

Apical
3 Abou-Rass

Apical
4 Abou-Rass

THAÚNG BEÛ GOÙC

MAR-SC2

MAR-SC3 MAR-SC4 MRFL MRFR

Choùp beân traùi Choùp beân phaûi
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Duïng cuï tay

CAÂY NHOÀI / LAØM LAÙNG VI PHAÃU

Caùc duïng cuï hai ñaàu bieán theå naøy coù moät ñaàu nhoài vaø moät 
ñaàu laøm laùng - Ñaàu nhoài coù loaïi thoâng duïng, beân Phaûi vaø Traùi. 
Ñoàng thôøi coù ba kích côõ: nhoû, trung bình vaø lôùn.

MCBUS MCBUM MCBUL

MCBLMMCBRM MCBRS MCBLS
Lôùn

Lôùn       Nhoû Trung bình        Lôùn

Nhoû NhoûTrungbìnhTrungbình
Beân phaûi

Beân traùi Thoâng duïng Thoâng duïng Thoâng duïng 

Beân phaûi Beân traùiBeân traùiBeân phaûi

MCBRL

MCBLL

1 mm 1 mm

1.4 mm

.3 mm

1.4 mm1.4 mm 1.4 mm 1.4 mm

.75 mm .9 mm

1.4 mm 1.4 mm 1.4 mm

.75 mm .75 mm .5 mm .5 mm
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Duïng cuï tay

.5 Abou-Rass

1.5 Abou-Rass 2 Abou-Rass 3 Abou-Rass 1.5 Abou-Rass 2 Abou-Rass 3 Abou-Rass

1 Abou-Rass .5 Abou-Rass 1 Abou-Rass

MAR-SAC.5

MAR-SAC1.5 MAR-SAC2 MAR-SAC3 MAR-AAC1.5 MAR-AAC2 MAR-AAC3

MAR-SAC1 MAR-AAC.5 MAR-AAC1

.5 mm .5 mm.8 mm

.6 mm

1.5 mm

1.5 mm 2 mm 3 mm 1.5 mm 2 mm 3 mm

1.5 mm 1.5 mm 1.5 mm

.8 mm .6 mm .8 mm

.8 mm 2 mm1.5 mm

ANGLEDSTRAIGHT

CAÂY NHOÀI / LAØM LAÙNG VI PHAÃU Ñöôïc söï hôïp taùc vôùi giaùo sö Abou-Rass, caùc caây nhoài 
hai ñaàu ñöôïc thieát keá hoaøn haûo ñeå traùm ngöôïc. Duïng 
cuï ñöôïc thieát keá moät ñaàu troøn, moät ñaàu hình oval. Ñaàu 
troøn taïo ra caùc söûa soaïn “loã chaõo” trong khi caùc ñaàu 
oval taïo neân “caùc eo”. 
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Duïng cuï tay

CAÂY NAÏO NGAØ Naïo ngaø Hu-Friedy ñöôïc thieát keá vôùi phaàn shank 
(phaàn noái giöõa ñaàu laøm vieäc vaø caùn caàm) daøi, ñöôïc 
laøm thuû coâng töø theùp khoâng gæ chaát löôïng cao, coù ñoä 
cöùng, saéc beùn chính xaùc, tæ mæ trong thieát keá giuùp deã 
daøng loaïi boû ngaø raêng bò saâu.

1.5 mm 1 mm 1.3 mm 1.5 mm 2 mm

Handle options: Handle options: Handle options: Handle options: 
#6,#41 #6,#41 #6,#41 #6,#41 

EXCG2 EXC31L EXC31W EXC32L EXC33L

2 Glick 31L
31W

Oval Spoon 32L 33L
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DỤNG CỤ NỘI NHA MÀU ĐEN

DỤNG CỤ NỘI NHA HU-FRIEDY

Thách thức

Giải pháp 

Kết quả

Được thiết kế với hiệu suất cao 

Dòng sản phẩm và phụ kiện nội nha toàn diện Hu-Friedy sẽ cho 
bạn sự lựa chọn linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu lâm sàng. 
Nếu bạn đang tìm kiếm dụng cụ với sự thiết kế đặc biệt, chất 
lượng và độ tin cậy, và dịch vụ khách hàng chưa từng có, hãy 
chọn dòng sản phẩm nội nha Hu-Friedy 

Với kĩ thuật phủ đặc biệt để tăng cường độ trơn láng, giảm phản chiếu dưới ánh đèn, và tối ưu hóa 
khả năng giữ cạnh, các công cụ Black Line Endo được thiết kế để cung cấp các kết quả lâm sàng 
đặc biệt và cải thiện hiệu quả trong quá trình nội nha.

TAY CẦM DỤNG CỤ 
• Thiết kế mượt độc đáo, tay cầm lớn, 
nhẹ giúp giảm mỏi tay và tăng sự 
kiểm soát khi thao tác.

Tính chất nhạy cảm của các thủ thuật nội nha đòi hỏi dụng cụ phải 
có tính toàn diện và độ bền cao để đáp ứng nhiều quy trình nội nha từ 
chữa tủy răng đến những ca vi phẫu phức tạp 

Dụng cụ Hu-Friedy chất lượng cao cung cấp hiệu quả lâm sàng vượt trội, vì vậy nha sĩ có thể mang 
đến cho bệnh nhân sự chăm sóc tốt nhất.  

Dụng cụ Hu-Friedy được làm thủ công riêng biệt để tạo ra những 
thông số kỹ thuật chính xác từ chất lượng vật liệu để đảm bảo hiệu 
suất cao, độ bền tốt và độ tin cậy. Thiết kế dụng cụ kết hợp với vật 
liệu độc quyền và tài năng những nhân viên lành nghề trong sản xuất 
dụng cụ tạo ra độ cân bằng độc đáo, giúp người sử dụng kiểm soát và 
nâng cao chất lượng công việc. Dụng cụ hoạt động như  sự mở rộng 
kĩ năng nha sĩ.

TÍNH NĂNG CỦA DỤNG CỤ
• Lớp phủ nhôm Titanium Nitride (AlTiN) cung cấp một 
bề mặt không dính, đặc biệt khi thực hiện kĩ thuật lèn 
dọc hoặc lèn ngang.
• Giảm phản xạ ánh sáng và tăng cường độ tương phản 
do dụng cụ màu đen nhám. 

Duïng cuï tay

BỘ DỤNG CỤ ENDO BLACK LINE
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THÁM TRÂM NỘI NHA

NẠO NGÀ

Thám trâm nội nha Hu-Friedy được làm từ hợp kim đặc biệt, nó 
cung cấp sự linh hoạt, cứng chắc, tạo cảm giác tay và đàn hồi khi 
thăm dò và đánh giá khu vực điều trị. Dụng cụ được thiết kế hai 
đầu với một số mẫu để nha sĩ lựa chọn.

Bộ dụng cu nạo ngà nội nha Hu-Friedy có độ dài mở rộng và được 
làm thủ công tỉ mỉ từ loại thép không gỉ cao cấp. Chúng giúp nha sĩ 
đi vào buồng tủy để loại bỏ ngà răng dễ dàng và hiệu quả. Kết quả 
lâm sàng vượt trội và hiệu quả.

EXDG16X

DG16/17

DG16/23

33L 

32L 

31W
Oval Spoon 

31L 

DG16

EXDG16/17X

EXDG16/23X

EXC33LX

EXC32LX

EXC31WX

EXC31LX

Duïng cuï tay
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Duïng cuï tay

VI PHAÃU 
DUÏNG CUÏ KEÏP

CAÙC LOAÏI CAÙN DAO LÖÔÕI DAO MINI KEÏP KIMKEÏP MOÂ

Coù nhieàu loaïi caùn dao 
khaùc nhau phuïc vuï caùc 

caûm nhaän tay khaùc nhau, 
giuùp vieäc caét, raïch ñöôïc 
hieäu quaû vaø chính xaùc.

Ñöôïc voâ truøng vaø 
ñoùng goùi rieâng

Hoäp 12 caùi

Mini: Full
Radius Point

Mini: 
Curved Edge

Mini:
Single Edge

Micro: 
Single Edge

Micro Mini and Mini 
Scalpel Blade

Wrench 

Keïp moâ
Perma Sharp 

Micro
Castroviejo

Straight
Diomond Dusted

18cm/7”

Mini Blade
Scalpel/Mirror

Handle
Stainless Steel

Caùn göông/ dao moå 
Mini ñöôïc laøm baèng 
loaïi theùp khoâng gæ 

chuyeân duïng cho phaãu 
thuaät, vaø ñöôïc thieát keá 
coù phaàn sieát chaët löôõi 
dao ñeå deã thao taùc.

Keïp moâ cuûa Hu-Friedy ñöôïc 
laøm baèng hôïp kim theùp khoâng 
gæ chuyeân duïng cho phaãu thuaät, 
coù loaïi trôn vaø loaïi coù raêng: 1x2 
hoaëc nhieàu raêng. Caây TP5072 laø 
söï phoái hôïp lôïi ñieåm cuûa ñaàu trôn 
ñeå ít toån thöông moâ meàm maø vaãn 
keïp toát nhôø tay caàm coù khaác.

Thieát keá tay caàm Chaâu 
AÂu. Keïp kim vi phaãu coù 
khoùa ñeå ñaït an toaøn cao. 
Ñieàu naøy giuùp kim coù theå 
ñi qua caùc moâ nöôùu daøy 
vôùi moät löïc keïp coù kieåm 
soaùt. Loaïi chæ chuyeân 
duøng côõ 6-0 , 7-0, 8-0.

Mini: Full
Radius Point

SCALPEL

MB63 MB64

MB69MB67

MIM64

MBW

TP5072 NHDPVSHDPV
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Duïng cuï tay

SÖÛ DUÏNG CHO BEÄNH NHAÂN

RÖÛA SAÏCH

Söû duïng IMS ñeå :

VOÂ TRUØNG

VOÂ TRUØNG

- Naâng cao söï an toaøn cho nhaân  vieân vaø 
beänh nhaân.
- Saép xeáp, toå chöùc caùc duïng cuï moät caùch 
hôïp lyù ñeå söû duïng hieäu quaû nhaát.
- Baûo veä caùc duïng duï khoûi bò hö haïi.

INSTRUMENT MANAGEMENT SYSTE M

HOÄP ÑÖÏNG DUÏNG CUÏ IMS

CAÁT GIÖÕ

Heä thoáng quaûn lyù duïng cuï cuûa Hu - Friedy laø moät heä thoáng toaøn dieän, 
ñaùng tin caäy, kieåm soaùt voâ truøng duïng cuï hoaøn haûo nhaát treân thò tröôøng 
hieän nay.
IMS phoái hôïp voâ truøng, löu giöõ,ø toå chöùc vaø saép xeáp caùc duïng cuï trong 
cuøng moät heä thoáng.

Hoäp ñöïng duïng cuï coù nhieàu kích thöôùc vaø hình daùng ñeå löïa choïn.
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MAÕ MAØU CUÛA IMS 

IMS-1281
IMS-1282
IMS-1283
IMS-1284
IMS-1285
IMS-1286
IMS-1287
IMS-1288
IMS-1289
IMS-1210
IMS-1211

SSG1
SSG2
SSG3
SSG4
SSG5
SSG6
SSG7
SSG8
SSG9

SSG10
SSG11
SSG12

Caùc voøng nhöïa ñeå nhaän daïng vaø 
saép xeáp, toå chöùc caùc duïng cuï

* Maõ haøng thay ñoåi 
ôû soá cuoái cuøng (töø 0-11)
theo maøu saéc töông öùng 

Gray
White

Orange
Brown
Yellow

Red
Green

Blue
Black
Pink

Purple

Gray
White
Orange
Brown
Yellow
Red
Green
Blue
Black
Pink
Purple
Ocean Blue

* Maõ haøng thay ñoåi 
ôû soá cuoái cuøng (töø 1-12)
theo maøu saéc töông öùng 

Coù theå söû duïng 
vôùi moïi duïng cuï

Chæ söû duïng vôùi Satin 
Steel Colours 

HOÄP ÑÖÏNG 5 DUÏNG CUÏ HOÄP ÑÖÏNG 7 DUÏNG CUÏ 
IM605 IMSS7

Duïng cuï tay

HOÄP ÑÖÏNG 8 DUÏNG CUÏ HOÄP ÑÖÏNG 10 DUÏNG CUÏ 

IM508 IM510
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Duïng cuï tay

HOÄP ÑÖÏNG 12 DUÏNG CUÏ 

HOÄP 2 MAËT ÑÖÏNG 8 DUÏNG CUÏ 

HOÄP ÑÖÏNG 16 DUÏNG CUÏ 

HOÄP 2 MAËT ÑÖÏNG 14 DUÏNG CUÏ 

HOÄP ÑÖÏNG DUÏNG CUÏ PHAÃU THUAÄT

IM812 IM416

IM908 IM914

IMOS

* Maõ haøng thay ñoåi ôû soá cuoái cuøng (0-9) theo maøu saéc töông öùng 
*Red
Gray

White
Orange
Yellow
Purple

Blue
Green

0
1
2
3
5
6
8
9
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Duïng cuï maùy

UL TRASONIC  MAGNETO 25KHZ 30KHZ

Maùy caïo voâi raêng töø tröôøng 25KHz 30KHz (USA)

Maùy caïo voâi raêng Ultrasonic ñieàu chænh 
baèng tay hoaëc töï ñoäng, saûn phaåm cuûa 
haõng Parkell noåi tieáng cuûa Myõ

° Chæ caàn chaïm moät ngoùn tay laø coù theå 
chuyeån töø cheá ñoä caïo voâi raêng baèng tay 
sang cheá ñoä töø tính töï ñoäng.
° Nhoû goïn - Khoâng chieám dieän tích 

D584D560-230

D680-230

UniversalStraight
Perio

Burnett
Power

Ñaàu
taêng löïc
DTI30

Ñaàu
nha chu
DP130

Ñaàu
thoâng duïng
DUI30
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Duïng cuï maùy
ORIGINAL PIEZON UNIVERSAL HP DETACHABLE HANDPIECE

WIRE FOR UDS-K & UDS-E &UDSP

Tay caïo voâi Tay caïo voâi rôøi

Daây cho tay caïo voâi rôøi HW-3H
                                       HW-5L

EN-061

EN-041/A

Piezon Instrument 
ÑAÀU CAÏO VOÂI

ÑAÀU NAÏO TUÙI

INSTRUMENT A

INSTRUMENT PL1,PL2 INSTRUMENT PL3
INSTRUMENT PL4,PL5

INSTRUMENT B INSTRUMENT P INSTRUMENT PS
Ñaàu A

Perio Pro Line - PL1,PL2 Ñaàu PL3
Ñaàu PL4 & 5

Ñaàu B Ñaàu P Perio Slim PS
(Duøng cho tuùi saâu)

(Duøng naïo tuùi maët gaàn 
& xa cuûa raêng sau) (Duøng cho tuùi saâu:

gioáng PS nhöng ñaàu 
nhoû hôn)

(Ñaàu naïo tuùi coù ñaàu bi 
cho vuøng cheû)

Cho PM 700; Piezon 150, 250 EN-061
EN-060 (LED)Cho PM 700; Piezon 150 Led, 250 Led 
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Duïng cuï maùy

INSTRUMENT 

INSTRUMENT D INSTRUMENT RT2INSTRUMENT RT1 INSTRUMENT RT1 BERUTTI*

INSTRUMENT H

NITI K FILE FOR E1 15-40 (X6)

TIP G1

TIP G2 Ñaàu G2

TIP G6 Ñaàu G6 TIP P1 Ñaàu P1 TIP P4D Ñaàu P4D

TIP G4 Ñaàu G4 TIP G5 Ñaàu G5

TIP P3 TIP E1

INSTRUMENT RE2*

ENDO K-TYPE FILE ISO 
Ñaàu noäi nha

Ñaàu D Ñaàu RT1 Ñaàu RT2 Ñaàu RT3* Ñaàu BERUTTI*

Ñaàu H

Ñaàu RT2*

Traâm noäi nha

Thaùo maõo, choát Ñònh vò trí 
ñöôøng vaøo oáng tuûy

Taïo ñöôøng môû thaúng ñeán 
vuøng duïng cuï gaõy

Duøng ñeå laáy duïng 
cuï bò gaõy

Duøng Leøn ngang

Caïo voâi treân nöôùu

Caïo voâi treân nöôùu

Caïo voâi treân nöôùu

Caïo voâi treân nöôùu Caïo voâi treân nöôùu

Naïo tuùi nha chu

Naïo tuùi nha chu
Laáy ñi phaàn canxi hoùa, 1/3 treân 

oáng tuûy (coù phuû kim cöông)

Tay caàm 1200, duøng laøm saïch oáng tuûy

(*) Taát caû caùc ñaàu noäi nha caàn ñöôïc laép ñuùng vaøo tay caàm baèng khoùa deït

(Naõo caét choùp chaân raêng)

1200

Coù côõ
 töø 15-35, 

daøi 28-31mm 
6 caây/hoäp

ÑAÀU NOÄI NHA IMPLANTSÖÛA SOAÏN VAØ LAØM SAÏCH OÁNG CHAÂN RAÊNG

CHÖÕA TUÛY LAÏI & CAÙC RAÊNG BÒ CANXI HOÙA OÁNG TUÛY PHAÃU THUAÄT TRONG NOÄI NHA

TRAÙM BÍT OÁNG TUÛY

15 20

DT-006 DT-008
DT-007 DT-009

DT-010

25 30 35

CAÏO VOÂI RAÊNG
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PHAÃU THUAÄT
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Xöông caáy gheùp 

Bio-Oss 30 naêm thaønh coâng
  Bio- Gide 20 naêm thaønh coâng
  Hôn 1000 nghieân cöùu khoa hoïc

Saûn phaåm ñaùng tin caäy 

cho söùc khoûe laâu daøi 
vaø cuoäc soáng chaát löôïng.

Corporate Presentation Geistlich Pharma AG
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Vaät lieäu gheùp xöông ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát treân theá 
giôùi. Hieäu quaû laâm saøng ñaõ ñöôïc chöùng minh vôùi haøng 
traêm baøi baùo cuûa caùc nha só & nhaø khoa hoïc.

Xöông nhaân taïo loaïi nhoû
Haït nhoû (0,25 – 1mm) (S)

1. Troän Geistlich Bio-Oss® 2. Ñaët vaøo vò trí 3. Duøng maøng baûo veä

Xöông nhaân taïo loaïi lôùn 
Haït lôùn (1 – 2mm) (L)

BIO-OSS® SMALL

Thích hôïp moät caùch lyù töôûng cho nhieàu chæ ñònh

BIO-OSS® LARGE

Geistlich Bio-Oss® haït nhoû 
cho pheùp tieáp xuùc chaët vôùi 
xöông xung quanh. Ñöôïc 
duøng cho nhöõng khuyeát hoång 
nhoû goàm 1-2 oå vaø ñeå taïo 
vieàn cho maûnh gheùp töï thaân 
nguyeân khoái.

Troän Geistlich Bio-Oss® trong 
moät vaät chöùa vôùi maùu laáy töø 
khuyeát hoång hoaëc vôùi dung 
dòch nöôùc muoái. Nhôø tính chaát 
öa nöôùc maïnh, nhöõng haït naøy 
gaén keát vôùi nhau raát toát. 

Geistlich Bio-Oss® coù theå ñöôïc ñaët vaøo vò 
trí vaø ñöôïc taïo hình deã daøng. Noù cuõng theå 
hieän tính chaát gaén keát toát vaøo thaønh cuûa 
khuyeát hoång. Traùnh eùp chaët quaù möùc ñeå 
vaãn giöõ ñöôïc ñuû choã giöõa caùc haït ñeå cho 
xöông môùi taêng tröôûng vaøo caùc khoaûng 
troáng ñoù.

Che phuû vaät lieäu gheùp baèng Geistlich 
Bio-Gide®. Vì theá, moät maët söï taùi sinh 
xöông dieãn ra khoâng bò caûn trôû, maët 
khaùc Geistlich Bio-Gide® ñoùng vai troø 
nhö laø moät höôùng daãn tuyeät haûo cho moâ 
meàm naèm beân treân.

Xöû lyù oå raêng sau 
khi nhoå raêng

Laøm taêng chuùt ít 
chieàu cao xöông 

Laøm taêng chieàu cao 
xöông theâm nhieàu Naâng saøn xoang haøm Taùi taïo moâ nha chu Vieâm quanh implant

Geistlich Bio-Oss® haït lôùn coù nhieàu 
khoaûng troáng giöõa caùc haït hôn loaïi 
haït nhoû. Ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng 
khuyeát hoång lôùn, tính chaát naøy cho 
pheùp caûi thieän söï taùi sinh treân moät 
khoaûng caùch lôùn vaø taïo ra ñuû choã 
ñeå xöông moïc vaøo trong ñoù.

Xöông caáy gheùp Bio-Oss
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Cöûa soå xöông

Baûo toàn soùng haøm

Khuyeát hoång trong xöông (1-3 thaønh)

Khe hôû xöông

Khe hôû xöông maët 
ngoaøi taïi vò trí implant

Tieâu xöông beân treân 
ren cuûa implant taïi 
vuøng choùp

Hình aûnh nhìn töø maët 
nhai sau khi boäc loä 
khuyeát hoång

Khuyeát hoång 2 thaønh coù 
kích thöôùc theo chieàu 
ñöùng khoaûng 9 mm

Laáp ñaày khuyeát hoång 
naøy vôùi Geistlich
 Bio-Oss®

Ñaët Geistlich Bio-Oss®

Ñaët Geistlich Bio-Oss®

Laáp ñaày tuùi baèng 
Geistlich Bio-Oss® 

Collagen

Phuû baèng Geistlich 
Bio-Gide®

Phuû baèng Geistlich 
Bio-Gide®

Phuû baèng Geistlich 
Bio-Gide®

Ñaët Geistlich Bio-
Gide® Perio leân treân 
khuyeát hoång

Taùi taïo hoaøn chænh khu-
yeát hoång sau 8 thaùng 
ñieàu trò

Moâ cöùng vaø moâ meàm 
laønh thöông toát sau 13 
thaùng ñieàu trò 

6 thaùng sau ñieàu trò, söï 
naâng ñôõ xöông ñaït möùc 
toái öu ñeå caém implant 

Geistlich Bio-Oss® Collagen
Geistlich Bio-Gide® Perio

Geistlich Bio-Gide®

Geistlich Bio-Gide®

Geistlich Bio-Gide®

Geistlich Bio-Oss®

Geistlich Bio-Oss®

Geistlich Bio-Oss®

Linares et al. 2006
Tietmann et al. 2006
Tonetti et al. 2005
Sculean et al. 2003 

30 x 40mm
Von Arx/Buser 2006
Maiorana 2000

25 x 25mm
Zitzmann et al. 2001
Hammerle/Lang 2001

25 x 25mm
Hammerle/Lang 2001
Van Steenberghe et al. 2000

1-2 mm

0,25 - 1mm

0,25 - 1mm

Tình traïng moâ oå ñònh 1 
naêm sau ñieàu trò 

Ca laâm saøng minh hoïa: Gs. Ts. Ch. Hammerle

Ca laâm saøng minh hoïa: Bs. K.-L. Ackermann 

Ca laâm saøng minh hoïa: Bs. K.-L. Ackermann 

Ca laâm saøng minh hoïa: Gs. Ts. St. Hagwald, Bs. J.-P. Bernimoulin

Xöông caáy gheùp 

Hộp 0,5 = 1,56 cm3

Hộp 1g = 3,13 cm3

Hộp 2g = 6,26 cm3

30753.1
500303
30755.2

Hộp 0,25g = 0,5 cm3

Hộp 0.5g = 1cm3

Hộp 1g = 2,05 cm3

Hộp 2g = 4,10 cm3

30641.2
30643.3
500302
30645.4
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Geistlich Bio-Oss®:
Chaát thay theá xöông 
haøng ñaàu

Tieát kieäm thôøi gian 

Khaû naêng tieáp caän toái öu 
ñeán choã khuyeát 

Toái ña hoùa vieäc söû duïng saûn phaåm

Deã thaám öôùt

Tính chaát ñoàng nhaát vöôït troäi

Caùch duøng raát ñôn giaûn

OÁng Geistlich Bio-Oss 
Pen®: laø moät heä thoáng 
môùi ñeå cung caáp caùc 
haït Geistlich Bio-Oss®, 
ñöôïc thieát keá ñeå ñaùp 
öùng caùc yeâu caàu veà laâm 
saøng cuûa baïn.

OÁng Geistlich Bio-Oss 
Pen® ñaõ ñaày saün haït 
Bio-Oss®, saün saøng 
duøng ñöôïc sau khi laøm 
öôùt, giuùp giaûm bôùt thôøi 
gian thao taùc. 

OÁng Geistlich Bio-Oss 
Pen® coù keøm theo moät 
ñaàu oáng cong, giuùp 
deã daøng ñöa caùc haït 
Geistlich Bio-Oss® vaøo 
caùc vuøng phía sau.

Caùc haït Geistlich Bio-Oss® raát ít bò 
vaõi hoaëc traøo ra, vaø khi söû duïng xong 
thì beân trong oáng Geistlich Bio-Oss 
Pen® cuõng chæ coøn dính moät chuùt haït 
maø thoâi. 

OÁng Geistlich Bio-Oss Pen® 
giuùp laøm thaám öôùt deã daøng 
caùc haït Geistlich Bio-Oss® 
vôùi dung dòch nöôùc muoái 
sinh lyù hoaëc maùu cuûa beänh 
nhaân.

OÁng Geistlich Bio-Oss Pen® 
ñaûm baûo caùc haït Geistlich 
Bio-Oss® keát dính vôùi nhau ôû 
möùc toái öu.

Chaát thay theá xöông ñaùng tin caäy cuûa 
baïn ñöôïc ñeå trong oáng raát deã duøng .

Söï phuø hôïp gaàn nhö lyù töôûng vôùi nhieàu chæ ñònh ñieàu trò
Caùc haït Geistlich Bio-Oss® chính goác chöùa trong oáng Geistlich Bio-Oss Pen® söû duïng ñöôïc caùc loaïi haït 
nhoû hoaëc haït lôùn ñeå tieän duøng trong caùc tröôøng hôïp khieám khuyeát moâ nha chu (coù hoaëc khoâng coù taùi taïo 
moâ coù höôùng daãn), caùc oå raêng sau khi nhoå raêng, hoaëc khi caàn laøm taêng chieàu cao  cuûa gôø xöông, hay laø 
xöû lyù caùc khieám khuyeát xung quanh implant. 

1. Caàm chaéc oáng 
Geistlich Bio-Oss 
Pen®, xeù boû nieâm 
baûo veä (A) vaø xoay 
môû chuïp baûo veä 
(B).

2. Giöõ nguyeân , 
khoâng môû ñaàu 
loïc maøu ñoû/ xanh 
trong luùc naøy.

4. AÁn nheï pít- 
toâng ñeå loaïi heát 
chaát loûng dö thöøa.

5. Gôõ ñaàu loïc A, 
thay baèng ñaàu 
oáng cong B roài 
bôm Geistlich 
Bio-Oss® tröïc 
tieáp vaøo vò trí 
trò lieäu.

3. Ñaët ñaàu loïc cho tieáp xuùc vôùi dung 
dòch nöôùc muoái sinh lyù voâ truøng hoaëc 
tieáp xuùc vôùi maùu cuûa beänh nhaân. 
Keùo tôùi keùo lui pít-toâng nhieàu laàn ñeå 
cho haït Geistlich Bio-Oss® öôùt haún. 
Traùnh khoâng eùp caùc haït naøy. Coù moät 
caùch khaùc laø duøng moät caùi oáng chích 
(khoâng keøm trong boä saûn phaåm naøy) 
ñeå tieâm tröïc tieáp nöôùc muoái sinh lyù 
hoaëc maùu qua ñaàu loïc.

Xöông caáy gheùp Bio-Oss Pen
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Chæ caàn vaøi böôùc laø baïn ñaõ saün saøng

Naâng saøn xoang beân vaø nhöõng choã khuyeát ñieåm xöông roäng lôùn

Ñoái vôùi nhöõng choã khuyeát xöông nhoû

OÁng Geistlich Bio-Oss Pen® giuùp baïn coù saün caùc haït Geistlich Bio-Oss® chöùa trong moät thieát bò ñeå söû duïng 
moät caùch deã daøng, thuaän tieän. Heä thoáng cung caáp môùi naøy giuùp cho thao taùc ñöa  haït Geistlich Bio-Oss® ñeán vò trí 
ñieàu trò ñöôïc chính xaùc hôn, nhanh choùng hôn. Geistlich Bio-Oss® söû duïng ñöôïc caû loaïi haït nhoû (ñaàu loïc maøu 
xanh ) vaø loaïi haït lôùn (ñaàu loïc maøu ñoû).

OÁng Geistlich Bio-Oss Pen® 
chöùa loaïi haït lôùn ñöôïc khuyeân 
duøng khi caàn ñaép caùc gôø lôùn 
hoaëc khi caàn naâng saøn xoang 
haøm. Trong thuû thuaät naâng saøn 
xoang haøm, neáu chæ duøng duy 
nhaát loaïi haït Geistlich Bio-Oss® 
thì seõ ñaït ñöôïc hieäu quaû raát cao, 
vaø hieäu quaû naøy coù theå ñoaùn 
tröôùc ñöôïc 

OÁng Geistlich Bio-Oss Pen® chöùa loaïi haït nhoû söû duïng  cho 
nhöõng choã khuyeát xöông nhoû. Caùc haït côõ nhoû giuùp ñaûm baûo khaû 
naêng baùm dính toái öu treân khung xöông cuûa choã khuyeát. 

S

L

Xöông caáy gheùp 

Small Granules (0,25-1mm)
0,25g = 0,5cm3

0,5g = 1cm3

Large Granules (1-2mm)
0,5g = 1,5 cm3
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Geistlich Bio-Oss® Collagen ñöôïc chæ  ñònh duøng cho nhöõng 
toån thöông khuyeát hoång nha chu vaø cho nhöõng oå raêng sau khi 
nhoå raêng. Nhôø coù boå sung collagen, Geistlich Bio-Oss® Collagen 
coù theå ñöôïc taïo hình theo ñuùng hình daïng cuûa khuyeát hoång vaø 
ñaëc bieät deã thao taùc.

Geistlich Bio-Oss Collagen® coù ñaëc ñieåm raát deã thao taùc vaø 
khaû naêng taïo hình theo ñuùng hình daïng cuûa choã khuyeát, vì vaäy 
ñöôïc chæ ñònh trong nhöõng tröôøng hôïp trò lieäu nhö:
- Caùc oå raêng sau khi nhoå
- Taêng chieàu cao cuûa gôø xöông
- Naâng saøn xoang haøm
- Vieâm quanh implant
- Taùi taïo moâ nha chu. 
Ñoái vôùi nhöõng chæ ñònh laâm saøng ñaëc bieät caàn ñeán chöùc naêng 
che chaén, ñaõ coù Geistlich Bio-Gide® ñeå duøng keøm vôùi Geistlich 
Bio-Oss Collagen®.
Baïn coù theå ñoïc theâm ôû bìa sau cuûa taäp taøi lieäu naøy nhöõng thoâng 
tin veà caùc chæ ñònh duøng Geistlich Bio-Oss®, Geistlich Bio-Oss 
Collagen®, Geistlich Bio-Gide®.

Geistlich Bio-Oss Collagen® coù khaû naêng 
deã taïo hình phuø hôïp vôùi choã khuyeát. 

Xöông nhaân taïo coù 10% Collagen

Xöông caáy gheùp Bio-Oss Collagen
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Ñaép chaát Geistlich Bio-Oss Collagen® 
vaøo caùc oå sau khi nhoå raêng, phuø hôïp 
vôùi kích thöôùc cuûa chaân raêng.

Tình traïng laâm saøng sau 6 tuaàn. 
Mieáng gheùp thaùp nhaäp raát toát vaø cho 
thaáy moät lôùp moâ maøng nhaàøy tröôûng 
thaønh naèm ôû choã roài ñaây seõ ñaët im-
plant. Khi ñaët implant theo ñuùng vò trí 
phuïc hình, ta ñaët Geistlich Bio-Oss® 
vaøo choã khuyeát phía ngoaøi vaø sau ñoù 
phuû leân moät lôùp maøng  Geistlich Bio-
Oss Gide®.

Hình chuïp trong luùc thao taùc taïi choã 
khuyeát xöông

Baát keå vò trí coù hay khoâng coù vaùch 
xöông phía ngoaøi, vaãn ñaép Geistlich 
Bio-Oss  Collagen®, aán nheï nhaøng 
cho tôùi khi ñaït ñoä cao baèng vôùi vaùch 
xöông phía khaåu caùi.

Sau thôøi gian khoaûng 3 thaùng, choã 
ñaët implant ñaõ laønh thì seõ baét vít 
abutment. Ñaây laø caùch laøm ít gaây toån 
thöông nhaát. 

Vieäc laáp ñaày choã khuyeát vôùi Geistlich 
Bio-Oss Collagen® ñöôïc deã daøng laø 
do ñaëc tính deã thao taùc, giuùp cho lôùp 
neàn xöông taïi choã khuyeát ñöôïc vöõng 
vaø oån ñònh.

Khaâu 6-8 muõi khaâu daïng nuùt ñôn, 
maûnh gheùp beân treân lôùp Geistlich 
Bio-Oss Collagen® ñöôïc coá ñònh caån 
thaän vaøo phaàn nöôùu vieàn cuûa raêng ñaõ 
nhoå. Ñieàu trò theo doõi vôùi khaùng sinh 
trong 4 ngaøy

Phuïc hình vôùi 2 maõo toaøn söù sau giai 
ñoaïn laáp ñaày (7 thaùng)

Geistlich Bio-Oss Gide® Perio ñöôïc 
ñaép vaøo choã khuyeát, taïo ra moät bôø 
che chaén thích hôïp 

(tröôøng hôïp beänh nhaân cuûa PD Dr. R. E. 
Jung, Zurich, Switzerland)

(tröôøng hôïp beänh nhaân cuûa GS. S.Hage-
wald/ BS. J.P.Bernimoulin, Berlin)

Geistlich Bio-Oss Collagen® taïi caùc oå raêng sau khi nhoå raêng

Geistlich Bio-Oss Collagen® taïi nhöõng choã khuyeát cuûa moâ nha chu

Xöông caáy gheùp 

100 mg (0,2 - 0,3 cm3)
250 mg (0,4 - 0,5 cm3)
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Geistlich Bio-Gide® goàm collagen (loaïi I vaø II) nguoàn goác töø heo vaø coù caáu truùc hai lôùp: moät lôùp thoâ raùp aùp 
maët veà phía moâ xöông ñöôïc taùi taïo vaø moät lôùp trôn laùng aùp maët veà phía moâ meàm. Geistlich Bio-Gide® raát deã 
thao taùc, coù theå ñöôïc ñònh vò deã daøng, dính toát vaøo khuyeát hoång vaø ñeà khaùng laïi vôùi söï caêng vaø raùch. 

1. Caét chænh theo kích thöôùc khuyeát hoång 
Sau khi ño kích thöôùc khuyeát hoång (ví duï baèng giaáy nhoâm voâ khuaån hoaëc baèng caây doø 
nha chu), Geistlich Bio-Gide® khoâ ñöôïc caét theo hình daïng mong muoán. Ñoái vôùi caùc 
khuyeát hoång nha chu, Geistlich Bio-Gide® Perio ñöôïc cung caáp keøm theo moät thöôùc 
voâ khuaån ñeå baùc só söû duïng laøm khuoân ñeå caét.

2. Ñaët vaøo vò trí ôû tình traïng khoâ, laøm öôùt taïi vò trí
Geistlich Bio-Gide® ñöôïc ñaët vaøo vò trí ôû tình traïng khoâ (beà maët thoâ raùp höôùng veà 
phía khuyeát hoång) vaø chæ ñöôïc laøm öôùt baèng maùu töø vuøng khuyeát hoång khi noù ñaõ naèm 
ñuùng vò trí. Ñeå duy trì hình daïng vaø söï oån ñònh, neân söû duïng maøng tieâu phoái hôïp vôùi 
Geistlich Bio-Oss®.

3. Coá ñònh
Nhôø tính öa nöôùc maïnh, Geistlich Bio-Gide® baùm toát vaøo vaät lieäu gheùp vaø xöông xung 
quanh. Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp, khoâng caàn phaûi coá ñònh theâm. Ñoái vôùi nhöõng 
khuyeát hoång lôùn, kyõ thuaät hai lôùp laøm taêng tính oån ñònh. Theo caùch khaùc, Geistlich Bio-
Gide® coù theå ñöôïc khaâu hoaëc coá ñònh baèng pin. 

4. Laønh thöông hôû
Baát kyø khi naøo coù theå, vaït moâ meàm neân ñöôïc ñoùng kín hoaøn toaøn vaø ñöôïc khaâu chaët 
nhöng khoâng caêng. Tuy nhieân, ngöôøi ta thaáy raèng laønh thöông hôû cuõng coù theå xaûy ra 
vôùi Geistlich Bio-Gide® trong tröôøng hôïp khoâng theå ñoùng kín hoaøn toaøn veát thöông. 
Söï laønh thöông hoaøn toaøn seõ ñaït ñöôïc trong voøng vaøi tuaàn. Tuy nhieân, moïi tröôøng hôïp 
ñeàu caàn coù chæ  ñònh ñieàu trò haäu phaãu thích hôïp, duøng nöôùc suùc mieäng khaùng khuaån 
(Valentini P., Dentale Implantologie, 2003). 

Caùch duøng

Xöông caáy gheùp Bio-Gide®
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Söï hình thaønh xöông ôû möùc toái öu laø yeáu toá quan troïng nhaát giuùp ñoaùn tröôùc ñöôïc keát quaû laâu daøi, 
vì söï hình thaønh xöông giuùp taïo neân lôùp moâ cöùng bao quanh vaø giöõ cho moâ meàm ñöôïc oån ñònh.

Implant ñöôïc ñaët ôû vò trí toái 
öu, giöõa moät ñöôøng raõnh 
phía ngoaøi, nhìn raát roõ.

Toån thöông khuyeát xöông 
nhìn thaáy roõ khi laät vaït moâ.

Troän Geistlich Bio-Oss® 
vôùi maùu vaø ñaët vaøo choã 
khuyeát. 

Sau khi ñaët implant, choã 
khuyeát ñöôïc laáp ñaày baèng 
Geistlich Bio-Oss®. 

Möùc giaûm bôùt chieàu saâu cuûa choã khuyeát (tính baèng mm) sau 6 thaùng Phaàn traêm laép ñaày (%) sau 6 thaùng 

Tình traïng laâm saøng tröôùc khi ñieàu 
trò: Chieàu saâu cuûa tuùi nöôùu phía gaàn 
cuûa raêng 23 laø 12mm

Maøng toång hôïp Maøng toång hôïpGeistlich Bio-Gide® Geistlich Bio-Gide® 

Geistlich Bio-Gide® ñöôïc 
ñaët thaønh hai lôùp ñeå giuùp 
cho chaát duøng boài ñaép ñöôïc 
theâm vöõng chaéc 

Geistlich Bio-Gide® ñöôïc 
phuû treân lôùp vaät lieäu duøng 
ñeå ñaép & naâng. 

Keát quaû sau 8 tuaàn: vò trí 
naâng coù moâ meàm ñaõ laønh 
vaø bôø moâ nhìn thaáy ñeïp, 
thaåm myõ. 

Moâ meàm ñaõ laønh vaø keát 
quaû thaåm myõ xuaát saéc. 

Tröôøng hôïp beänh nhaân cuûa GS. Daniel Buser ( Bern, Thuïy Só)

Tröôøng hôïp beänh nhaân cuûa BS. Ronald E. Jung, PD ( Zurich, Thuïy Só)

m
m

Keát quaû thaåm myõ coù theå ñoaùn ñöôïc:

Möùc taïo xöông tieân ñoaùn ñöôïc khi duøng Geistlich Bio-Gide®

Xöông caáy gheùp 

30802.6
30803.4

30801.3

Maõ soá
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Khuoân maøng hai lôùp töï tieâu
duøng cho ñieàu trò nha chu

Caùc hình daùng cuûa maãu ñònh daïng

Geistlich Bio-Gide® Perio coù nhöõng tính chaát sinh hoïc gioáng nhö Geistlich Bio-Gide®, nhöng coù beà maët höôùng 
leân treân trôn laùng hôn. Tính chaát naøy laøm chaäm söï haáp thu ñoä aåm. Ñaëc bieät khi duøng trong caùc chæ ñònh nha 
chu, tính chaát naøy cho pheùp baùc só coù khoaûng thôøi gian daøi hôn ñeå ñaët chính xaùc maøng, ñaëc bieät laø ôû khoaûng 
giöõa caùc raêng. 

Coù theå phaân bieät deã daøng maët laùng vaø 
maët nhaùm: Maët laùng cuûa maøng  Bio-
Gide® Perio höôùng veà phía moâ meàm, 
maët nhaùm höôùng veà phía choã khuyeát. 

Caùc maãu ñònh daïng ñaõ tieät truøng vaø 
coù loã baám saün ñeå phaân bieät vôùi maøng 

Daïng chöõ H duøng 
cho caùc choã khuyeát 
ôû keõ giöõa 2 raêng

Daïng chöõ U duøng cho 
nhöõng choã khuyeát trong 
xöông phía gaàn vaø phía xa.

Daïng yeám duøng cho caùc 
choã khuyeát coù raõnh hoaëc 
choã khuyeát do tuït nöôùu.

Daïng chöõ nhaät ñeå söû 
duïng toång quaùt cho 
caùc choã khuyeát. 

Duøng template ñeå laøm maãu vaø caét theo 
hình daïng cuûa maãu. Caàn ñeå dö ra ít 
nhaát 3 mm quanh chu vi cuûa choã khu-
yeát, ñieàu naøy giuùp cho maøng phuû kín 
heát ñöôïc choã khuyeát. 

Maët laùng Maët nhaùm Caùc maãu ñònh daïng Caét maøng cho coù hình daïng

Xöông caáy gheùp Bio-Gide®Perio
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Geistlich Bio-Gide® Perio ôû nhöõng choã khuyeát coù raõnh

1- Tình traïng laâm saøng tröôùc khi 
ñieàu trò: chieàu saâu cuûa tuùi nöôùu phía 
gaàn cuûa raêng 23 ño ñöôïc laø 12 mm

4- Geistlich Bio-Gide® Perio ñöôïc 
ñaép treân choã khuyeát. Chæ caàn aán 
nheï laø maøng seõ gaén chaët vaøo phaàn 
xöông naèm phía döôùi 

2- Hình choã khuyeát beân trong xöông: 
Chieàu saâu tính töø ñaùy choã khuyeát 
ñeán maøo xöông laø khoaûng 9mm

5- Tình traïng laâm saøng sau 1 naêm. 
Caùc moâ oån ñònh , vöõng chaõi.

3- Laép ñaày choã khuyeát xöông vôùi 
Geistlich Bio-Oss Collagen®. Caùc 
phaàn töû haït baùm dính chaéc vaøo 
choã khuyeát.

6- A-AÛnh chuïp X-Quang tröôùc khi 
ñieàu trò cho thaáy tình traïng maát 
xöông khaù traàm troïng

B- AÛnh chuïp X-Quang 1 naêm sau 
khi ñieàu trò cho thaáy choã khuyeát 
ñöôïc laáp ñaày.

Keát quaû töøng tröôøng hôïp coù theå khaùc nhau

Tröôøng hôïp beänh nhaân cuûa S.Hgewald, JP Bernimoulin, Charit, Berlin

Xöông caáy gheùp 
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Geistlich Bio-Gide® Compressed nên được sử dụng kết hợp với một vật liệu ghép xương rỗng như xương tự nhiên hoặc 
Geistlich Bio-Oss® hoặc Geistlich Bio-Oss® Collagen. Geistlich Bio-Gide® Compressed được ứng dụng dễ dàng cho:

° Đo khiếm khuyết bằng đầu dò nha chu
° Cắt màng collagen khô nhằm định hình và kích thước
° Sử dụng khô với bề mặt thô có khiếm khuyết
° Làm ẩm màng tại chỗ bằng máu từ khiếm khuyết
° Có thể cố định bằng chỉ khâu hoặc pins

Hình ảnh CBCT cho thấy khối lượng 
xương trước khi cấy. Xương đã được 
tái sinh với một khối xương tự thân. Tuy 
nhiên, do sự tái hấp thu xương, khu vực 
này cần tăng cường bổ sung tại thời 
điểm đặt implant.

Ổn định Geistlich Bio- Gide Com-
pressed bằng pin và chỉ khâu có thể tái 
hấp thu( palatal) để cố định ghép

Bề mặt phẫu thuật của implant được 
chèn vào xương tái tạo nhằm mục đích 
định hình viền xương  để cải thiện về 
mặt thẩm mĩ cho vùng 11

Vết thương đóng sau khi sử dụng chỉ 
khâu ngoài và trong

Nâng đỉnh với các hạt Geistlich Bio- 
Oss được phủ với Geistlich Bio- Gide 
Compressed nhằm cải thiện đường 
viền mô cứng và thẩm mĩ

Hình ảnh theo dõi sau 8 ngày. Vết 
thương lành nhanh và không có 
dấu hiệu bị hở

Maõ soá
500362
500372

Bio- Gide Compressed (13X25) mm
Bio- Gide Compressed (20x30) mm

BIO- GIDE COMPRESSED 

Xöông caáy gheùp 



6

318

N ha chu, P haãu thuaät vaø I mplant 

Geistlich Bio-Gide® Shape là màng collagen tổng hợp từ lợn dựa trên công nghệ 
Geistlich Bio-Gide® Perio.

SỰ HỒI PHỤC CỦA BỀ MẶT TIẾP XÚC

Khoảng 50% thể tích ổ trống bị mất hơn 6 
tháng (ngang 29–63%, dọc 11–22%).

Khi không có xương hỗ trợ, mô mềm và 
mô mềm trong lỗ chân răng bị sụp. Hình 
dạng tự nhiên của xương mới trong lỗ 
chân răng không thể bù đắp cho sự mất 
mát của thể tích ổ trống

BẢO QUẢN CHÓP RĂNG

Tránh tăng cường thêm xương ở vị trí cấy 
ghép trong hơn 90% trường hợp

Đạt được một đường viền chóp răng cho 
phép chèn implant dễ dàng hơn hoặc dùng 
cho phục hình cầu mão

Hình ảnh của Geistlich Bio- 
Gide Shape cho lỗ chân răng 

không còn nguyên vẹn

Xöông caáy gheùp 

Geistlich Bio-Gide® Shape là màng collagen được cắt trước được thiết kế để điều trị các lỗ chân răng được nhổ ra. 
Màng mới được dựa trên công nghệ Geistlich Bio-Gide® Perio: tăng cường độ cứng theo thời gian để định vị chính 
xác vị trí; đây là một lợi thế lớn cho sự thoải mái của ứng dụng của bạn.

° Thuận tiện: Hình dạng mới đặc biệt để bảo quản chóp răng.
° Dễ dàng xử lý và ứng dụng: Công nghệ Geistlich Bio-Gide® Perio giúp
     tăng cường độ cứng.
° Giảm thời gian chuẩn bị.
° Hình thành xương đáng kể hơn khi Geistlich Bio-Gide® được sử dụng
     để bảo vệ Geistlich Bio-Oss® trong các lỗ chân răng khiếm khuyết

Bio-Gide®Shape
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° Thuận tiện: Hình dạng mới đặc biệt để bảo quản chóp răng.
° Dễ dàng xử lý và ứng dụng: Công nghệ Geistlich Bio-Gide® Perio giúp tăng cường độ cứng.
° Giảm thời gian chuẩn bị.
° Hình thành xương đáng kể hơn khi Geistlich Bio-Gide® được sử dụng để bảo vệ Geistlich Bio-Oss® trong các lỗ
     chân răng khiếm khuyết

Bảo quản chóp răng: một giải pháp được dự đoán trước
Với vật liệu sinh học Geistlich thể tích chóp răng đáng kể được bảo quản ở 4 tháng sau khi nhổ

Can thiệp mô của răng 22 đã nhổ 
với bộ dụng cụ Benex Extraction

Kiểm tra lỗ chân răng với đầu thăm 
dò nha chu cho thấy một khiếm 
khuyết xương khoang miệng

Geistlich Bio-Oss® Collagen làm lỗ 
chân răng đến mức mô mềm. Có 
thể cắt Geistlich Bio-Oss® Collagen 
và để cho nó ngậm nước bằng cách 
cho vào từng mảnh

Màng collagen tự nhiên hai lớp được 
đặt bên trong thành ổ trống,hơi nhô 
ra phần xương đỉnh.

Lỗ chân răng được đóng lại bằng 
màng collagen kép hai lớp. Tăng 
cường cạnh bên được ổn định độ 
căng tự do bằng cách khâu chéo.

Maõ soá
500352Bio- Gide Shape (14x24) mm

Geistlich Bio-Gide® Shape 

Xöông caáy gheùp 
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Geistlich Fibro-Gide® là một hỗn hợp collagen, xốp, có khả năng phục hồi và thể tích ổn định, được thiết kế đặc biệt 
cho tái tạo mô mềm. Các hỗn hợp collagen được làm bằng collagen tái tạo và trải qua quá trình hình thành mạng lưới 
liên kết chéo( cross linking) để cải thiện sự ổn định thể tích của nó trong khi duy trì khả năng tương thích sinh học tốt.

So sánh giữa Geistlich Fibro- 
Gide và CTG: sự thay đổi của 

thể tích mô mềm theo thời gian

Đơn giản và dễ dàng: lấy ra khỏi 
vỉ trực tiếp đến bề mặt khiếm 
khuyết mà không cần xử lí 
trước

Geistlich Fibro-Gide® có thể được 
cắt theo kích thước và độ dày 
mong muốn khi ở trạng thái khô.

Geistlich Fibro-Gide® được hydrat hóa 
nhanh chóng bằng cách hấp thụ máu của 
chính bệnh nhânvà / hoặc dung dịch muối 
vô trùng với độ tăng thể tích khoảng 25%

Đáp ứng dễ dàng với kích thước 
khiếm khuyết khi được làm ẩm

Sau khi vắt, hỗ hợp quay trở lại 
trạng thái ban đầu của nó sau khi 
làm ẩm lại

Geistlich Fibro-Gide® có thể được 
khâu dễ dàng

Sau khi vắt, hỗ hợp quay trở lại 
trạng thái ban đầu của nó sau khi 
làm ẩm lại

Cách xử lí của geistlich fibro- gide rất đơn giản 
so với mô ghép nối:
° Khả năng ứng dụng đa dạng và chất lượng đồng nhất
° Tính khả dụng không giới hạn và chất lượng nhất quán.
° Đo khuyết điểm và tỉa hỗn hợp theo kích thước độ dày mong muốn.
° Sau khi làm ẩm, hỗn hợp có thể được cắt thêm theo kích thước 
     và độ dày mong muốn.
° Geistlich Fibro-Gide® có thể dễ dàng được khâu.
° Không cần xử lý trước khi sử dụng: Đặc tính ưa nước tuyệt vời 
    dẫn đến quá trình hydrat hóa nhanh chóng bằng máu của chính bệnh nhân và   
    hoặc bằng nước muối vô trùng với thể tích tăng xấp xỉ. 25%.
° Hỗn hợp ngâm thích nghi với đường viền và dính chặt với khiếm khuyết.
° Ép và tái hydrat hóa: Sau khi đặt, hỗn hợp quay trở lại trạng thái ban đầu sau
    làm ẩm lại (xem xét độ sưng tấy khoảng 25%).
° Geistlich Fibro-Gide® không yêu cầu một bề mặt phẫu thuật thứ hai.
° Geistlich Fibro-Gide® nên được sử dụng như một mảnh ghép chìm để tăng
    độ dày mô mềm xung quanh vùng cấy ghép và răng tự nhiên.

Xöông caáy gheùp 

GEISTLICH FIBRO-GIDE®

Fibro-Gide®
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Sau 6 tháng, các phục hình cuối cùng đã được đặt. Giao diện tự nhiên của mô mềm tăng cường có thể được 
đánh giá với kết quả không thể nhìn thấy độ mờ đục của implant được cấy ghép

Góc nhìn giải phẫu mặt trước: thiếu 
răng cửa trung tâm. Cấy ghép có thể 
nhìn thấy qua niêm mạc do tương 
thích sinh học mỏng

Thích ứng với Geistlich Fibro-Gide® 
(15 × 20 × 6 mm) với kích thước 
khiếm khuyết

Chỉ khâu được loại bỏ sau 7 ngày

Góc nhìn giải phẫu mặt cắn: thâm 
hụt mô mềm ở khoang miện và mặt 
nhai.

Palatal chuẩn bị để cho phép đóng vết 
thương nhằm tạo ra vết đóng với sức 
căng tự do. Geistlich Fibro-Gide® tại 
chỗ, được cố định với chỉ khâu

Kết nối Abutment

Flap elevation on the buccal side us-
ing a full flap crestally and a split flap 
buccally.

Vết đóng với sức căng tự do sử 
dụng chỉ khâu gián đoạn (Dafilon 
5-0, Braun).

Theo dõi sau 6 tháng: Cầu răng được 
đặt vào

Tăng thêm độ dày mô mềm trong vùng thẩm mỹ với geistlich fibro-gide®

Xöông caáy gheùp 

Maõ soá
500239Fibro-Gide 15x20mm

Fibro-Gide® 

Fibro-Gide 20x40mm 500234
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Taùi taïo moâ meàm 

Deã aùp duïng vaø deã thao taùc 

Duøng ngay ñöôïc khi laáy töø trong 
goùi ra ñeå ñöa thaúng ñeán choã khuyeát 
maø khoâng caàn phaûi xöû lyù tröôùc 
hoaëc laøm öôùt tröôùc.

Mieáng gheùp 3D Matrix seõ thaám öôùt 
nhanh choùng nhôø ôû tính öa nöôùc 
raát maïnh (aûnh do BS. Zabalegui 
cung caáp)

Mieáng gheùp Geistlich Mucograft® 
ñaõ thaám öôùt saün saøng aùp saùt vaøo 
caùc bôø cuûa choã khuyeát vaø dính 
chaët vaøo choã khuyeát (aûnh cuûa 
BS.McGuire)

Ñieàu naøy laøm giaûm ñi raát nhieàu nhöõng tình 
huoáng baát ngôø coù theå xaûy ra trong phaãu 
thuaät, ñoàng thôøi cuõng giuùp ta deã choïn laáy 
moät phöông phaùp phaãu thuaät ít xaâm phaïm 
vaøo nhöõng moâ xung quanh (ví duï duøng caùc 
vaït nguyeân, khoâng phaûi caét, raïch). 
(Hình aûnh do BS. Abundo cung caáp).

Sau khi ño kích thöôùc choã khuyeát 
thì caét tæa mieáng gheùp 3D Matrix 
ñeå coù kích côõ phuø hôïp trong luùc 
mieáng gheùp coøn khoâ.

Caáu truùc (cuûa mieáng gheùp) coù 
lôùp ngoaøi ñöôïc neùn chaët neân chòu 
ñöôïc söùc keùo caêng cuûa moái khaâu 
moät caùch toái öu.

Deã söû duïng

Ñaët mieáng gheùp coøn khoâ 
vaøo choã khuyeát

khaû naêng baùm dính toát Soá löôïng taám gheùp khoâng giôùi haïn 
vaø phaåm chaát luoân ñoàng nhaát. 

Caét tæa cho hôïp vôùi hình daïng
choã khuyeát

Deã khaâu

Xöông caáy gheùp 

GEISTLICH MUCOGRAFT®

Mucograft®
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Phuû choã tuït nöôùu cuûa raêng moät chaân baèng mieáng vaït lan veà 
phía thaân raêng vôùi maøng Biotype moûng (Thin Biotype)

 

         

        

Haøm Vuøng Choã taùi taïo Loaïi Gingival Biotype

Moûng 
Daày

Haøm Döôùi
Raêng
Implant

Haøm Treân Tröôùc
Sau 

--> Geistlich Mucograft®
--> mieáng vaït giöõ nguyeân ñoä daày ( höôùng veà phía thaân raêng) vaø ñöôïc vuøi döôùi lôùp Biotype.

Loaïi vaät lieäu
Kyõ thuaät

1. Hình aûnh tröôùc phaãu thuaät cho 
thaáy toån thöông tuït nöôùu (raêng 6 = 
R 13)

4. Mieáng gheùp höôùng veà phía thaân 
raêng vaø ñöôïc khaâu ñeå phuû hoaøn toaøn 
lôùp 3D Matrix.

7. Vò trí phaãu thuaät sau 3 thaùng

3. Ñaët Geistlich Mucograft® treân choã 
khuyeát vaø khaâu vaøo gai nöôùu.

6. Tình traïng 4 tuaàn sau phaãu thuaät.

9. Keát quaû 1 naêm sau ñieàu trò

2. Sau khi laät mieáng vaït töông ñoái 
moûng, thì thaáy phaàn moâ bì cuûa gai 
nöôùu bò maát.

5. Söï laønh thöông taïi vò trí phaãu 
thuaät sau 1 tuaàn ñieàu trò.

8. Keát quaû toái öu sau 6 thaùng. Löu 
yù ñeán veû töï nhieân cuûa moâ meàm ñaït 
ñöôïc, nhôø duøng Geistlich Mucograft®

Mucograft
Mucograft 15x20mm
Mucograft 20x30mm

Maõ soá
30772.1
30773.1

Muïc ñích: Bao phuû chaân raêng, coù keát hôïp vieäc duøng Geistlich Mucograft® vôùi maûnh vaït lan veà phía thaân raêng   
                (coronally advanced flap = CAF) maø khoâng laøm toån haïi moâ meàm taïi vò trí laáy maûnh gheùp. 

(Phaãu thuaät do caùc BS. Michael K.McGuire vaø BS. E.Todd Scheyer (Houston, TX, USA)

Xöông caáy gheùp 
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Geistlich Mucograft® Seal là một hỗn hợp tròn nhỏ được thiết kế để hàn kín các lỗ chân răng với thành khoang miệng 
và chóp răng được bảo quản

Sẵn sàng để sử dụng: Lấy trực 
tiếp từ vỉ để đặt vào khiếm khu-
yết mà không cần xử lý trước 
hoặc hydrat hóa trước

Geistlich Mucograft® Seal không cần 
được tiền xử lý hoặc hydrat hóa. Nó 
phải được xử lý và áp dụng ở trạng thái 
khô.

Sự thích nghi chặt chẽ của thiết bị với 
các mô nội có thể được thực hiện bằng 
các đường khâu gián đoạn

Hoặc đường khâu chéo

Sự định hướng của Geistlich Mu-
cograft® Seal: Cấu trúc nhỏ gọn của 
hỗn hợp nên tiếp xúc với phía ngoài và 
cấu trúc xốp hướng tới lỗ chân răng. Cấu 
trúc xốp của Geistlich Mucograft® Seal 
lộ ra để phân biệt dễ dàng hơn so với 
hai bên.

Trước khi áp dụng Geistlich Mucograft® 

Seal, biên mô mềm liền kề nên được loại bỏ 
biểu mô. Điều này cho phép các tế bào mô 
mềm di chuyển từ biên mô mềm vào hỗn 
hợp.

Đường khâu đôi gián đoạn

° Cuộc xâm lược tối thiểu.
° Không có dấu hiệu bệnh lí tại khu vực áp dụng
° Tạo ra các kích thước mô mềm có thể dự đoán được để quản lý mô mềm sau này và cho phép thời gian linh hoạt
      của vị trí cấy ghép.
° Có thể cấy ghép sớm trong 8-10 tuần sau khi nhổ răng.
° Giảm thời gian ghế phẫu thuật so với ghép tự nhiên.
° Chữa lành vết thương mô mềm nhanh hơn so với ghép tự nhiên.
° Màu mô mềm tự nhiên và kết cấu phù hợp.
Geistlich Mucograft® Seal bao gồm hai cấu trúc: cấu trúc nhỏ gọn cung cấp sự ổn định khi hồi phục mở; cấu trúc xốp 
hỗ trợ ổn định cục máu đông và sự phát triển của tế bào mô mềm.

Các nha sĩ hàng đầu tin cậy Geistlich Mucograft® Seal nhờ vào:

Xöông caáy gheùp 

GEISTLICH BIO-GIDE® SEAL

Mucograft®Seal
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Mục đích: Bảo quản thể tích mô cứng và mềm sau khi nhổ răng ở khu vực răng cửa cho vị trí cấy ghép muộn.

Phủ kín lỗ chân răng của răng cửa cắt bỏ xương ổ răng ở vị trí cấy ghép muộn

 

       

         

Hàm Vùng Chỗ tái tạo Loại Gingival Biotype
Hàm trên Răng cửa Răng Dầy 
Hàm dưới Răng trong Implant Mỏng 

--> Geistlich Bio-Oss® Collagen (100 mg)/Geistlich Mucograft® (20 x 30 mm) punch(8 mm)
-->  Phủ lỗ chân răng

Loaïi vaät lieäu
Kyõ thuaät

Nhổ răng 21 do chấn thương với sự 
tái hấp thu bên ngoài đồng thời.Thực 
hiện với kĩ thuật bảo tồn xương ổ răng

Làm đầy ổ răng nhổ bằng Geistlich 
Bio-Oss® Collagen cho đến mức 
xương palatal

Khâu Geistlich Mucograft® với chỉ đơn 
gián đoạn 6-0

Lỗ chân răng được sửa soạn để loại 
bỏ mô hạt. Sau đó, các vết thương đã 
được loại bỏ biểu mô

Geistlich Mucograft® được đặt trên 
đỉnh của Geistlich Bio-Oss® Collagen 
để phủ kín ổ răng đã được làm đầy

Tình trạng 7.5 tháng sau khi nhổ răng 
cho thấy mô mềm đẹp với một độ sụp 
nhẹ ở khoang miệng

Góc nhìn phẫu thuật đỉnh của lỗ chân 
răng sau khi nhổ. Không flap nâng lên 
xung quanh khu vực bị ảnh hưởng. 
Quan sát ta thấy có một khiếm khuyết 
xương nhẹ vùng khoang miệng

Sau khi đo ổ răng, Geistlich Mucograft® 

được chuẩn bị(đường kính 8 mm).

Bề mặt hồi phục đẹp của các mô mềm 1 
tuần sau khi nhổ

Thực hiện bởi bác sĩ Ronald E. Jung (Zurich)

Xöông caáy gheùp 

Maõ soá
30781.1

Mucograft Seal
Mucograft Seal
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Maõ soá
30583.4100 mg (0.2 – 0.3 cm3)
30584.2250 mg (0.4 – 0.5 cm3)

Pen Bio-Oss® Collagen

Xöông nhaân taïo

Xöông nhaân taïo

Khuoân maøng hai lôùp töï tieâu 

Xöông nhaân taïo coù 10% Collagen

Bio-Oss

Bio-OssPen®

Bio-Gide®

Bio-Osscollagen

Mã số 

Xöông caáy gheùp 

Maõ soáSmall Granules (0.25 - 1mm)
Geistlich Bio-Oss Pen® Small  

30661.1
30662.1

Maõ soá
Geistlich Bio-Oss Pen® Large
Large Granules (1-2mm)

30671.1

Hộp 0,25g (~0,5 cm3)  
Hộp 0,5g (~1 cm3) 

 Hộp 0,5g (~1,5 cm3) 

Hộp 0,5 (L) (~1,5 cm3)
Hộp 1g (L) (~3 cm3)
Hộp 2g (L) (~6 cm3)

30753.1
500303
30755.2

Hộp 0,25g (~0,5 cm3)
Hộp 0.5g (~1 cm3)
Hộp 1g (~2 cm3)  
Hộp 2g (~4 cm3) 

30641.2
30643.3
500302
30645.4

Maõ soá
30801.3

30802.6

30803.4

 Khuôn màng (13x25) mm

 Khuôn màng (25x25) mm

 Khuôn màng (30x40) mm

Bio-Gide® 
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Taùi taïo moâ meàm

Maõ soá
30902.3Khuoân maøng (16x22) mm

Bio-Gide® Perio

keøm thöôùc laøm khuoân ñeå caét 

Khuoân maøng hai lôùp töï tieâu
duøng cho ñieàu trò nha chu

Bio-Gide®Perio 

Mucograft® Seal

Bio-Gide® Compressed®

Bio-Gide® Shape

Fibro-Gide®

Maõ soá
500352Bio- Gide Shape (14x24) mm

Geistlich Bio-Gide® Shape 

Maõ soá
500362

500372
Bio- Gide Compressed (13X25) mm

Bio- Gide Compressed (20x30) mm

BIO- GIDE COMPRESSED 

Maõ soá
30781.1Mucograft Seal 

Mucograft Seal

Maõ soá
30772.1

30773.1

Mucograft 15x20mm

Mucograft 20x30mm

Mucograft

Xöông caáy gheùp 

Maõ soá
500239Fibro-Gide 15x20mm

Fibro-Gide® 

Fibro-Gide 20x40mm 500234
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Duïng cuï phaãu thuaät

Perfect TCS II. laø heä thoáng phaãu thuaät ñieän cöïc vôùi taàn soá cao, 
giuùp caàm maùu hieäu quaû hôn, chính xaùc hôn vaø ít chaûy maùu hôn 
so vôùi nhöõng loaïi dao phaãu thuaät thoâng thöôøng

°Loaïi boû moâ dö deã daøng
°Giaûm thôøi gian ñeàu trò vôùi quy trình  
   phaãu thuaät ñôn giaûn vaø duy trì caàm
   maùu toát
°Ñem laïi ñöôøng caét chính xaùc treân  
   laâm saøng vaø thaåm myõ cao
°Laønh thöông nhanh choùng
   2 öùng duïng: caét vaø caàm maùu
°Caùc ñaàu coù theå haáp voâ truøng

Caùc öùng duïng laâm saøng khaùc:
°Môû roäng khe nöôùu
°Taêng chieàu daøi thaân raêng
°Boäc loä raêng ngaàm
°laøm saïch aùp xe
°Boû nöôùu trieån döôõng
°Caét thaúng moâi, maù, löôõi
°Caàm maùu

°Perfect TCS II nhanh choùng caàm maùu do chaûy trong quaù trình 
   söûa soaïn raêng hoaëc ñaët chæ, chæ caàn chaám ñieän nheï nhaøng vaøi
   ñieåm.
°Giuùp tieáp tuïc thöïc haønh nha khoa maø khoâng caàn chôø ñôïi hoaëc 
   theâm cuoäc heïn.

°Vôùi perfect TCS II, baïn coù theå nhanh choùng loaïi boû vuøng nöôùu
   che phuû vuøng saâu raêng.
°Vieäc traùm raêng vôùi caû composite - coù theå baét ñaàu ngay vì vuøng 
   phaåu thuaät khoâng bò chaûy maùu.

°Vôùi perfect TCS II, baïn coù theå caét boû raát moûng, “moûng nhö
   giaáy” ngay caû ôû nhöõng vuøng khoù tieáp caän.
°Coù theå laáy daáu deã daøng, gaén xi maêng, vaø thöïc hieän caùc quy
   trình thaåm myõ baèng caùch loaïi boû caùc moâ thöøa maø chaûy maùu ít 
   hoaëc gaàn nhö laø khoâng chaûy maùu.

TCS ll + 8 ELECTRODES
Thieát bò taïo hình nöôùu TCS II

Kieåm soaùt caàm maùu baèng moät chaïm ñieän 

Caét ñöôøng vieàn nöôùu khoâng caân ñoái 

Coù theå tieáp caän vuøng saâu raêng nhanh choùng vaø hieäu quaû 
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Duïng cuï phaãu thuaät

WAVELENGTH INDICATOR

BATTERY INDICATOR

POWER INDICATOR

PRESET PROCEDURES

DISPOSABLE TIPS

TOUCH KEYPAD

WITH ILLUMINATION

810 nm Laser: ñoát chaùy moâ meàm nhieàu hôn, 
ñöôøng caét chöa ñöôïc saéc beùn.

Gemini Laser:  keát hôïp cuøng luùc giöõa 2 böôùc 
soùng 810 nm vaø 980 nm , coâng suaát ñaït cöïc ñaïi 
leân tôùi 20W giuùp ñöôøng caét phaãu thuaät saéc beùn, 
nhanh, chính xaùc, ít ñoát chaùy caùc moâ.

Gemini Laser Kit
1 x Power supply
  1 x Foot pedal
  1 x Handpiece
10 x 5 mm tips
3 x Safety glasses sets
Gemini 5 mm Tip - 25pk
Gemini 7 mm Tip - 25pk

810 mm-Laser Gemini Laser 

Hình aûnh tröôùc khi ñieàu trò phaãu thuaät 
baèng Gemini Laser

Hình aûnh sau khi phaãu thuaät baèng 
Gemini Laser

Hình aûnh moâ meàm laønh thöông sau 
khi ñieàu trò baèng Gemini Laser

8980

8983

8984

Hình aûnh so saùnh söï khaùc bieät giöõa laser 
thoâng thöôøng söû duïng böôùc soùng 810 nm vôùi 
Gemini Laser (söû duïng cuøng luùc keát hôïp giöõa 
2 böôùc soùng 810 nm vaø 980 nm)
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Caém gheùp Implant

IMPLANT
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Caém gheùp Implant

HEÄ THOÁNG IMPLANT 3I
CERTAIN® TAPERED IMPLANT PURE TITANIUM (CP TI)

Built In Platform Switching
for crestal bone preservation

Bone Bonding 
Osseotite Dual Acid-eched surface

Cupped Recesses 
“Head start” to osseointegration.

Progressive Cutting Edges
Self-tapping

      and reduce torque 
   to ease insertion

Unique Threads
Produce “Bite -in-bone”

for optimal initial
mechanical stability

Domed Shaped Apical End
Preserve vital structure

Certain® Tapered Implant 
Implant hình thuoân gaàn gioáng nhö hình daïng 
raêng thaät.

Thieát keá ren ñoäc ñaùo
Nhöõng ren naøy taïo ra söï oån ñònh treân khaép toaøn boä 
chieàu daøi cuûa implant, trong khi söï toái ña hoùa tieáp 
xuùc xöông-implant (BIC) ñaõ taïo ra ñaùp öùng “caén 
vaøo xöông”.
Ñaàu phía choùp daïng voøm coù tieàm naêng laøm giaûm 
chaán thöông vaø ñöôïc öa thích ôû nhöõng vuøng ñaët 
implant gaàn saùt vôùi caùc caáu truùc troïng yeáu nhö laø 
thaàn kinh oå raêng hoaëc maøng xoang haøm.

° Implant chòu löïc töùc thì
° Ñaët implant ngay sau nhoå raêng
° Ñaët implant ngay vôùi chaân raêng 2 beân hoäi tuï
° Tröôøng hôïp vôùi caàu raêng bò khuyeát xöông
° Vò trí caáy gheùp vaø ñaët implant
° Ñaët implant vôùi thuû thuaät naâng xoang haøm
° Vuøng thaåm myõ nôi maø xöông khoù baûo toàn
° Vuøng phaãu thuaät ñoøi hoûi Implant ngaén hoaëc roäng
° Xöông xoáp (loaïi IV)

Certain® PREVAIL Tapered 
Implant Platform Switching Implant 
BIOMET 3i ñaõ cheá taïo ra moät heä thoáng implant ñöôïc 
thieát keá nhaèm giuùp cho caùc baùc só laâm saøng trong vieäc 
thöïc hieän baûo toàn maøo xöông. The Certain PREVAIL 
Implant coù ñieåm ñaët tröng vôùi Integrated Platform 
Switching, noù keát hôïp chaët cheõ vôùi thieát keá voøng nhoû 
caïnh xieân ñoù giöõ nguyeân nhö  Implant Abutment Junc-
tion (IAJ). 
The Certain PREVAIL Implants bao goàm vaøi ñaëc tröng 
quan troïng. Beà maët cuûa caû NanoTite Implant nôùi roäng 
ñænh coå implant nôi trung gian implant baét ñaàu, taïo neân 
moät beà maët traûi xöông lieân tuïc.
The Certain PREVAIL Implant laø neùt ñaëc tröng moät 
neàn nôùi roäng cuõng laø neùt ñaëc tröng cuûa Nanotite Pre-
vail XP® Implants. Neàn nôùi roäng cho pheùp nhöõng phaàn 
voøng cuûa implant coù theå ghì chaët vaøo vuøng xöông maøo.
The Certain Straight Collar PREVAIL Implant  coù leõ coù 
ích trong tình hình laâm saøng nôi maø coå nôùi roäng khoâng 
phaûi laø yù töôûng lyù töôûng. Thieát keá coå thaúng cho pheùp 
löïa choïn ñeå söû duïng PREVAIL ôû nhöõng choã khe raêng 
heïp hay trong nhöõng tröôøng hôïp beà ngang ñænh haïn 
cheá.
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Caém gheùp Implant

BEÀ MAËT
Thieát keá theo sinh hoïc
thaønh coâng laâm saøng ñaõ ñöôïc chöùng minh

Söï baùm dính chaët hôn cuïc maùu ñoâng laøm taêng söï taïo xöông tieáp xuùc

OSSEOTITE® toái öu hoùa quaù trình laønh thöông

Söï laønh thöông toát hôn ñaõ khaúng ñònh

97,2% Thaønh coâng 5 naêm
99,4% Thaønh coâng 5 naêm sau khi chòu taûi*
98,6% Thaønh coâng 4 naêm khi ñaët trong xöông chaát löôïng keùm*
97,8% Thaønh coâng 3 naêm sau quy trình taûi löïc 2 thaùng
Thaønh coâng aán töôïng ñöôïc chöùng minh baèng nhöõng con soá aán töôïng thu thaäp töø nhieàu 
nghieân cöùu laâm saøng ñang thöïc hieän.

Beà maët OSSEOTITE taêng cöôøng baùm dính cuïc maùu ñoâng/implant.

“ÔÛ nhöõng giai ñoaïn sôùm nhaát cuûa quaù trình laønh thöông, fibrin trong 
cuïc maùu ñoâng gaén keát chaët vôùi vi caáu truùc beà maët ñaõ ñöôïc xöû lyù cuûa 
OSSEOTITE. Tính chaát naøy taïo söï thuaän lôïi cho vieäc di chuyeån caùc 
teá baøo xöông ñeán beà maët implant vaø taïo ra söï taïo xöông tieáp xuùc.”

OSSEOTITE taïo ra söï taûi löïc 2 thaùng vaø moät söï gia taêng 225% tieáp 
xuùc xöông trung bình so vôùi beà maët xöû lyù baèng maùy.

Implant chuaån Söï taïo xöông qua 
moät khoaûng caùch

Xöông hieän 
höõu

Implant 
OSSEOTITE

Söï taïo xöông qua 
moät khoaûng caùch 

+ tieáp xuùc

Xöông hieän 
höõu
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Caém gheùp Implant

Implant daïng thun - 
Thieát keá lai hieän ñaïi

Giaûm nguy cô vieâm nha 
chu quanh Implant.

Taêng tích hôïp xöông

Taêng ñoä aåm ban ñaàu 

Sau 5 naêm nghieân cöùu 
laâm saøng, beà maët Implant 
Osseotite ñöôïc xöû lyù xoi 
moøn vôùi acid 2 laàn cuûa T3 
Implant ñaõ chöùng minh 
giaûm nguy cô vieâm quanh 
implant  vaø caùc vaán ñeà khaùc 
veà moâ meàm quanh Implant 
so vôùi caùc loaïi Implant cuûa 
haõng khaùc.

Đặc tính lai giữa độ 
nhám cao và thấp.

Caùc nghieân cöùu tieàn laâm 
saøng cho thaáy Implant T3 
vôùi beà maët DCD taêng tích 
hôïp xöông trong suoát quaù 
trình laønh thöông so vôùi 
caùc loaïi Implant khaùc.

Söï tieáp xuùc giöõa xöông 
vaø Implant laø yeáu toá chính 
quyeát ñònh söï oån ñònh ban 
ñaàu cuûa Implant. Caùc ñaëc 
tính cuûa Implant T3 giuùp 
chòu ñöôïc löïc chuyeån 
ñoäng, giuùp vieäc tieáp xuùc 
giöõa Implant vaø xöông chaët 
hôn, vaø ñoä oån ñònh ban ñaàu 
cuûa Implant toát hôn.

Bằng cách phun các thành phần tinh thể rất nhỏ của phosphat 
canxi (DCD - Diserete Crystalline Deposition)

84% de SBI(indice de taux de saignement) les taux etaient “0” 
(absence de saignement); 13% de résultat “1” site isolé de
saignement

Aucun implant (tests et de contrôle) n’a révélé de changement à 
des profondeurs supérieures à 3,0 mm.

113 patients qui ont été impliqués dans 7 centres, ont reçu 165 implants test et 139 contrôles (total : 304 implants).

Có lựa chọn cho đặc tính cực nhỏ (mức độ nano) cho toàn bộ 
chiều dài Implant

Phần cổ implant có độ 
nhám thấp 

Indice de saignement  

du sillon

      Surface usinée

       La surface DAE est sur tout le  

 design de l’implant

Indice de saignement du sillon

E kF

Profondeurs mesurées : changement par 
rapport aux résultats de base (mm)

Scores de profondeurs 
mesurées

 Surface usinée

       La surface DAE est sur tout le  

 design de l’implant

N
o

m
b

re
 d

e
 s

it
e
s
 é

tu
d

ié
s

Phần độ nhám cao trên 
10 microns được tạo ra 
từ việc thổi cát tan được 
phosphat canxi. 

Phần độ nhám thấp (1-3 
microns) được tạo ra từ 
việc xoi mòn acid (DAE) 
bề mặt đã được thổi cát

chỉ 1-3 microns bằng 
cách xử lý với acid 2 
lần (DAE)

%
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pel oq

Thieáu chieàu cao xöông, 
saùt neàn xoang

Cuøng caáu truùc vôùi
 implant T3.

Thieáu chieàu cao xöông, saùt daây 
thaàn kinh raêng döôùi

MAÙY KHOAN ÑAËT IMPLANT

Description Item Numbers

Maùy khoan ñaët Implant
230 volt (Khoâng bao goàm tay khoan) DU1000EU*

Implant keát noái beân ngoaøi ñöôïc söû duïng 
vôùi Abutment keát noái beân ngoaøi.

Implants ñaàu luïc giaùc, keát noái ngoaøi

Ñoái vôùi Abutment Gingihue External: 
söû duïng maõ trang 16 vaø thay baèng 
maõ MAP32G thay vì maõ IMAP32G.

UNIHG (35 N / cm)

Moâ taû Maõ
5 mm(P)

6 mm(P)
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05FSIC43FSCMI ICSF41

1.25
5.0

5.0

3.2

1.25

1.9

3.4

3.4

1.25
4.1

4.1

2.4

1.25
5.8

5.0

3.9

5.0

4.1

3.2

1.25

2.4

4.1

3.4

1.25

24

4.1

Implants Keát noái beân trong VAÙCH THUOÂN

Toàn bộ bề mặt
được phủ

OSSEOTITE
với 3 phân đoạn

có độ nhám khác nhau 

Toàn bộ bề mặt
được phủ

OSSEOTITE
với 3 phân đoạn

có độ nhám khác nhau 

CoverS crewFlat
(included) 

Length 3.25mm(D) 4.0mm(P) 5.0mm(P)

BNST3285 BNST485 BNST585
BNST510
BNST511
BNST513
BNST515

BNST410
BNST411
BNST413
BNST415

BNST3210
BNST3211
BNST3213
BNST3215

8.5mm
10.0mm
11.5mm
13.0mm
15.0mm

Deã cho phuï taù!
Deã cho nha só!

Certain Tapered

Certain Tapered Prevail
Platform Switching Implants

IMCSF34 CISF50ICSF41

CoverScrewFlat
(included) 

Length 4/3mm(P) 5/4mm(P) 6/5mm(P)

8.5mm BNPT4385 BNPT5485 BNPT6585

BNPT4311 BNPT5411 BNPT6511
BNPT4310 BNPT5410 BNPT6510

BNPT4313 BNPT5413 BNPT6513
BNPT4315 BNPT5415 BNPT6515

10.0mm
11.5mm
13.0mm
15.0mm

Maõo hoaøn taát 

- 3,4 mm-

- 4 mm -
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KYÕ THUAÄT CHUAÅN BÒ ÑAËT IMPLANT
ACT pointed  

ACTPSD

2.0 ACT
Twist Drill

8.5 - 10.0mm

8.5 - 15.0mm

8.5 - 20.0mm 20.0mm

15.0mm

10.0mm ACT2010

ACT2015

ACT2020

ACT Pointed
Starter Drill

3.25mm
NTDI

4.0mm
NTDI

5.0mm
NTDI

3.25mm
Quad Drill
QSD32XX

Dense Bone Taps
duøng cho tröôøng
hôïp xöông cöùng

Depth/DirectionIndicatorsMuõi khoan QuadShaping

“Optional” duøng cho tröôøng
hôïp xöông cöùng (loaïi 1)
Dense Bone Taps

Dense Bone Taps
duøng cho tröôøng
hôïp xöông cöùng

4.0mm
Quad Drill
QSD4XX

5.0mm
Quad Drill
QSD4XX

Depth
Direction
Indicators

Depth
Direction
Indicators

Depth
Direction
Indicators

3.25mm(D) 4.0mm(D) 5.0mm(D)

ACT Twist Drill Implant
Lengths

Drill
Lengths 2mm(D)

Drill Lengths 3.25mm (D) 3.25mm (D)4.0mm (D) 4.0mm (D)5.0mm (D) 5.0mm (D)6.0mm (D) 6.0mm (D)Implant Lengths

8.5 mm 8.5 mmQSD3285 NTDI3285 NTDI485 NTDI585 NTDI685

NTDI3210 NTDI410 NTDI510 NTDI610

NTDI3211 NTDI411 NTDI511 NTDI611

NTDI3213 NTDI413 NTDI513 NTDI613

NTDI3215 NTDI415

Dense Bone
Tap Kit Tray

Dense Bone Tap Kit

NTDI515 NTDI615

QSD485 QSD585 QSD685
QSD3210 QSD410 QSD510 QSD610

QSD3211 QSD411 QSD511 QSD611

QSD3213 QSD413 QSD513 QSD613

QSD3215 QSD415 QSD515 QSD615

10.0 mm 10.0 mm
11.5 mm 11.5 mm

13.0 mm 13.0 mm

15.0 mm 15.0 mm

Implant Lengths

8.5 mm NTAP3285 NTAP485 NTAP585 NTAP685
NTAP3210 NTAP410 NTAP510 NTAP610
NTAP3211 NTAP411 NTAP511 NTAP611
NTAP3213 NTAP413 NTAP513 NTAP613
NTAP3215 NTAP415 NTAP515 NTAP615

10.0 mm
11.5 mm
13.5 mm
15.5 mm

3.25mm (D) 4.0mm (D) 5.0mm (D) 6.0mm (D)

NTAPK NTAPKT
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KYÕ THUAÄT CHUAÅN BÒ ÑAËT IMPLANT

MDR10

NTDI610

Khoùa torque phaãu thuaät
(söû duïng vôùi Rachet Extension)

Implant
Placement Driver Tip
(Ñaët Implant baèng tay khoan)

Open End Wrench
(söû duïng vôùi Dense Bone Taps - ñaët implant baèng tay)

Tissue 
Punch

Drill 
Extension

Handpiece Connector
(söû duïng vôùi Dense Bone Taps - ñaët implant baèng tay khoan)

DirectionIndicators
(söû duïng sau ACT Twist Drill)

(söû duïng vôùi Cover Screw)

Implant vaùch thuoân Surgical Kits

Implant vaùch thuoân Surgical Kits
(khoâng coù 8.5mm& 15mm muõi khoan)

Implant vaùch thuoân Surgical Kits
(bao goàm muõi khoan O 3,25 & 4.0 vôùi 
chieàu daøi 8,5mm, 10mm, 11,5mm, & 
13mm)

Implant
Ratchet Extension 
(Ñaët Implant baèng tay)

Ratchet wrench
(söû duïng vôùi Rachet Extension)

H-TIRWIMRE100IRE100UIIPDTL IMPDTL

IIPDTS IMPDTS IMRE200IRE200U

Mini LongMini Long LongLong

Short 

Implant
4.1mm
5.0mm

Implant Driver
Replacement
O-Rings (x10)

Implant
4.1mm
5.0mm

4.1mm

5mm

Implant
3.25mm

Implant
3.25mm

2mm/3mm(D)x10mm(L)

2mm/3mm(D)x15mm(L)

Mài bớt bờ xương trong lúc phẫu thuật 
mở nướu gắn nắp lành thương.

Short Mini ShortMini Short

WR150

DI100

2.0

3.0

2.0

IRORDR

DI200

CW100

3.0

Duïng cuï ñeå vaën 

Bone Profiling

LargeH ex

Length Driver

17mm PHD02N

24mm PHD03N

30mm RASH8N

Tip

RASH3N

QNTSK40

QNTSK20

SLIMKT

TP001 ACTDE

TP005

1

2

4

3

Bone Profilers (bao goàm Guide Pins) 

Bone Profiler Guide Pins 

Description Item Numbers

BP340
BP350
BP360
BP550
BP560
LPCBP3
LPCBP4
LPCBP5

IBPMGP
IBPGP

One-Piece Abutment Bone Profiler, 3.4mm(D) x 3.8mm(P)
One-Piece Abutment Bone Profiler, 4.1mm(D) x 5mm(P)
One-Piece Abutment Bone Profiler, 4.1mm(D) x 6mm(P)
One-Piece Abutment Bone Profiler, 5mm(D) x 5mm(P)
One-Piece Abutment Bone Profiler, 5mm(D) x 6mm(P)
Low Profile Abutment Bone Profiler, 3.4mm(D)
Low Profile Abutment Bone Profiler, 4.1mm(D)
Low Profile Abutment Bone Profiler, 5mm(D)

Certain Bone Profiler Guide Pin, 3.25mm(D) 3-pack

Certain Bone Profiler Guide Pin, 4.1, 5 & 6mm(D) 3-pack 
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One-PieceHealingAbutments

45

3.8

h

3.4

V M 

P KQ

P KQ

Ü

P KQ

S P 

R

Ü

65

60

4.1

5.0

h

6.0

4.1

h

4.1

90
h

4.1

4.1

90

35

6.0

5.0

h

5.0

5.0

h

3.4mm

4.1mm

3.4 mm 2.0 mm ISMHA32

IMHA32

IMHA352

ISMHA33

IMHA33

IMHA353

ISMHA34

IMHA34

IMHA354

ISMHA36

IMHA36

IMHA356

ISHA42

ISHA43

ISHA44

ISHA46

ITHA52

ITHA63

ITHA64

ITHA66

ISWHA52

ISWHA53

ISWHA54

ISWHA56

IWTHA562

IWTHA563

IWTHA564

IWTHA566

ITHA53

ITHA54

ITHA56

3.0 mm

3.0 mm

3.0 mm

3.0 mm

3.0 mm

3.0 mm

3.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

2.0 mm

2.0 mm

2.0 mm

2.0 mm

2.0 mm

2.0 mm

3.4 mm
3.4 mm
3.4 mm

3.8 mm
3.8 mm

3.8 mm

3.8 mm
5.00 mm

4.1 mm

4.1 mm

4.1 mm

4.1 mm

5.0 mm

5.0 mm

5.0 mm
5.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

5.0 mm

5.0 mm

6.0 mm

5.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

5.0 mm

5.00 mm

5.00 mm
5.00 mm

EmergenceProfile

EmergenceProfile

EmergenceProfile

ItemNumbers

ItemNumbers

ItemNumbers

Collar Height

Collar Height

Collar Height

SeatingSurface

SeatingSurface

SeatingSurface
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Chæ ñònh:
° Phuïc hình taïm ñôn leû vaø nhieàu ñôn vò

° Khoaûng caùch giöõa hai cung haøm toái thieåu laø 6 mm

° Gaäp goùc toái ña laø 15o

° Söï duïng trong mieäng giôùi haïn trong voøng 180 ngaøy

° Chòu taûi töùc thì khoâng chaïm khôùp cuûa nhöõng phuïc hình taïm ñôn leû

° Phuïc hình nhieàu ñôn vò seõ ñoøi hoûi ñaùnh giaù löïc treân  khôùp caén sang beân vaø ra tröôùc vaø löïc nhai ñeå laøm toái thieåu taûi löïc treân phuïc hình taïm

° Laønh thöông moâ coù höôùng daãn cuûa caùc phuïc hình moät ñôn vò vaø nhieàu ñôn vò treân implant tích hôïp xöông.

° Taûi löïc nhai treân nhöõng phuïc hình ñôn leû hoaëc nhieàu ñôn vò naâng ñôõ treân caùc implant ñaõ tích hôïp xöông ñeå laønh thöông moâ coù höôùng daãn.

Vaät lieäu:
PEEK:Keát noái hôïp kim titanium

*OÁC khoâng coù ôû treân, neân söû duïng loaïi sau thay theá: Cho Hexed caàn söû duïng loaïi oác IUNIHG

Söû duïng vôùi :
Cho Hexed caàn söû duïng loaïi oác vaøng IUNIHG                hoaëc Titanium IUNIHT
Cho Non-Hexed caàn söû duïng loaïi oác vaøng ILRGHG               hoaëc Titanium ILRGHT

3.8 mm 4.0 mm IMPFP34 IMPAPF34

IMPAPF34

IMPAPF354
IMPAPF356

IMPFP36

IMPFP354
IMPFP356

IPFP454

IWPFP554 IPAPF554

IPAFP454

4.0 mm
6.0 mm

6.0 mm

3.8 mm
5.0 mm

5.0 mm

Abutment taïm

Cement-retained restorations
Phuïc hình gaén xi maêng

Screw-retained restorations
Phuïc hình baét vít

profile

h

7.0

profile

7.0

h

3.4mm SeatingSurface

EmergenceProfile

EmergenceProfile

EmergenceProfile

ItemNumbers(Straight)

ItemNumbers(Straight)

ItemNumbers(Straight)

ItemNumbers(15° Pre-Angled)

ItemNumbers(15° Pre-Angled)

ItemNumbers(15° Pre-Angled)

Collar Height

Collar Height

Collar Height

4.1mm SeatingSurface

5.0 mm SeatingSurface

5.0 mm

5.0 mm

5.0 mm

5.0 mm

4.0 mm

4.0 mm

6.0 mm

6.0 mm

IPFP456

IWPFP556

IPAFP456

IPAPF556

SeatingS urface4.1mm

SeatingS urface3.4mm

SeatingS urface5.0mm

Description ItemN umbers

Hexed IMPFTC34

Non-Hexed* IMPFTC32

Hexed IPFTC41

Non-Hexed* IPFTC42

Hexed IWPFTC51

Non-Hexed* IWPFTC52

Hexed

profile

10.0

SeatingS urface4.1mm

SeatingS urface3.4mm

SeatingS urface5.0mm

Description ItemN umbers

Hexed IMMTCS1

Non-Hexed. ...............

Hexed IITCS41

Non-Hexed* IITCS42

Hexed IWTCS51

IWTCS52Non-Hexed*

Hexed Non-HexedNon-Hexed

profile

10.0

* bao goàm ILRGHT
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Chæ ñònh:
° Phuïc hình söù kim loaïi ñôn leû vaø nhieàu ñôn vò

° Nhöõng vuøng coù moâ moûng coù theå bò ñoåi maøu nöôùu

° Coù theå söûa soaïn ñeå theo ñuùng ñöôøng vieàn nöôùu

° Nhöõng thuû thuaät laøm maõo vaø caàu raêng truyeàn thoáng

° Chænh goùc ñoä toái ña laø 15o

Vaät lieäu:
Hôïp kim titanium (Post gaäp goùc

 saün 15o, keát noái beân trong, thaúng)  

Titanium tinh khieát thöông phaåm 

(Post thaúng keát noái ngoaøi)

QuickSeat® Connection : Heä thoáng Cer-
tain Implant laø neùt ñaëc tröng vôùi Quick-
Seat Connection, coù theå nghe thaáy tieáng 
« click» khi ñoùng phaàn treân vaø truï raêng. 
Khi baùc só laâm saøng nghe tieáng  « click 
» phaùt ra  coù theå khaúng  ñònh vaø tin 
chaéc raèng caùc phaän duïng cuï ñaõ ñöôïc 
gaén khôùp phuø hôïp. 

Abutment Fingers gaây neân tieáng 
“click” vaø cho pheùp vieäc giöõ ñöôïc 
phaàn raêng giaû treân implant khi phuïc 
hình thì caàn thöû tröôùc khi con vít 
ñöôïc vaën vaøo.

Keát noái beân trong 6/12 coù moät luïc 
giaùc vaø 12 ñieåm ñoâi. Luïc giaùc coù 
hai chöùc naêng: laøm duïng cuï vaën 
khôùp  trong khi ñaët implant vaø ñoàng 
thôøi traùnh laøm xoay caùc duïng cuï 
loaïi thaúng. 12 ñieåm ñoâi cho pheùp 
vò trí xoay khoaûng moãi 30O cho truï 
raêng coù goùc caïnh

Phuïc hình baèng caùch gaén cement 
ABUTMENT CHÍNH COÙ THEÅ MAØI CHÆNH
CHO TÖØNG TRÖÔØNG HÔÏP ÔÛ LABO (CUSTOMIZED)

profile

7.0

h

profile

h

7.0
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Ñoä khít saùt

Beà maët chuyeån 
ñoåi neàn

Ñoä khít saùt giöõa Implant 
vaø Abutment

Löïc keïp chaët giöõa
 Implant vaø Abutment

Xöông ñöôïc taùi laäp treân 
beà maët chuyeån ñoåi(plat-
form switching)

Giaûm maát xöông vuøng coå

Giaûm Tuït nöôùu quanh Implant

Diện tiếp xúc giữa Implant 
và Abutment rất sát và chắc 
chắn, giúp giảm các chuyển 
động nhẹ của Abutment, giảm 
nguy cơ khe hở giữa Implant 
và Abutment

T3 được thiết kế có bề mặt tiếp 
xúc cực kỳ chính xác, giảm khe 
hở nhỏ và tăng lực kẹp chặt.

Việc xử dụng vít vàng Gold-Tite 
giúp tăng lực kẹp chặt giữa 
Implant/Abutment tăng 113% 
so với các loại vít không phủ 
khác. Bề mặt phủ Gold-Tite 
được độc quyền từ 3i cho phép 
vít được vặn thêm nhiều hơn, 
làm tăng lực kẹp chặt và ổn 
định Abutment tối đa.

Sự thay đổi diện tích giữa 
Implant và nền Abutment cho 
phép phần nối giữa Implant và 
Abutment (IAJ) có hướng vào 
trong, phù hợp với độ rộng 
sinh học giữa mô liên kết và 
IAJ, giúp duy trì độ cao của 
xương.

Nhiều nghiên cứu cho thấy 
Implant của Biomet 3i với bề 
mặt chuyển đổi giữa Implant 
và Abutment giúp giảm mất 
xương vùng cổ Implant, chỉ 
khoảng 0.37mm.

20 mẫu của 
mỗi nhãn 
hàng khi thử

Độ rò rỉ được 
thử nghiệm 
(GELT)bởi 
University 
of Zurich, 
Switzerland.

Phần nối giữa Implant/
Abutment được chuyển đổi 
giúp nâng đỡ mô liên kết, 
giảm nguy cơ tụt nướu 50%.
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UCLA Abutment
ABUTMENT DUØNG CHO CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT
(TRÖÔØNG HÔÏP CAÀN TAÏO HÌNH THEÅ ABUTMENT ÑAËC BIEÄT)
PHUÏC HÌNH BAÈNG CAÙCH BAÉT VÍT TRÖÏC TIEÁP VAØO IMPLANT

Chæ ñònh:
° Abutment caù nhaân saûn xuaát trong labo
° Phuïc hình ñôn leû vaø nhieàu ñôn vò
° Khoaûng caùch giöõa hai cung haøm toái thieåu laø 6 mm
° Daønh cho phuïc hình thaåm myõ khi moâ bò giôùi haïn
° Ñieàu chænh goùc ñoä toái ña laø 30o

Vaät lieäu:
° Hình truï baèng hôïp kim vaøng ñöôïc xöû lyù baèng maùy coù  
    moät oáng unitube baèng nhöïa.

a) Hexed: OÁc khoâng bao goàm: söû duïng oác baèng vaøng (IUNIHG)

b) Non-Hexed: OÁc bao goàm oác baèng vaøng kích côõ lôùn (ILRGHG) 
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Caém gheùp Implant
Phuïc hình baèng caùch gaén baét vít

Abutment coù chieàu cao thaáp
cho tröôøng hôïp khoaûng hôû thaáp

Abutment coù ñoä loe roäng

Deã daøng ñaët vaø voâ truøng

Impression Coping

Laboratory Analog & Healing Cap

QuickBridge

Phuïc hình taïm coù chieàu cao thaáp

Phuïc hình sau cuøng coù chieàu cao thaáp

Duïng cuï cho Labo Driver & driver tipsOÁc vaën coù chieàu cao thaáp 

Pick-up Hexed LPCPIC1
LPCPIC2
LPCTIC1

LPCTIC2

Pick-up Non-Hexed

Twist Lock Hexed
Twist Lock Non-Hexed

Laboratory Analog

QuickBridge (titanium+cap)

Temporary Cylinder (Hexed)

Gold Cylinder (Hexed)
Gold Cylinder (Non-Hexed)
Castable Cylinder (Hexed)
Castable Cylinder (Non-Hexed)

Temporary Cylinder (Non-Hexed)
Distal Extension

QuickBrudge Impression Coping

QuickBrige Replacement Cap

Healing Cap
LPCLA
LPCHC

LPCCB
LPCRIC*

LPCTC1
LPCTC2
LPCDE*

LPCGC1*
LPCGC2
LPCCC1

LPCCC2

LPCQBCAP*

Gold-Tite Retaining Screw Lapping Tool
Polishing Protector
Laser Welded Cylinder

Waxing Screw

Description Item number 

LPCGSH LPCAMI
LPCPP*

LPCTUCA
LPCWS

Description Item number 

Driver

Driver tip

PAD24
RASA3 

Description Item number 
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Caém gheùp Implant

Chæ ñònh:
Haøm thaùo laép naâng ñôõ treân moâ meàm vaø treân 2-4 implant 
Haøm thaùo laép trong tröôøng hôïp maát raêng baùn phaàn vôùi 1 implant trôû leân
Khoaûng caùch giöõa hai cung haøm bò giôùi haïn
Ñieàu chænh goùc ñeán 40O giöõa hai implant ñöôïc caém phaân kyø

Bao goàm trong moãi Abutment

*IncludesLOCATORAttachment,Housing,ProcessingMale,SpacerMales,3RetentionReplacementMales

Self Aligning

56,000 cycles of function
28 Times

Longer-Lasting
Attchment

Lowest Vertical Height

Angle Correction
Up to 40o

Housing
and Black
Processing

Male

Final
Male

Light
Retention

Male

Extra
Light

Retention
Male

White
Spacer
Ring

Vaät lieäu:
Abutment: Hôïp kim titanium vôùi lôùp phuû titanium nitride
Housing: Hôïp kim titanium
Phaàn döông: Nylon

CollarH eight Item Numbers

1.0mm IMLOA000

IMLOA002
IMLOA003

IMLOA004

2.0mm

3.0mm

4.0mm

Seating Surface3.4mm

height

3.4IMLOA0055.0mm
IMLOA0066.0mm

CollarH eight ItemN umbers

1.0mm ILOA001

2.0mm ILOA002

3.0mm ILOA003

4.0mm ILOA004
5.0mm ILOA005
6.0mm ILOA006

Seating Surface4.1mm

height

4.1

Overdent SURERestorations

ImpressionCoping

LaboratoryAnalog

Replacement Housing

Replacement Housing Kit

LOCATOR Bar Attachment

LOCATOR Bar Attachment Tap

LOCATOR Bar Attachment Drill

ExtraLightRetentionMales(4-pack)
Blue,1.5lbs/680g

ExtendedRangeMales(4-pack)
Green,4lbs/1800g

ExtraLightRetention (4-pack)
ExtendedRangeMales-Red

ReplacementMales(4-pack)
White,5lbs/2250g

Light Retention Replacement Males  
Pink, 3lbs/1350g (4-pack)

LAIC1

LALA1

LAELM*

LAERM*

LELARM*

LARMS*

LLRMS*

LOAH

LORHK*

LOAB

LOAT

LOAD

Description Item number 

Description Item number 

CoreTool/AbutmentDriver

DriverTip24mm(L)

DriverTip30mm(L)

1.25mm/.050in.DriverTip24mm(L)
usedwithLCTDR1

1.25mm/.050in.DriverTip30mm(L)
usedwithLCTDR1

LCTDR1

LOADT4

LOADT9

RASH4

RASH9
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Caém gheùp Implant

NOTE:ForCertainZiReal Post use IZIRTS (include with abutment) NOTE:ForCertainZiReal Post use IZSHG (20Ncm include with abutment)
For Non-Hexed abutment use ILRGHG (20Ncm)

Laáy daáu vaø Labo

Duïng cuï ñeå vaën Khoùa torque cho phuïc hình

Pick-Up
ImpressionCoping

TwistLock™
ImpressionCoping

Laboratory
Analog

Laboratory
AbutmentHolder

Screw QuickSeat
Activator Tool

OÁc Labo

OÁc 
baèng vaøng 

Components For 
Keát noái beân trong

Description 3.4mm 4.1mm 5.0mm

Pick-UpImpressionCoping

LaboratoryAnalog

OÁc baèng vaøng Hexed (1 goùi 1 oác)

OÁc baèng vaøng Non-Hexed (1 goùi 1 oác)

TwistLockImpressionCoping

LaboratoryAbutmentHolder

OÁc Labo (1 goùi 5 oác)

QuickSeatActivatorTool

EmergenceProfile 3.4 4.13.8 5.05.0 6.0 5.0

IMIC30 IMIC33 IIIC41 IIIC12 IIIC60 IWIP50

IWIT50

IWIP56

IWIT56

IILAW5

IMIC35

IMIT33 IIIC44 IIIC45 IIIC46

IILA20

ILTAH57

IUNIHG (20Ncm)

IUNITS*

ILRGHG (20Ncm)

IQSA01

6.1

-     IMIT35

IMMILA

L-TIRW 
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Caém gheùp Implant
GELATAMP
Chaát caàm maùu Spongel Gelatamp coù taåm chaát colloidal baïc mang 

ñeán cho nha syõ saûn phaåm töông thích sinh hoïc hieäu 
quaû ñaùng tin caäy cho vieäc ñieàu trò sau nhoå raêng. 
Chaát colloidal maøu baïc coù hieäu quaû cho vieäc saùt 
truøng.

° Taêng cöôøng laøm ñoâng vaø caàm maùu
° Hoã trôï laønh thöông
° Ngöøa vieâm nhieãm nhôø vaøo hieäu quaû khaùng
    khuaån duy trì laâu
° Ngaên chaën xuaát huyeát haäu phaãu thuaät
° Ngaên chaën hình thaønh saâu raêng thöù phaùt
° Töï tieâu
° Voâ truøng
° Coù theå caét thaønh nhieàu kích thöôùc

Höôùng daãn söû duïng:
Ñaët mieáng xoáp khoâ vaøo ngay vuøng veát thöông ñang 
coù maùu vaø noù coù theå huùt caøng nhieàu maùu caøng toát.
Mieáng xoáp khoâng ñöôïc nhoâ ra khoûi vieàn nöôùu ñeå 
khoâng gaây baát lôïi khoâng mong 
muoán cho bieåu moâ.
Caùch chæ ñònh naøy laø duøng cho ñieàu trò vuøng oå raêng 
vaø khoâng caàn bôm röûa sau naøy.

Gelatamp ñöôïc voâ truøng vaø saün duøng. Coù theå ñieàu 
chænh kích thöôùc nhoû xuoáng cho phuø hôïp vôùi khoang 
oå raêng neáu caàn. 2 ñôn vò Gelatamp coù theå duøng cho 
veát thöông lôùn. Phaûi chaéc raèng mieáng xoáp khoâng bò 
neùn. AÙp löïc treân mieáng xoáp seõ phaù huûy caáu truùc cuûa 
noù vaø ngaên chaën tuï maùu trong mieáng xoáp.

Ñaëc tính ñaëc bieät cuûa chaát colloidal baïc giuùp 
duy trì hieäu quaû laâu daøi

Thaønh phaàn caáu taïo
Moät mieáng xoáp gelatine trong Gelatamp (14x7x7mm) chöùa :
Gelatine cöùng Ph.Eur ................ 9.5 mg
Chaát colloid baïc cod. fran. .........0.5 mg

Sau khi nhoå raêng 
maùu seõ ñoâng trong 

oå raêng

Caét Gelatamp cho 
ñuùng vôùi kích côõ 

caàn duøng

Ñaët Gelatamp 
trong veát thöông 

vaø khaâu laïi

Gelatamp hoaït ñoäng nhö theá naøo
Giuùp laønh thöông
Ñaët Gelatamp vaøo veát thöông

Mieáng xoáp ruùt maùu 55 - 75 laàn so vôùi troïng 
löôïng maø khoâng phoàng ra.

Taäp hôïp maùu ñoâng
Caáu truùc cuûa mieáng xoáp ñaåy maïnh hình thaønh 
caùc cuïc maùu ñoâng deã daøng.

OÅn ñònh maùu ñoâng
Ngaên chaën taäp trung maùu cuïc gaây saâu thöù 
phaùt hoaëc hình thaønh choã nöùt.

Duy trì hieäu quaû choáng khuaån.
Caùc ion thoaùt ra trong quaù trình töï tieâu baïc coù 
hieäu quaû choáng laïi nhieàu loaïi sieâu vi khuaån.

Töï tieâu hoaøn toaøn
Seõ xaûy ra trong voøng 4 tuaàn / ñuùng vôùi quy 
trình laønh thöông khoâng caàn môû laïi veát thöông.

300.000

200.000

100.000

10.000

1.000

< 500

0         4        24            168            336           672

E. coli

Ps. aeruginosa

Staph. aureus

Candida albicans

Aspergillus niger

Kieåm tra chaát löôïng sieâu vi khuaån
ñöôïc thöïc hieän bôûi L + S GmbH, Bad Bocket, Ñöùc

m
ic

ro
-o

rg
an

is
m

 c
ou

nt
 (C

FU
/s

p
on

ge
)

time in hours

Maõ soáchaát caàm maùu
14 x 7 x 7 mm

14 x 7 x 7 mm

14 x 7 x 7 mm

50 mieáng/hoäp 274 007
20 
20 

274 002 

274 008 

mieáng/hoäp
mieáng/Blister
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Kính Loupe

Kết hợp với 
kính lúp TTL

Kết hợp với kính
thông thường

ĐÈN LED 140

Thông số kỹ thuật
° Công suất: 6w
° Cường độ ánh sáng: 30,000 Lux
° Trọng lượng: 6g
° Kích thước điểm: 180mm 
° Nhiệt độ màu: 6400˚K
° Loại pin: Pin sạc Li-on
° Sử dụng tự do: Chiếu sáng liên tục 4 giờ

SHADE LIGHT PLUS 

 Đèn LED JT140 là đèn LED sáng tạo chuyên dụng cho kính lúp

Shade Light Plus là một thiết bị sáng tạo thay thế hình ảnh 
chụp trong ngành y tế. Bạn sẽ không có bất kỳ suy nghĩ thứ 
hai sau khi trải nghiệm.

Việc sử dụng đơn giản của SLP với khả năng tương thích với điện thoại 
thông minh với mức giá phải chăng. SLP giúp bạn phân biệt màu sắc thông 
qua việc thực hiện nguồn ánh sáng tự nhiên 5,500K cho phép bạn có kết 
quả chính xác hơn

Thông số kỹ thuật 
° Nhiệt độ màu: ánh sáng ban ngày (5.500K)
° Thịời gian hoạt động LED: > 30,000 giờ
° Nguồn điện LED: 0.5w x 8pcs
° Năng lượng: : 18650 Pin Lithium ion /3.7Vdc Bộ đổi nguồn
° Đầu vô: 100-2400Vac 50/60hz
° Đầu ra: 5Vdc 2A

TÊN SẢN PHẨM

TÊN SẢN PHẨM

Mã số

Mã số

Shade Light

LED Light - đèn LED

SH-LIGHT

JT140

Hình ảnh được chụp bằng SHADE LIGHT PLUS
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Thuoác teâ

° Duøng cho oáng thuoác teâ nha khoa tieâu chuaån
   1.7 ml/1.8 ml. 

° Ñöôïc laøm baèng nhoâm, troïng löôïng nheï vaø
    baèng theùp khoâng gæ.

° Ñoä beàn cao, khoâng coù
    boä phaän thaùo rôøi.

° Thieát keá hôïp lyù, giuùp kieåm soaùt aùp löïc tieâm 
    vaø giaûm moûi tay.

° Ñaët vaùt ba maët vôùi thoâng soá vaùt chuaån  
° Ñaàu kim ñöôïc laøm baèng silicon coù ñoä deûo  
    vaø meàm ñeå ñaûm baûo ñoä phun mòn cho  
    beänh nhaân.

° Gaây teâ nhanh taïi choã tröôùc khi chích.
° Gaây teâ nheï cho caùc tröôøng hôïp: nhoå 
    raêng söõa, naïo tuùi nha chu, nheùt chæ 
    co nöôùu..

ASPIRATING DENTAL INJECTION SYRINGES

DISPOSABLE NEEDLES

Loaïi tieâu chuaån (maøu vaøng)

Loaïi nhoû (maøu xanh)

OÁng tieâm nha khoa

Kim duøng moät laàn

L000007

TOPICAL ANESTHETIC
Thuoác teâ thoa Ultracare Thuoác teâ thoa Octocaine

Lidocaine 5%
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Thuoác teâ

INJECTABLE ANESTHETICS

MADE IN CANADA
NOVOCOL ÑAÕ TRÔÛ LAÏI VIEÄT NAM !

YEÂN TAÂM KHI COÙ THUOÁC TEÂ
ARTICAINE, LIDOCAINE, MEPIVACAINE

Thuoác tieâm gaây teâ
Ñöôïc khöû truøng tuyeät ñoái 

99280 99286 99281 99282
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Novocol - Saûn phaåm noåi tieáng haøng ñaàu 
° Ñöôïc saûn xuaát taïi Canada vôùi nhaø maùy saûn xuaát ñaït chuaån cao nhaát hieän nay treân thò tröôøng thuoác teâ.
° Saûn phaåm ñöôïc voâ truøng hoaøn toaøn vaø luoân ñaûm baûo ñoä tinh khieát, chaát löôïng cao.
° OÁng ñöïng thuoác trung hoøa ñöôïc silicone hoùa thuûy tinh.
° Giuùp vieäc tieâm thuoác ñöôïc nheï nhaøng, taïo thoaûi maùi cho beänh nhaân.
° Beân ngoaøi oáng thuûy tinh ñöôïc boïc lôùp Mylar, giuùp ngaên ngöøa
    caùc toån thöông neáu oáng thuûy tinh bò vôõ.

POSICAINE  (Articaine)

OCTOCAINE  (Lidocaine)

ISOCAINE   (Mepivacaine)

Thaønh phaàn 
POSICAINE 200 :
Articaine hydrochloride 4 % coù epinephrine 1:200,000
Ñoùng goùi trong oáng thuûy tinh 1.7 mL, 1 hoäp 50 oáng

Thaønh phaàn 
Lidocaine HCl 2% vôùi Epinephrine 1:100,000
Injection USP, Terminally Sterilized box of 50 cartridges.
Lidocaine HCl 2% and Epinephrine 1:50,000
Injection USP, Terminally Sterilized box of 50 cartridges

Thaønh phaàn 
Isocaine® 3%- Mepivacaine HCl 3%, khoâng chaát co maïch
Injection USP (khoâng Vasoconstrictor), Terminally Sterilized
box of 50 cartridges
Isocaine® 2% Mepivacaine HCl 2% and Levonordefrin 1:20,000
Injection USP, Terminally Sterilized box of 50 cartridges

POSICAINE 100 :
Articaine hydrochloride 4 % coù epinephrine 1:100,000
Ñoùng goùi trong oáng thuûy tinh 1.7 mL, 1 hoäp 50 oáng.

Chæ ñònh:
Gaây teâ taïi choã vaø gaây teâ vuøng trong caùc thuû thuaät nha khoa ñôn giaûn & phöùc taïp.
Thaåm thaáu nhanh (1-3 phuùt) vaø keùo daøi töø 45-75 phuùt/ oáng thuoác.
Theo FDA thôøi gian gaây teâ tuûy raêng coù theå keùo daøi 60 phuùt khi tieâm taïi choã haøm treân vaø 120 phuùt 
khi tieâm vuøng ôû haøm döôùi.
Lieàu söû duïng toái ña articaine: 7mg/kg
Löôïng Articaine / oáng: 68mg
Khoâng neân duøng cho treû döôùi 4 tuoåi.

Chæ ñònh:
Gaây teâ taïi choã vaø gaây teâ vuøng.
Thôøi gian thaåm thaáu nhanh, döôùi 2 phuùt neáu tieâm taïi choã vaø keùo daøi khoaûng 60 phuùt. Neáu gaây 
teâ vuøng thôøi gian thaåm thaáu 2-4 phuùt vaø keùo daøi 90 phuùt teâ tuûy raêng.
Khoâng coù thaønh phaàn methylparaben ñeå giaûm phaûn öùng dò öùng vôùi beänh nhaân nhaïy caûm.
100% khoâng coù latex, giaûm phaûn öùng dò öùng.

Chæ ñònh:
Gaây teâ taïi choã vaø gaây teâ vuøng cho ngöôøi lôùn vaø treû em.
Khoâng coù chaát co maïch, duøng cho moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät trong y khoa nhö beänh nhaân bò 
tim maïch, treû em...
Thôøi gian thaåm thaáu 30-120 giaây ñoái vôùi haøm treân & 1-4 phuùt ñoái vôùi haøm döôùi.
Thôøi gian keùo daøi: 20 phuùt cho haøm treân vaø 40 phuùt cho haøm döôùi.

Thuoác teâ

°

°

°
°
°

°
°
°

°

°

°

°
°
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MEDICOM COTTON DENTAL ROLLS
Goøn cuoän

Chaát löôïng tinh khieát naèm ngay trong caùc 
cuoän goøn traéng tinh, mòn maøng coù tính huùt aåm 
cao 100%.
Khoâng laøm baïn lo ngaïi, do khoâng coù duøng 
phuï gia hoùa hoïc hoaëc chaát laøm traéng. Coù tính 
meàm deûo, uoán cong deã daøng vaø duy trì hình 
daùng sau khi uoán.

COTTON ROLL Maõ soá
Goøn cuoän, #1 (1-1/2x3/8, 8mmx37mm, 1000/hoäp) 4551
Goøn cuoän, #2 (1-1/2x3/8, 38mmx10mm, 300/hoäp) 4554-300

LUNA DENTAL ROLLS
Bòch goøn cuoän Luna Goøn cuoän chaéc chaén, tinh teá, khoâng caàn phaûi thay 

trong suoát quaù trình ñeàu trò, vì vaäy ít toán thôøi gian 
vaø tieát kieäm.
Giuùp banh maù vaø huùt aåm phaàn maù hieäu quaû trong 
suoát quaù trình ñieàu trò.
Duy trì kích thöôùc vaø khoâng bò raõ khi ñaõ thaám nhieàu 
nöôùc boït.

LUNA DENTAL ROLLS Maõ soá
Bòch goøn cuoän #1, 300g/bòch = 850 caùi

Bòch goøn cuoän #2, 300g/bòch = 650 caùi

100 001

100 002

PAROTISROLL
Goøn cuoän Luna nguyeân cung raêng Parotisroll khoâng bò di chuyeån vaø mang ñeán nhieàu 

khoaûng troáng cho thao taùc. Ñieàu trò nha khoa thöïc 
hieän deã daøng hôn vaø hieäu quaû hôn.

PAROTISROL Maõ soá
Bòch goøn cuoän #1, 9mm, 80mm, 100 caùi

Bòch goøn cuoän #3, 10mm, 80mm, 100 caùi
Bòch goøn cuoän #2, 10mm, 80mm, 100 caùi 

160 001
160 002
160 003

ROLL-O-MAT PLASTIC WHITE Hoäp ñöïng goøn maøu traéng

Chæ caàn nhaán nheï leân naép laø seõ coù1 cuoän 
goøn xuaát hieän. Caùc cuoän goøn coøn laïi 
ñöôïc baûo veä khoûi buïi vaø tia nöôùc, coù theå 
haáp voâ truøng ôû nhieät ñoä leân ñeán 1340C.

ROLL-O-MAT Maõ soá
Hoäp ñöïng goøn 120 004

Vaät lieäu söû duïng 1 laàn
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Goøn cuoän

LUNAMAT, WHITE BOX
Hoäp ñöïng goøn maøu traéng

Hoäp ñöïng goøn Lunamat ñöôïc 
thieát keá vôùi daïng ngaên keùo. 
Môû ngaên keùo ra thì seõ coù 2 
- 3 cuoän goøn saün duøng. Caùc 
cuoän goøn coøn laïi ñöôïc baûo veä 
khoûi buïi vaø tia nöôùc.       

STERI QUICK
Taám traûi phaãu thuaät voâ truøng

Boïc khay, boïc vaø baûo veä thieát bò voâ truøng
Baûo veä beänh nhaân
Ñoùng goùi rôøi, voâ truøng vaø saün duøng

LUNAMAT Maõ soá

Maõ soá Maõ soá

Hoäp ñöïng goøn 120 000

647 104 647 100

PATIENT
PRO-
TECT
SIMPLEX

Khaåu trang

PATIEN PROTECT SIMPLEX STERI QUICK
Khaên choaøng 60x60 cm, 80 caùi Giaáy traûi phaãu thuaät, 350x500mm,80 caùi 

SAFE+MASK PREMIER EARLOOP MASK

THE

2
Single Use

PRODUCT MADE IN

Medicom Quality You Can StrustÑaùp öùng taát caû caùc tieâu chuaån ASTM (Hieäp 
hoäi kieåm nghieäm vaät lieäu Hoa Kyø) hieän haønh 
ñoái vôùi khaåu trang.
Thoaûi maùi, oâm saùt, meàm maïi vaø khoâng kích öùng.
Baûo ñaûm baûo veä khoâng cho treân 95% vi khuaån 
3 micron thaâm nhaäp.

Maõ soá
2015M

PREMIER EARLOOP MASK
Khaåu trang Safe-Mask xanh, 100 caùi/hoäp
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Gaêng tay Latex

SECOND SKIN LATEX POWDERED

LATEX SECOND SKIN Maõ soá

Gaêng tay côõ nhoû (x100)

Gaêng tay côõ trung (x100)
Gaêng tay côõ lôùn (x100)

Gaêng tay côõ X-nhoû (x100) 1205A
1205B

1205C
1205D

SAFE BASIC LATEX POWDER FREE

SURGICAL POWDER FREE GLOVES STERILE

Maõ soá

Gaêng tay côõ nhoû (x100)

Gaêng tay côõ trung (x100)
Gaêng tay côõ lôùn (x100)

Gaêng tay côõ X-nhoû (x100) 1188A
1188B

1188C
1188D

SAFE BASIC LATEX POWDER FREE

Ñöôïc laøm baèng cao su latex hoaøn toaøn töï nhieân. 
Gaêng tay latex khoâng hoaøn toaøn oâm saùt vaøo tay.

Cao su töï nhieân baûo veä hoaøn haûo cho baïn vaø beänh 
nhaân cuûa baïn.

Beà maët cuûa caùc ngoùn tay ñöôïc thieát keá coù phaàn 
nhaùm ñeå gia taêng ñoä löu giöõ duïng cuï vaø deã thao taùc.

Gaêng tay côõ 6 (x1)

Gaêng tay côõ 6.5 (x1)

Gaêng tay côõ 7 (x1)

Gaêng tay côõ 7.5 (x1)

Gaêng tay côõ 8 (x1)

1142B
1142C

1142D

1142E

1142F

SAFE TOUCH LATEX POWER-FREE GLOVE Maõ soá

Giaûm kích öùng. Coâng ngheä tinh 
loïc boät cao caáp ñöôïc aùp duïng ñeå 
loaïi boû boät dö vaø giaûm ñeán möùc 
toái thieåu söï kích öùng da.

Giaù thaønh hôïp lyù.
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Gaêng tay Nitrile & Vinyl

Maõ soá

Maõ soá

Gaêng tay côõ SX (x 100) X- Nhoû

Gaêng tay côõ S (x 100) Nhoû

Gaêng tay côõ M (x 100) Trung
Gaêng tay côõ L (x 100) Lôùn

Ñaàu maøu xanh (x 100)

1175A
1175B

1175C
1175D

782

SAFE TOUCH ULTRA SLIM

SALIVA EJECTORS

SAFE TOUCH NITRILE POWDER FREE ULTRA SLIM

SAFETOUCH ADVANCED SLIM
NITRILE POWDER FREE, TEXTURED

SALIVA EJECTORS CLEAR

Deã söû duïng, khoâng ræ seùt, deã daøng taïo hình theo 
hình daùng mong muoán.
Taêng söï thoaûi maùi vaø an toaøn cho beänh nhaân vôùi 
ñaàu oáng trôn laùng meàm maïi, ñeå traùnh huùt dính vaøo 
moâ.
Huùt toái öu khi duøng vôùi maùy huùt cuûa YÙ vaø Ñöùc noåi 
tieáng theá giôùi.

Maõ soá
Gaêng tay côõ SX (x 100) X- Nhoû

Gaêng tay côõ S (x 100) Nhoû

Gaêng tay côõ M (x 100) Trung
Gaêng tay côõ L (x 100) Lôùn

1174A
1174B

1174C
1174D

SAFE TOUCH ULTRA SLIM
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Vaät lieäu söû duïng 1 laàn
HVE SUCTION TIPS

PRO TIP

Heä thoáng huùt ñöôïc thieát keá ñaëc bieät

Ñaàu phuø hôïp vôùi haàu heát caùc ñaàu xòt 3 trong 1. Coù nhieàu 
loaïi ñaàu noái chuyeån khaùc nhau ñeå löïa choïn.

Taùch haún phaàn nöôùc vaø khí, khoâng ñeå phaàn khí khoâ bò 
nhieãm nöôùc khi laøm khoâ raêng.

Thieát keá cöùng chaéc, giuùp coù theå banh maù vaø chaën löôõi. 
Ñoàng thôøi beà maët troøn, trôn laùng an toaøn vaø deã chòu cho 
beänh nhaân.

Laø loaïi söû duïng 1 laàn, ngaên vieäc laây nhieãm cheùo so vôùi 
ñaàu kim loaïi, maát nhieàu thôøi gian ñeå laøm saïch vaø voâ 
truøng.
Coù theå xoay 360O, ñaàu xòt coù ñoä cong ñeå deã thao taùc 
chính xaùc.
Coù nhieàu ñaàu noái chuyeån ñeå phuø hôïp vôùi caùc heä thoáng 
xòt khaùc nhau. 

Coù thieát keá khoùa, phoøng ngöøa vieäc ñaàu xòt bò tuït ra.

Giaûm tieáng oàn, taêng hieäu quaû huùt nhôø goùc caét 45O.
Deã thao taùc vaø deã nhìn nhôø thieát keá chöõ S ñoäc ñaùo.

HVE SUCTION TIPS Maõ soá
High vol evac - Non - Vented - White

High vol evac - Vented “S” shape - White
505
510

Ñaàu xòt Pro tip (x 250)
Ñaàu noái Adec (x 1)
Ñaàu noái DCI (x 1) 

Ñaàu noái KA138 (x 1)
Ñaàu noái SM117 (x 1)
Ñaàu noái SM137 (x 1)

PRO TIP Maõ soá
1007070

1007093
116238
116218
116237

1007090C

ROEKO SURGITIP

SAFE BASIC LATEX POWDER FREE Maõ soá
OÁng huùt phaãu thuaät Þ 4.8 mm - 100 oáng 

OÁng huùt phaãu thuaät Þ 2.5 mm - 100 oáng
OÁng huùt phaãu thuaät Þ 1.2 mm - 100 oáng

462 049

462 026
462 013

Surgitip-micro aspirator tip dia 1,2mm x 20 caùi 

Aspiratior tip surgitip diameter 2,5mm x 20 caùi 

Aspiratior tip surgitip diameter 4,8mm x 20 caùi

462 012

462 025

462 048
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AÙo phaãu thuaät

HEAD REST COVER

BARRIER FILM

ISOLATION GOWNS

 

.

HEAD REST COVER Maõ soá
Bao phuû ñaàu gheá 10” x 13” ((x 500) 3017

Tieát kieäm thôøi gian do deã ñaët vaøo vaø thaùo ra khoûi beà 
maët, nhôø coù lôùp keo höõu duïng.
Giaûm laây nhieãm cheùo baèng caùch duøng moät laàn.
Deã söû duïng, coù khía ñeå coù theå xeù töøng mieáng nhoû.

BARRIER FILM Maõ soá
Maøng phim baûo veä, maøu xanh, 1200m/cuoän
Maøng phim baûo veä, maøu trong, 1200m/cuoän

5050
5051

Coù ñoä beàn thöôïng haïng.
Ta êng cöô øng the âm va øo sö ï  baûo veä choáng 
laây nhieãm cheùo. 
Khít saùt thoaûi maùi, vôùi coå tay aùo coù tính thun 
giaõn, daây buoäc thaét löng vaø daây buoäc quanh coå.
Khoâng thaám dòch.

ISOLATION GOWNS Maõ soá
AÙo phaãu thuaät 30g (x 10)
AÙo phaãu thuaät 40g (x 10)

8023-30
8023-40

Tieát kieäm thôøi gian do 
deã daøng ñaët vaøo vaø thaùo 
ra, laøm baèng vaät lieäu
khoâng thaám dòch, 
laøm giaûm laây 
nhieãm cheùo.

Taêng thoaûi maùi 
cho beänh nhaân 
baèng chaát lieäu 
poly-blend meàm maïi, 
coù theå thoâng khí ñöôïc.

Baûo veä vaø baûo quaûn gheá nha.

Baûo veä toái ña vôùi kieåu 
raäp noåi theo chieàu ngang 
vaø rìa khoâng thaám nöôùc 
ñoäc ñaùo.
Thieát keá ñoäc quyeàn ñaõ 
ñaêng kyù baûn quyeàn ñoái 
vôùi DRY-BACK
Kích thöôùc: 13” x 18” 
(33cmx45.5cm) 2 lôùp 
giaáy + 1 lôùp poly.

DRY-BACK DENTAL BIBS Maõ soá
Khaên choaøng coå maøu xanh döông (x 500)

Khaên choaøng coå maøu tím (x 500)

8282

8280
Khaên choaøng coå nhieàu maøu (x 500) 8581

DRY-BACK DENTAL BIBS

AÙo phaãu thuaät 
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Taêng cöôøng baûo veä, cheá taïo baèng vaät lieäu khoâng thaám 
dòch, taêng ñoä beàn choáng xeù raùch baèng caùc ñöôøng may.
Chaát löôïng thöôïng haïng
Thuaän tieän vaø deã söû duïng do coù mieäng thun giaõn deã 
daøng mang giaøy vaøo. Kieåu daùng choáng tröôït do coù ñeá 
raäp noåi 

Taêng söï thoaûi maùi cho beänh nhaân baèng chaát lieäu 
khoâng deät, cöïc kyø meàm maïi, khoâng dính, chaát 
löôïng tuyeät haûo, khoâng coù boå sung hoùa chaát laøm traéng. 

Tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí do duøng gaïc khoâng deät 
so vôùi gaïc cotton.

Tieát kieäm thôøi gian vaø tieàn baïc do gaïc thaám toát, ít hao 
vaät lieäu.

100% coton traéng, khoâng coù vaät lieäu chaát hoùa hoïc.

Bôø gaïc ñöôïc gaáp, traùnh bò töa bìa.

Coù theå môû phaàn gaáp ñeå taêng kích thöôùc gaïc.

Gaïc khoâng coù chaát lanh, deã söû duïng vaø coù khaû naêng 
huùt aåm cao.

CLIP CAP

SAFE GAUZE 2”X 2”

DISTECH ALL GAUZE 2”X 2”

CLIP CAP

SAFE GAUZE

SHOE COVER

SHOE COVERMaõ soá

Maõ soá

Maõ soá
8000-B

4522-CH

8007Muõ phaãu thuaät, 100 caùi/tuùi

Gaïc 2”x 2” (x200)

DISTECH ALL GAUZE Maõ soá
DT-3001Gaïc Distech 2”x 2” (x 200)

Bao chuïp giaøy, 100 caùi/hoäp

Vaät lieäu söû duïng 1 laàn

Muõ, gaïc...

Gaïc

Gaïc Distech 2”x 2”

Baûo veä toát baèng vaät lieäu khoâng thaám dòch.
Möùc ñoä thoaûi maùi vaø thoâng khí cao
Giaûm phaûn öùng dò öùng do duøng baèng thun ngang 
quanh ñaàu khoâng chöùa latex
Maøu xanh döông 
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SAÛN PHAÅM
VEÄ SINH VOÂ TRUØNG
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Veä sinh
ZETA 1

ZETA 2 SPOREX

ZETA 1 Maõ soá
Zeta 1 ultra (1 lít)

Zeta 1 ultra (5 lít)
C810000

C810001

• Cách sử dụng: Pha loãng 2% (khử 
trùng rộng), thêm 20mL Zeta 1 Ultra vào 
1L dung dịch. Ngâm dụng cụ trong chậu 
nước tĩnh trong 60 phút hoặc trong bể 
siêu âm trong 30 phút ở 35°C.
• Cách sử dụng: Pha loãng 1% (khử 
trùng nhanh), thêm 10mL Zeta 1 Ultra vào 
1L dung dịch. Ngâm các dụng cụ trong 
một chậu nước tỉnh trong 15 phút.

Bột pha dung dịch sát trùng lạnh
• Cách sử dụng: Pha loãng 2%, pha 20g (3 thìa) 
Zeta 2 Sporex với 1L nước và khuấy để hòa tan 
bột. Để dung dịch hoạt động 15 phút và sau đó 
ngâm các dụng cụ trong vòng 10 phút.

ZETA 2 Maõ soá
Zeta 2 Spotex (900g)
Zeta 2 Enzyme(1.2kg)

C810011
C810012

ZETA 2 ENZYME
Bột pha dung dịch khử trùng và làm sạch
• Cách sử dụng: Pha loãng 2%: thêm 20g (2 thìa) 
Zeta 2 Enzyme với 1L nước (35°C) và khuấy để hòa 
tan bột. Đợi 15 phút và sau đó ngâm các dụng cụ 
trong vòng 10 phút.
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Veä sinh voâ truøng

ZETA 7 SPRAY ZETA 7 SOLUTION
Dung dịch sát trùng chất lấy dấu trong labo Dung dịch sát trùng chất lấy dấu trong labo
• Cách sử dụng: Rửa sạch mẫu hàm dưới vòi nước 
chảy. Xịt Zeta 7 Spray lên cả hai mặt của mẫu hàm 
để có được một lớp chất khử trùng bao phủ hai bề 
mặt. Để khô ít nhất 3 phút.

• Cách sử dụng: Pha 
loãng 1%: , thêm 10ml 
dung dịch Zeta 7 vào mỗi 
lít nước. Rửa sạch mẫu 
hàm dưới vòi nước chảy. 
Ngâm mẫu hàm trong 
dung dịch khử trùng 
trong 10 phút và sau đó 
rửa sạch.

C810050
C810048Bình Zeta 7 Solution (1l)

Bình Zeta 7 Spray, Bình xịt (750ml)

ZETA 7 SPRAY & ZETA 7 SOLUTION

ZETA 6 HYDRA ZETA 6 DRYGEL
Dung dịch sát trùng tay Gel sát trùng tay

- Làm ướt tay, xịt dung dịch 
vào lòng bàn tay và chà 2 
bàn tay với nhau. Sau đó 
rửa lại bằng nước sạch và 
lau khô.

- Xịt keo trực tiếp vào 
lòng bàn tay chà ít nhất 
trong vòng 30s, rồi để 
tự khô mà không cần 
rửa lại với nước.

C810043
C810042Zeta 6 Hydra (1l)

Zeta 6 Hydra (5l)

ZETA 6

C810046
C810045Zeta 6 Drygel (500ml)

Zeta 6 Drygel (1l)

ZETA 6
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Veä sinh voâ truøng

UC30

UC31

Dung dịch rửa dụng cụ

bột rửa dụng cụ

• Độ đậm đặc cao: 1.6%
• Pha loãng với nước: 30L

• Chỉ định: UC30 không chứa ion tẩy rửa, được 
dùng cho nhiều mục đích làm sạch, loại chất bẩn 
hữu cơ như máu, nước bọt và các mảnh vụn.
- Dùng cho các dụng cụ làm mão, cầu răng, răng 
giả, đầu cạo vôi siêu âm.
• Lưu ý: Dùng cho bình rung rửa dụng cụ. Có thể 
dùng như chất ngâm dụng cụ trước khi rửa trong 
bình rung rửa dụng cụ. Sau đó rửa sạch lại với 
nước vòi.

- Nhiều công năng, chống gỉ sét, chống ăn mòn.

• Độ đậm đặc: 0.4%
• Pha loãng với nước: 79L

• Chỉ định: UC31 kết hợp với chức năng làm sạch của 
dung dịch BioSonic với tính năng chống mài mòn trong 
bồn siêu âm. Dùng cho các mục đích làm sạch.

- Dùng cho các thiết bị làm mão, cầu răng, răng giả, 
đầu cạo vôi bằng siêu âm.

• Lưu ý: Dùng cho bình rung rửa dụng cụ. Có thể dùng 
như chất ngâm dụng cụ trước khi rửa trong bình rung 
rửa dụng cụ. Sau đó rửa sạch lại với nước vòi.

C810045

C810045

UC30

UC31

Dung dịch rửa dụng cụ UC30 (473ml)

Bột rửa dụng cụ UC31 (20 túi x 15ml)
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Tuùi haáp voâ truøng

SELF SEALING STERILIZATION POUCHES

DISTECH FLAT STERILIZATION REELS 200 M

Tuùi haáp voâ truøng töï daùn

Cuoän tuùi haáp voâ truøng Distech daøi 200m

Tieát kieäm thôøi gian vôùi tuùi töï ñoùng kín & deã môû taïi 
veát khía vaïch saün. Chaát lieäu plastic choáng thuûng, 
coù maøu xanh, nhìn xuyeân suoát, coù theå nhìn roõ söï 
thay ñoåi cuûa chaát chæ thò maøu.
Bít kín baèng 3 ñöôøng chöõ V, ngaên ngöøa söï xuyeân 
thuûng cuûa duïng cuï beùn nhoïn, coù keo töï daùn kín.
Muõi teân chæ thò maøu ñaûm baûo quy trình voâ truøng 
ñaõ ñaït ñöôïc vaø coù phaàn khuyeát ñeå deã luoàn tay 
vaøo môû tuùi.
Raát beàn do ñöôïc laøm baèng giaáy cöùng. Coù theå 
baûo quaûn hoaøn toaøn voâ truøng 180 ngaøy trong 
nhieät ñoä phoøng bình thöôøng
Ñaït tieâu chuaån EN 868-1/ISO 11607 

Tieát kieäm thôøi gian vaø chi phí vôùi vaät lieäu ñoùng goùi caù nhaân hoùa khöû truøng.
Lyù töôûng cho nhöõng duïng cuï ñaëc bieät coù caùc kích thöôùc vaø caùc nhu caàu khaùc nhau.
Töông hôïp vôùi chaát chæ thò maøu coù saün, cuøng vôùi chaát lieäu plastic choáng thuûng, coù maøu 
xanh, nhìn xuyeân suoát, taïo cho khi nhìn coù söï tin töôûng raèng ñaõ ñaït ñöôïc vaø duy trì ñöôïc 
söï voâ truøng.
Ñoä beàn thöôïng haïng do ñöôïc laøm baèng giaáy cöùng, chaát lieäu ñaëc bieät. 
Muõi teân chæ thò maøu ñaûm baûo quy trình voâ truøng ñaõ ñaït ñöôïc vaø coù khuyeát daønh cho ngoùn 
tay ñeå deã luoàn vaøo môû tuùi.
Ñaït tieâu chuaån EN 868-1/ISO 11607 

SELF SEALING STERILIZATION POUCHES 

FLAT STERILIZATION REELS

Tuùi haáp voâ truøng 3 ½“ X 9” (89mm x 229mm)

Tuùi haáp voâ truøng 2 ¼” X 4” (57mm x 100mm)
Tuùi haáp voâ truøng 5 ¼” X 10” (133mm x 254mm)
Tuùi haáp voâ truøng 7 ½” X 13” (190mm x 330mm) 

Cuoän tuùi haáp voâ truøng 75mm
Cuoän tuùi haáp voâ truøng 100mm

Cuoän tuùi haáp voâ truøng 150mm
Cuoän tuùi haáp voâ truøng 200mm
Cuoän tuùi haáp voâ truøng 250mm
Cuoän tuùi haáp voâ truøng 300mm

Maõ soá

Maõ soá

88010-4
88015-4
88025-4
88030-4

9520
9530

9540

9550
9560
9570
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Maùy haáp voâ truøng duïng cuï

ULTRASONIC CLEANER

MAÙY RUNG RÖÛA DUÏNG CUÏ HAØNG ÑAÀU TAÏI MYÕ

UC50

UC125

UC300

Thể tích vỏ
Thể tích chứa
Kích thước (LxWxH)
Kích thước hộp chứa
(LxWxH)
Công suất
Tần số vận hành

Thể tích hộp
Theå tích chứa
Kích thước (LxWxH)
Kích thước hộp chứa
(LxWxH)
Công suất
Tần suất vận hành

Thể tích đựng
Thể tích chứa
Kích thước (LxWxH)
Kích thước hộp chứa
(LxWxH)
Công suất
Tần suất vận hành

14.4 liters
11 liters
48.2 x 30.5 x 31.1 cm
35.6 x 22.9 x 17.1cm

300 watts
40 kHz

4.8 liters
3.8 liters
42 x 26.7 x 35 cm
28.6 x 14.3 x 12.7cm

100 watts
55 kHz

3.2 liters
2.0 liters
27.3 x 21.3 x 203 cm
19.7 x 14.6 x 10.5cm

50 watts
53 kHz

BIOSONIC Maõ soá
Máy rửa dụng cụ UC50

Máy rửa dụng UC150
Máy rửa dụng UC300

UC50DB230CE

UC125230CE
UC300230CE
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Vaät lieäu söû duïng 1 laàn & Veä sinh voâ truøng 8

Maùy haáp voâ truøng duïng cuï

ACCESSORY FOR UC125ACCESSORY FOR UC125

ACCESSORY FOR UC300

3/4 INSTRUMENT 
BASKET

Phuï kieän cho maùy rung röûa duïng cuï UC125

Phuï kieän cho maùy rung röûa duïng cuï UC300

Khay duïng cuï nguyeân maùy UC300 Khay & ly thuûy tinh

Khay nguyeân maùy

Ly & Boä phaän giöõ ly Ly 

FULL SIZE INSTRUMENT
BASKET

BEAKER

FULL SIZE INSTRUMENT
BASKET FOR UC300

TWIN INSTRUMENT
BASKET & BEAKERS

ACCESSORY KIT

Khay 3/4 maùy

FULL SIZE INSTRUMENT BASKET 

ONE BEAKER HOLDER 

FULL SIZE INSTRUMENT 

ONE BEAKER HOLDER 

3/4 INSTRUMENT BASKET Maõ soá

Maõ soá

Maõ soá

Maõ soá

Maõ soá
Khay nguyên máy

Bộ phận giữ ly (Beaker holder)

Ly 600ml (Beaker Borosilicate)

Khay duïng cuï nguyeân maùy

Khay duïng cuï ñoâi

Ly 600ml (Beaker Borosilicate)

Boä phaän giöõ 2 ly (1 double Beaker holder)

Khay 3/4 máyUC151XD*

UC153* ACCESSORY KIT FOR UC125 Maõ soá
UC152XD + (2 x UC153) + (2 x UC53) UC155XD*UC53*

UC310*

UC311

UC53*

UC330

UC152XD*

Để giữ các dụng cụ nhỏ
như mũi khoan...
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ORTHODONTICS
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GIÁO DỤC CHỨC NĂNG
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Functional Education
Khí cụ chỉnh hình để tập luyện những vấn đề về chức năng

GIAÙO DUÏC CHÖÙC NAÊNG
Khi treû mang khí cuï, löôõi bò buoäc phaûi ñaåy leân 
cao, aùp vaøo vuøng xöông tieàn khaåu caùi. Vieäc 
vaän ñoäng löôõi ôû treân cao giuùp xöông haøm treân 
ñöôïc phaùt trieån toát.

Hai maùng haøm treân vaø haøm döôùi dính nhau ôû 
vò trí ñoái ñaàu, khí cuï coù theå taùc ñoäng nhö moät 
activator, giuùp giaûi thoaùt ñöôïc söï ñeø neùn leân 
loài caàu giuùp haøm döôùi coù theå phaùt trieån bình 
thöôøng.

Hai cung haøm treân vaø döôùi coù hình theå parabol 
chuaån giuùp noâng haøm theo chieàu ngang moät 
caùch thuï ñoäng - ñoàng thôøi caùc löïc nheï ñaåy 
caùc raêng ñöôïc saép xeáp toát hôn treân cung haøm.

Cöôøng cô moâi haøm döôùi ñöôïc giaûm ñi nhôø taám 
chaën maët ngoaøi - taùc duïng nhö lip-bumper.
Taám chaën trong cuûa khí cuï coù taùc duïng ngaên 
löïc taùc ñoäng cuûa löôõi leân caùc raêng haøm döôùi.

Caùc taám chaën tröôùc buoäc treû phaûi thôû baèng 
muõi vaø caùc taám chaën trong buoäc treû phaûi thay 
ñoåi caùch nuoát. Vì vaäy tö theá ban ñaàu cuûa treû seõ 
phaûi thay ñoåi vaø tö theá toaøn thaân cuõng seõ thay 
ñoåi theo chieàu höôùng toát hôn vaø caân baèng hôn.

Sau 6 thaùng Sau 12 thaùng 

1.

2.

3.

4.

5

Khí cuï chænh hình chöùc naêng
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Khí cuï chænh hình chöùc naêng

Functional Education
Khí cụ chỉnh hình để tập luyện những vấn đề về chức năng

EF Line laø caùc khí cuï chöùc naêng ñaëc bieät thích hôïp cho giai ñoaïn ñieàu trò can thieäp vaø 
ñieàu trò sôùm trong caùc tröôøng hôïp raêng söõa vaø raêng hoãn hôïp. EF Line taùc ñoäng giaùo duïc 
moâi, maù, löôõi, laøm thaúng raêng giai ñoaïn sôùm vaø môû khôùp haøm döôùi.

EF Line laø caùc khí cuï duøng trong tieàn chænh nha. Khí cuï naøy taùc ñoäng lyù töôûng vaøo phaùt 
trieån cuûa raêng vaø maët, ñoàng thôøi söûa chöõa caùc thoùi quen xaáu nhö: nuoát sai, thôû mieäng, 
sai tö theá, muùt tay vaø caùc sai chöùc naêng khaùc tröôùc khi ñieàu trò chænh nha coá ñònh.

Thieát keá ñoäc ñaùo cuûa EF Line cho pheùp nhieàu khaû naêng söûa chöõa tröôùc khi ñieàu trò 
chænh nha coá ñònh, ñaëc bieät laø khí cuï duy nhaát coù theå ñieàu trò caùc tröôøng hôïp leäch 
ñöôøng giöõa.

Taïo lôùp ñeäm giöõa caùc raêng coái, giuùp môû 
khôùp haøm döôùi

Ñieàu chænh nheï vò trí caùc 
raêng cöûa giöõa

Taùc ñoäng nhö lip-bumper, keùo giaõn cô 
caèm maù vaø giöõ khoaûng caùch vôùi cô 
voøng moâi

Trong tröôøng hôïp coù vaán ñeà naëng veà leäch laïc chöùc naêng, caàn phoái 
hôïp caùc baøi taäp chöùc naêng cho beänh nhaân.

Neân aùp duïng mang EF Line suoát ñeâm vaø ít nhaát 2 giôø moãi ngaøy

Höôùng daãn vò trí löôõi veà höôùng 
khaåu caùi.
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Made
in FRANCE

Bảng hướng dẫn này chỉ là 
thông tin. Còn phụ thuộc 
vào kích thước cung hàm 

độ tuổi & mục đích điều trị 
cho từng bệnh nhân.

EF Line Hướng dẫn lựa chọn
Theo quan điểm của Dr Daniel Rollet
Haïng II naëng
° Raêng chìa >10mm

Haïng III caén ngöôïc
° Haïng III do tröôït haøm..

Haïng II trung bình (caén saâu, caén hôû)
° Haïng II trung bình vôùi caén saâu nhieàu & cô voøng moâi maïnh
° Haïng II vôùi caén chìa gaàn töø 6-10mm
Taát caû caùc tröôøng hôïp (Haïng I & Haïng II nheï,Caén saâu)
° Ñieàu trò giai ñoaïn chænh nha can thieäp
° Söûa chöõa haïng II nheï
° Laøm thaúng raêng giai ñoaïn ñaàu.
° Söûa chöõa ñöôøng giöõa
° Söûa chöõa caùc thoùi quen xaáu.
° Giaùo duïc löôõi. Söôøn höôùng daãn vò trí löôõi veà phía khaåu caùi vaø kích thích haøm treân nôû roäng ñeàu ñaën, haøm döôùi 
seõ phaùt trieån theo.
° Bumper: taïo lôùp ñeäm giöõ khoâng cho löïc taùc ñoäng cuûa cô voøng moâi vaø cô caèm maù vaøo quaù trình laøm thaúng 
raêng haøm döôùi.
° Môû khôùp thaùi döông haøm
° Giuùp ñieàu chænh hình daùng cung raêng vaø giuùp ñieàu chænh ñònh vò vò trí ñuùng cho xöông haøm döôùi 
trong caùc tröôøng hôïp vò trí töông quan taâm vaø vò trí loàng muùi toái ña khoâng truøng nhau.

Khí cuï chænh hình chöùc naêng

Lưu ý:
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=EF Kid

EF Start

CL
I-II-III

CL I

Coù taám moâi ñeå chaïm moâi vaø kheùp hai moâi

Loã thoâng giuùp löu thoâng nöôùc boït vaø giaûi 
phoùng vieäc ngheït thôû vaøo buoåi toái

Loã thôû

Ca ñieàu trò vôùi  EF Kid
Emma 4  tuoåi tröôùc EF Kid

Emma, sau EF Kid

Taám moâi

Vò trí nghæ sinh lyù

3 - 5 
Tuoåi

5 - 8 
Tuoåi

°

°

D590 600

D590 220R D590 220B D590 220

Vò trí nghæ sinh lyù

Daáu raêng 3-3 treân vaø döôùi ñeå chænh 
ñöôøng giöõa

°
Coù daáu raêng töø 3-3

Caùc ca ñieàu trò vôùi  EF Start
Lea 6 tuoåi tröôùc EF Start

Lea, after EF Start

Khí cuï chænh hình chöùc naêng - CLASS I
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Khí cuï chænh hình chöùc naêng - CLASS I

EF T Slim

EF Guide

CL I

CL I

8 - 11 
Tuoåi

11-15 
Tuoåi

Vò trí nghæ sinh lyù

Daáu raêng 4-4 haøm treân vaø haøm döôùi ñeå 
chænh ñöôøng giöõa

°
Coù daáu raêng töø 3-3

Coù daáu raêng töø 4-4

Caùc ca ñieàu trò vôùi EF T Slim

Ca ñieàu trò vôùi EF Guide

Manon 8 tuoåi tröôùc EF T Slim

Clement 11 tuoåi tröôùc EF Guide

Manon, sau  EF T Slim

Clement 11 sau EF Guide

D590 300R D590 300B

LEFG 0°LEFG 1°LEFG 2°LEFG 3
LEFG 4°LEFG 5°LEFG 6°LEFG 7

D590 300

Phaàn xa 
nôùi roäng

Vò trí nghæ sinh lyù 

Coù 8 côõ tö 0-7

Daáu raêng 4-4 haøm treân vaø haøm döôùi 
ñeå löu giöõ toát hôn vaø cuõng höôùng daãn 
moïc raêng toát hôn 

Nôùi roäng phía xa cho tôùi raêng 7

°

°

°
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EF Classe II 2 Steps

Caén chìa 6mm

>10 mm

Taám chaën moâi daøy 

Ca ñieàu trò vôùi EF Classe II 2 Steps
Evan 9 tuoåi tröôùc EF Class II 2 Steps

Evan, sau EF Class II 2 Steps

Vò trí nghæ sinh lyù

CL II 6 - 11 
Tuoåi

Thieát keá cho tröôøng hôïp caàn ñöa haøm döôùi 
ra hôn 6mm

Taám chaën löôõi daøy cho pheùp taùi caân 
baèng tröông löïc cô cuûa moâi döôùi vaø 
raõnh caèm 

°

°

D590 006V

EF Classe II Slim CL II 5-7 
Tuoåi

Vò trí nghæ sinh lyù

Vò trí ñaët löôõi giuùp löng löôõi chaïm vaøo 
vuøng khaåu caùi 

°
Vò trí ñaët löôõi 

Ca ñieàu trò vôùi EF Classe II Slim
Thibault 6 tuoåi tröôùc EF Class II Slim

Thibault,sau  EF Class II Slim then EF T Slim

D590 005

Khí cuï chænh hình chöùc naêng - CLASS II
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EF Classe II Standard

EF Classe II Large

Taám chaën moâi treân cao hôn

Taám chaën löôõi saâu hôn

Taám chaën löôõi saâu hôn

Ca ñieàu trò vôùi EF Classe II Standard

Case treated by EF Classe II Large

Mathieu 8 tuoåi tröôùc EF Class II Standard

Blandine 12 tuoåi tröôùc EF Class II Large

Mathieu, sau EF Class II Standard

Blandine, sau EF Class II Large

Vò trí ñöa haøm döôùi ra tröôùc

Vò trí ñöa xöông haøm döôùi ra tröôùc

CL II

CL II

8 - 11 
Tuoåi

11 - 15 
Tuoåi

Taám chaën moâi döôùi giuùp bình thöôøng 
hoùa tröông löïc cô moâi döôùi vaø raõnh moâi

Taám chaën moâi treân cao hôn giuùp bình 
thöôøng hoùa cô beân ngoaøi vaø caùc muõi 
raêng sai vò trí 

Coù kích thöôùc lôùn cho treû em coù cung 
haøm roäng 

Taám chaën moâi döôùi saâu hôn giuùp bình 
thöôøng hoùa tröông löïc cô moâi döôùi vaø 
raõnh caèm 

°

°

°

°

D590 003

D590 002

Khí cuï chænh hình chöùc naêng - CLASS II
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=EF Classe III Petit

EF Classe III Standard

CL III

CL III

Taám tröôït cho raêng cöûa haøm treân cho 
pheùp nhaûy khôùp 

Daáu raêng 3-3 giuùp ñònh vò khí cuï

Taám tröôït cho raêng cöûa haøm treân cho 
pheùp nhaûy khôùp 

Daáu raêng 3-3 giuùp ñònh vò khí cuï

Coù daáu raêng töø 3-3

Coù daáu raêng 3-3

Ca ñieàu trò vôùi  EF Classe III Petit

Ca ñieàu trò vôùi EF Classe III Standard

Evan 8 tuoåi tröôùc EF Class III Petit

Evan 8 tuoåi  EF Class III Petit Standard

Evan, sau EF Class III Petit

Evan, sau EF Class III Petit Standard

Taám tröôït cho raêng cöûa haøm treân 

Taám tröôït cho raêng cöûa haøm treân 

5 - 8 
Tuoåi

8-11 
Tuoåi

°

°

°

°

D590 500

D590 400

Khí cuï chænh hình chöùc naêng - CLASS III
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Khí cuï chænh hình chöùc naêng

EF Braces

EF Protect

CL
I-II-III

CL
I-II-III

11-15 
Tuoåi

11-15 
Tuoåi

Ñoä daøy giöõa hai raêng coái 

Ñoä daøy giöõa hai raêng coái

Raõnh cho maéc caøi 

Raõnh cho maéc caøi 

Ca ñieàu trò vôùi EF Brace

Ca ñieàu trò vôùi  EF Protect

Khoâng duøng  
EF Brace

Söû duïng EF Protect

Söû duïng 
EF Brace

Vò trí nghæ sinh lyù

Raõnh cho maéc caøi 

Taêng ñoä daøy giöõa hai raêng coái 

Taám phuû meàm giuùp caùc di chuyeån cô 
hoïc ñöôïc töï do cuûa raêng gaén maéc caøi 

Raõnh cho maéc caøi 

Ñeo ban ngaøy

Taêng ñoä daøy giöõa hai raêng coái 

°

°

°

°

°

°

D590 230

D590 210

Vò trí nghæ sinh lyù
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Khí cuï chænh hình chöùc naêng

EF Profil

EF TMJ

CL II

ATM

11 - 15 
Tuoåi

Giaûm chieàu cao vaø ñoä daøi 
cuûa taám chaën beân ngoaøi

Ñoä daøy giöõa hai raêng coái

Loã thôû

Vò trí nghæ sinh lyù 

Vò trí nghæ sinh lyù 

Coù 2 ñoä cöùng

Loã coù loã thôû

Giaûm ñoä daøy cuûa taám maët löôõi töø raêng 
3 trôû ñi 

Giaûm doä daøy cuûa taám chaën maët ngoaøi 

Taêng ñoä daøy giöõa hai raêng coái 

Coù raõnh cho raêng 3-3 haøm treân vaø haøm 
döôùi ñònh vò 

Coù khoaûng ñònh vò cho raêng cöûa haøm 
treân ñeå beänh nhaân deã chòu

°

°

°

°

°

°

°

D590 700

D590 240

Ca ñieàu trò vôùi EF Profil

Ca ñieàu trò vôùi  EF TMJ

Manon 8 tuoåi, tröôùc EF Profil

Isabelle, tröôùc EF TMJ

Manon, sau EF Profil

Isabelle, sau EF TMJ

Coù daáu raêng töø 3-3



389

Chænh nha 10

Khí cuï chænh hình chöùc naêng
CHÆ ÑÒNH

CHOÁNG CHÆ ÑÒNH

ÑIEÀU KIEÄN ÑEÅ THAØNH COÂNG:

Raêng chen chuùc (haøm treân vaø haøm döôùi)
Khôùp caén haïng 2 chi 1 vaø chi 2
Caén hôû
Caén saâu
Khôùp caén haïng III nheï
Taät ñaåy löôõi
Taät nuoát sai

Taät muùt ngoùn tay
Taät ñeå löôõi thaáp
Keùm tröông löïc cô
Taät caén moâi döôùi
Nhoâ xöông oå haøm treân
Baûo veä raêng cöûa
Nhöõng thoùi quen xaáu khaùc cuûa raêng mieäng

Khôùp caén haïng III naëng
Ngheõn ñöôøng muõi hoaøn toaøn
Sai khôùp caén quaù naëng
Treû vaø phuï huynh ñeàu khoâng hôïp taùc toát

Tröôøng hôïp caén ngöôïc raêng haøm caàn nong roäng haøm theo chieàu ngang tröôùc khi duøng khí cuï chöùc naêng 
EF (tuøy theo chaån ñoaùn coù theå duøng Quad-Helix, oác nôùi roäng…)
Caùc tröôøng hôïp caén ngöôïc nheï phaûi ñöôïc taùi ñaùnh sau khi mang EF trainer.
Moät soá nhöõng beänh lyù tai muõi hoïng nhö phì ñaïi Amygdale hoaëc VA, veïo vaùch ngaên, dò öùng coù theå nguyeân 
nhaân gaây thôû mieäng, caùc beänh lyù naøy phaûi ñöôïc chaån ñoaùn vaø ñieàu trò tai muõi hoïng tröôùc khi ñieàu trò 
baèng khí cuï EF
Trong tröôøng hôïp thaéng löôõi quaù ngaén, neân caét thaéng vaø taäp löôõi tröôùc khi duøng khí cuï EF

Phuï huynh vaø con em phaûi ñoàng loøng cuøng nhau.
Söï hôïp taùc cuûa con em vaø phuï huynh laø neàn taûng. Phaûi choïn löïa caùc beù nghieâm tuùc, coù traùch nhieäm.
Coù theå chuïp film moãi 6 thaùng vaø cho treû xem söï tieán trieån ñeå khích leä treû.
Treû phaûi coù kæ luaät vaø hôïp taùc.
Khí cuï mang laø moät khí cuï taïo chöùc naêng thaät söï.
Neân giaûi thích cho treû vieäc ñieàu chænh raêng maët baèng khí cuï chöùc naêng neáu coù keát quaû seõ ñem ñeán lôïi 
ích cho caû cuoäc ñôøi cuûa treû. Caàn noùi theâm laø khoaûng 30% tröôøng hôïp khoâng caàn phaûi chænh nha sau naøy, 
70%  tröôøng hôïp seõ giuùp cho vieäc ñieàu trò chænh nha veà sau ñöôïc deã daøng hôn.

Khí cuï phaûi ñöôïc röûa baèng nöôùc hôi aám sau moãi laàn söû duïng roài chaø röûa vôùi kem ñaùnh raêng moãi ngaøy 
moät laàn.
Khi khoâng söû duïng, khí cuï phaûi ñöôïc ñeå trong hoäp ñöïng khí cuï.

Sau khi höôùng daãn, chính treû seõ töï ñaët khí cuï vaøo mieäng.
Neáu raêng haøm treân ñaõ ñeàu saün, treû seõ töï ñaët khí cuï leân haøm treân tröôùc, sau ñoù ngaäm laïi cho vaøo döôùi vöøa 
vaøo khí cuï (hoaëc ngöôïc laïi haøm döôùi ñeàu thì ñaët vaøo haøm döôùi tröôùc..)
Treû mang khí cuï toái thieåu laø 2 giôø vaøo ban ngaøy vaø suoát ñeâm, moâi kheùp laïi vaø löôõi phaûi ñaët cao
Trong vaøi tröôøng hôïp hieám khi gaëp, bôø maùng quaù daøi coù theå duøng keùo cong caét bôùt bôø
Ñöøng queân baùo tröôùc raèng luùc ñaàu khí cuï seõ rôi ra vaøo ban ñeâm, ñieàu naøy laø bình thöôøng do löôõi ñaåy ra 
vaø thôû mieäng. Coù theå taêng theâm thôøi gian ñeo khí cuï ban ngaøy ñeå treû quen daàn.
Neân khuyeân treû mang khí cuï theo caùch taêng daàn thôøi gian trong hai tuaàn ñaàu ñeå treû deã thích nghi.
Nhaéc nhôû treû khoâng nhai khí cuï, khoâng noùi khi mang khí cuï. Treû phaûi kheùp moâi khi ñeo khí cuï vaø khoâng 
ñöôïc nhai khí cuï nhöng phaûi xieát chaët khí cuï. Phaûi coù hoäp ñöïng khí cuï vaø trong hoäp coù giaáy höôùng daãn 
söû duïng.

Choáng chæ ñònh tuyeät ñoái:

Choáng chæ ñònh tuyeät ñoái:

Khí cuï, höôùng daãn chi tieát caùch mang vaø chæ daãn caùc baøi taäp ñeå coù hieäu quaû

Caùch baûo quaûn khí cuï:

Löu yù:
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KHAY TRONG SUOÁT VÔÙI COÂNG NGHEÄ KYÕ THUAÄT SOÁ 3D

eCligner - ñieàu kieän voâ hình
cho keát quaû 

höõu hình.

Chænh nha khoâng maéc caøi
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Chænh nha khoâng maéc caøi

Các ca eCligner
Cải thiện nụ cười 

Răng chen chúc  

Răng chen chúc  

Ca trẻ em

Cắn hở  

eCligner bắt đầu từ năm 1998 và hàng nghìn trường hợp 
đã được điều trị thành công với eCligner trên toàn thế 
giới.

11 tháng điều trị Kế hoạch điều trị cũng được thiết lập trên cơ sở vị trí của môi    Sau 8 tháng điều trị cắn hở 

Sau 11 tháng điều trị 

Mang khay 8-10 tiếng lúc ngủ/ 20 tháng 

Chỉnh nha không mắc cài 



392

Chænh nha 10

Chænh nha khoâng maéc caøi

Hiện nay, vẻ đẹp và hàm răng đều đặn đóng vai trò rất quan trọng. Ít người có cơ hội để có hàm 
răng hoàn hảo một cách tự nhiên. Để có một nụ cười đẹp, hài hòa là mơ ước của nhiều người.
Công nghệ eCligner đưa ra tiêu chuẩn mới cho chỉnh hình răng mặt hiện đại, giúp nha sĩ có thể 
chỉnh sửa răng sai vị trí với các khí cụ thẩm mỹ, nhẹ nhàng, nhanh chóng và hiệu quả.

Điều trị eCligner theo cách mới giúp răng tái định vị một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng và kín đáo 
với các vật liệu mềm và các ứng dụng lực khác nhau. Hệ thống này đặc biệt hiệu quả, với các cơ 
chế di chuyển răng gần giống với mắc cài truyền thống, cho phép các nha sĩ có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực chỉnh nha có thể điều trị từ 80-90% các ca sai vị trí, cho cả người lớn và trẻ em. 

eCligner phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. 
Các nha sĩ có thể thực hiện dễ dàng các ca đơn giản, 
và các bác sĩ chỉnh nha có thể thực hiện phối hợp để 
xử lý cả các trường hợp phức tạp hơn.

«ECligner mở ra triển vọng mới »

«eCligner - điều trị gần như vô hình, cho kết quả hữu hình»

« ECligner đáp ứng hầu hết các nhu cầu »

Chỉnh nha không mắc cài 
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Chænh nha khoâng maéc caøi

« ECligner là khí cụ chỉnh hình tương lai »

« ECligner được vi tính tối ưu hóa và không ngừng phát triển »

Thực tế ngày càng có nhiều người chuộng kỹ thuật chỉnh nha không nhìn thấy. eCligner là 
khí cụ tiên phong cho kết quả nhanh chóng, chính xác và nhẹ nhàng.

eCligner là kỹ thuật được xử lý hoàn toàn bằng vi tính. Sự kết hợp chuyên môn chỉnh nha và 
hỗ trợ của phần mềm tối ưu, các nhà sáng lập eCligner đã tạo ra một sản phẩm vô cùng chính 
xác, hiệu quả và không ngừng phát triển. Phần mềm thiết kế cho bác sĩ cũng rất đơn giản và 
thân thiện, giúp tiết kiệm thời gian và hỗ trợ hiệu quả cho bác sĩ khi phân tích với bệnh nhân.

Chỉnh nha không mắc cài 
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20 lyù do ñeå choïn eCligner
Chẩn đoán bằng 3D và kế hoạch điều trị được thực hiện bởi eCligner bao gồm:

ECligner không chỉ làm răng thẳng mà còn thiết kế cải thiện sự thẩm mỹ trên khuôn mặt 
bệnh nhân

Ecligner cho phép bác sĩ và bệnh nhân có thể nhìn thấy được kết quả thay đổi răng và môi 
tương ứng, giúp việc tư vấn bệnh nhân dễ dàng hơn.

Qui trình lên kế hoạch điều trị và sản xuất Aligner  nhanh hơn.

* Phân tích phim sọ nghiêng
* Phân tích phần mặt thẳng
* Phân tích phần mô mềm 

Dấu răng được scan tại Việt Nam vào ngày bạn lấy dấu 
và truyền tải ngay lập tức qua eCligner.
Bạn có thể nhận được chẩn đoán , mô phỏng và kế 
hoạch điều trị sau 15 ngày.
Khay được sản xuất và ship về 20 ngày sau khi bạn 
đồng ý với kế hoạch điều trị.

2)

3)

3)

4)

trước khi điều trị mô phỏng kết quả sau khi điều trị

Chỉnh nha không mắc cài 
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Việc lấy dấu bệnh nhân với eCligner được thực hiện dễ 
dàng, đơn giản và nhanh chóng. Bác sĩ có thể lấy dấu 
bằng khay làm sẵn hoặc khay cá nhân bằng các vật liệu 
lấy dấu cao su hoặc aginate và đổ mẫu ngay.

Tất cả các bước di chuyển răng đều có mẫu hàm tương 
ứng được sản xuất bằng kỹ thuật 3D và sẽ được giao đến 
cho nha sĩ cùng với khay tương ứng.

Không mất nhiều chi phí và thời gian nếu bệnh nhân bị mất 
hoặc làm hỏng một khay eCligner. Khay mới có thể được 
bác sĩ tự thực hiện ngay tức khắc hoặc với sự hỗ trợ của 
DOE.

Vì vậy lực kéo nhẹ khi bắt đầu di chuyển răng để bệnh nhân cảm thấy dễ chịu và ít nguy cơ bị 
tiêu chân răng.

Vệ sinh tốt hơn và thẩm mỹ hơn bởi vì mỗi khay chỉ mang 1 tuần

Lực kéo liên tục để di chuyển răng nhẹ nhàng và liên tục, giúp việc điều trị nhanh hơn so với 
các kỹ thuật Aligner khác (trung bình 39 tuần đối với trường hợp không nhổ răng và 54 tuần cho 
trường hợp có nhổ răng)

Không cần "chỉnh sửa  giữa quá trình điều trị " với chi phí phụ trội và mất thời gian nhờ vào các 
Aligners mềm được đưa vào vị trí của răng một cách dễ dàng khi cần quay lại các khay trước đó. 

Tránh nguy cơ biến dạng của nhựa có thể xảy ra ở những kỹ thuật Aligner khác khi sử dụng trong 
2 tuần do lực kéo quá mạnh  vào các ngày đầu và thấp vào các ngày cuối. 

Phần mềm eCligner cho bác sĩ nhìn thấy mô phỏng điểm 
tiếp xúc của khớp cắn.

Mỗi giai đoạn điều trị bao gồm 3 Aligners với độ dày khác nhau:

Lực tạo ra có thể di chuyển răng # 1mm/ giai đoạn, giống như di chuyển răng với mắc cài 
- lực sinh học và thời gian điều trị nhanh hơn các kỹ thuật eCligner khác.

5)

6)

7)

8)

9)

Một giai đoạn = Tuần 1

mềm (0.5mm) trung bình (0.62mm) cứng (0,75 mm)

Tuần 2 Tuần 3

Các nghiên cứu lâm sàng xác nhận rằng, với công nghệ tiên tiến eCligner cung cấp một hệ thống 
điều trị chỉnh nha chính xác, nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các kỹ thuật Aligner khác hiện 
có trên thị trường. 

Thêm một lý do chính đáng nữa để sử dụng eCligner.10)

Chỉnh nha không mắc cài 
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Sử dụng kỹ thuật tạo nút cho việc xoay răng 
để tránh việc gắn  attachement trên răng.

Mọi chi tiết hướng dẫn được ghi 
trên bao bì ở đầu mỗi bước, giúp 
nha sĩ dễ dàng thực hiện qui trình.

Chỉ đòi hỏi đeo 18 giờ mỗi  ngày

Khay phủ cả phần nướu răng nên:

Giá cả thích hợp: tùy mỗi trường hợp,  giá được tính toán cho mỗi giai đoạn (Mỗi giai đoạn 
gồm 3  Aligners : mềm +  trung + cứng ) với giá cao nhất là cho 12 giai đoạn.

Đội ngũ bác sĩ tại eCligner sẽ hỗ trợ tư vấn chọn ca và lên kế hoạch điều trị.

Đội ngũ nhân viên DOE sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, giúp đơn giản hóa qui trình làm 
việc với eCligner.

Được tư vấn chiến lược quảng bá eCligner cho bệnh 
nhân, được cung cấp các tài liệu, poster và brochure 
giới thiệu eCligner cho bệnh nhân.

Được cập nhật và trao đổi kinh nghiệm về các ca điều trị bằng eCligner với các bác sĩ của eCligner.

17) Không tính phí thành viên !

Vì vậy lực kéo nhẹ khi bắt đầu di chuyển răng để bệnh 
nhân cảm thấy dễ chịu và ít nguy cơ bị tiêu chân răng.

Các loại khác 

eClegner  Khi cần mang thun liên hàm vì nút cột thun đã được 
thiết kế sẵn trên khay.Thẩm mỹ hơn cho bệnh nhân
Tiết kiệm thời gian cho bác sĩ chỉnh răng - không cần 
phải dán composite lên răng bệnh nhân (trừ kỹ thuật 
cow-catch để làm trồi răng).

Kiểm soát lực kéo tốt hơn
Kiểm soát lực  xoắn tốt hơn
Bệnh nhân thoải mái, thẩm mỹ hơn

Bệnh nhân sẽ dễ chịu và thuận tiện cho các sinh hoạt hàng ngày hơn.

11)

12)

13)

14)

15)

17)

18)

20)

19)

16)

Chỉnh nha không mắc cài 
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eCligner - 3 giai ñoaïn

Giai đoạn 1: 
- Tư vấn bệnh nhân
- Chụp hình, chụp Xquang, lấy dấu răng và chuyển đến cho DOE (eCligner Vietnam)
- DOE scan 3D mẫu hàm và gởi dữ liệu cho eCligner

Giai đoạn 3:
20 ngày sau khi bác sĩ đồng ý kế hoạch cuối cùng, khay eCligener được sản xuất và gởi cho bác sĩ 
cùng với mẫu hàm tương ứng và hướng dẫn các giai đoạn điều trị.

15 ngày sau bác sĩ sẽ nhận kế hoạch điều trị từ eCligner để cân nhắc chỉnh sửa
Giai đoạn 2:

Chỉnh nha không mắc cài 
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BOÄ DUÏNG CUÏ CLEAR

Laø duïng cuï ñeå taïo veát khuyeát (notch) ôû ñöôøng 
vieàn nöôùu treân maùng chænh nha (Clear Aligner), taïi 
baát cöù ñieåm naøo caàn ñaët moùc gaén daây thun treân 
cung chænh nha. Keàm Tear Drop taïo ra moät choã ñeå 
giöõ daây thun ôû ñuùng vò trí trong luùc ñaët maùng. Nhö 
vaäy, beänh nhaân coù theå töï laøm thao taùc thaùo gôõ hay 
ñaët laïi daây thun deã daøng.

Keàm Horizontal laø duïng cuï taïo veát khaác 
(indentation) ñeå laøm taêng löïc xoay cuûa töøng chaân 
raêng . Keàm naøy coøn ñöôïc duøng ñeå laøm taêng söï löu 
giöõ maùng chænh nha hay maùng duy trì baèng caùch 
taïo moät khaác taïi vò trí phaàn leïm cuûa raêng hay laø 
döôùi vò trí ñaõ daùn maéc caøi.

Ñaây laø duïng cuï duøng ñeå baám caùc loã (cut-out) hình baùn 
nguyeät treân maùng chænh nha taïi vò trí seõ daùn caùc nuùt 
ñeå ñaët daây thun, nhö vaäy cuõng laøm cho maùng nheï bôùt. 
Khoâng caàn phaûi gaén nuùt vaøo maùng chænh nha. Ngoaøi ra 
, keàm Hole Punch coøn ñöôïc duøng ñeå goït bôùt phaàn nhöïa 
chaïm vaøo moâ meàm, nhö vaäy ngaên ngöøa ñöôïc söï ñeø eùp 
vaøo moâ.

Ñieàu chænh raêng bò xoay nhieàu khi laø caû moät thaùch thöùc 
khi duøng maùng chænh nha. Keàm Vertical giuùp laøm roõ 
nhöõng choã ñaõ ñieàu chænh caùc raêng xoay baèng caùch taïo 
ra veát khaác taïi phía gaàn hoaëc phía xa ôû maët ngoaøi hay 
maët trong cuûa raêng caàn xoay. Moät coâng duïng nöõa laø ta 
coù theå taïo ra moät löïc xoay (rotational couple) baèng caùch 
taïo nhöõng veát khaác theo chieàu doïc ôû caû 2 beân gaàn xa 
treân caùc maët ngoaøi vaø maët trong cuûa raêng. Keàm Vertical 
cuõng coù theå duøng ñeå taïo ra veát loõm nhö moät “ñieåm nhaán” 
giuùp ta ñieàu chænh nhöõng vò trí leäch ngoaøi vaø leäch trong.

Duøng cho caùc maùng chænh nha Clear Aligner

Keàm Tear Drop (Keàm taïo khaác hình gioït nöôùc)

Keàm Horizontal (Keàm taïo khaác ngang) Keàm Hole Punch ( Keàm baám loã)

Keàm Vertical (Keàm taïo khaác doïc)

678-800

678-802

678-801

678-803

Chỉnh nha không mắc cài 
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Kềm Tăng

Độ Lưu

Kềm Tạo Vùng Thắt Cổ

Cho Nút Gắn Thun

Kềm Làm Giãn Khay, Tạo

Khoảng Di Chuyển Răng

Kềm Tăng Lực Kềm Tăng Lực Kềm Bấm Di Chuyển Gần Xa

Kềm Bấm Cho

Mặt Ngoài Trong

Dụng cụ nhỏ 

Kềm Bấm Cho

Mặt Gần Xa

Kềm Bấm Tạo

Cục Cắn Mở Khớp

Kềm Tạo Nút Lõm

Để Đóng Khoảng

Kềm Tạo Móc Để

Gắn Thun Hạng II, III

ODG-326

ODG-332 ODG-333
ODG-334 ODG-332 ODG-336

ODG-327 ODG-328 ODG-329 ODG-330 ODG-331

Dùng ở phần lẹm 
từ gai nướu đến 
điểm tiếp xúc để 
tăng độ lưu giữ 
của khay.

Dùng tạo phần 
lẹm dưới nút để 
đảm bảo thun 
không bị sút ra.

Dùng để tạo 
thêm khoảng 
trong khay để 
di chuyển răng.

Dùng tăng độ 
sâu của các nút 
ấn hay chỗ lồi 
sẵn hoặc nâng 
cao các móc.

Dùng tăng độ sâu 
của các nút ấn hay 
chỗ lồi sẵn hoặc 
nâng cao các móc.

Dùng bấm vào phía 
vùng kẻ gần xa.

Dùng tăng nút 
ấn hay cục lồi, 
đặc biệt cho 
hàm trên.

Dùng tạo nút ấn 
cho di chuyển gần 
xa. Có loại ngắn 
hơn dùng cho cung 
hàm dưới.

Dùng để tạo mặt 
cắn mà không cần 
đắp composite.

* Bộ dụng cụ mỏng

Instrument 
KEÀM BAÁM KHAY

Chỉnh nha không mắc cài 



400

Chænh nha 10

Phuï kieän khay chænh nha
Móc tháo khí cụ duy trì

Cục cắn cho khay chỉnh nha
Là giải pháp đơn giản để khay ôm sát vào răng
Sạch và chuyên nghiệp hơn là các cuộn gòn
Tạo lực đều trên một vùng cần thiết
Đóng gói 10 cục / gói
Đóng gói 2 cục / gói cho bệnh nhân

Mô tả Mã số
Xanh lá / Hương bạc hà

Hồng / Hương kẹo cao su
Tím / Hương nho

Vàng  / Hương dứa
Trắng / Không mùi

AC-150 - GMDS

AC-150 - PBGDS

AC-150 - PGDS

AC-150 - YPINDS

AC-150 - WDS

Viên thuốc làm sạch:
khay chỉnh nha, khay duy trì
& khí cụ bảo vệ trong thể thao 

Giúp tiết kiệm thời gian để làm sạch khí cụ
Nên có sẵn trong phòng mạch và khuyên bệnh nhân dùng ở nhà

Mô tả Mã số
Hộp 32 viên

Orthodontic Kit

F0232F

F0204F

SOFTPOL Duïng cuï laøm laùng ñöôøng vieàn khay NTI
New Technology
Instruments

Thô Trung bình m

P4203

SoftPol G SoftPol G SoftPol G
(045)  (045)  (045)  

P4201 P4202

Cỡ 1/10 mm Cỡ 1/10 mm Cỡ 1/10 mm25,0 25,0 25,0

opt. 10. 000 rpm

030 045 000 250104

6Shank

HP P4201

opt. 10. 000 rpm

030 045 000 250104

6Shank

HP P4202

opt. 10. 000 rpm

030 045 000 250104

6Shank

HP P4203

Chỉnh nha không mắc cài 

Mô tả Mã số
Xanh đậm 97-000-00
Hồng đậm 97-000-01 

Giúp tháo các máng duy trì tháo lắp và các khay chỉnh nha trong suốt
Bệnh nhân có thể lấy khí cụ từ phía má nhanh chóng và sạch sẽ
Kích thước nhỏ, có thể giữ trong hộp đựng khí cụ hoặc treo trên chùm 
chìa khóa (có lỗ sẵn)
Đóng gói cá nhân, 10 cái / bịch
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RA KEÁ HOAÏCH ÑIEÀU TRÒ 3D DEÃ DAØNG VAØ CHÍNH XAÙC

Moâ phoûng quaù trình
ñieàu trò chænh nha vaø
döï tính keát quaû ñieàu trò

Deã daøng chuyeån taûi thoâng tin 
cuûa keá hoaïch ñieàu trò sang 
thieát keá khí cuï cuõng nhö thieát 
keá gaén maéc caøi giaùn tieáp

Chænh söûa thieát keá
nhö khôùp caén thöïc

Deã daøng theo doõi
tieán trình ñieàu trò

Coù theå thieát keá caùc daïng khí cuï chænh nha khaùc nhau

Phần mềm chỉnh nha 

















Add-on option







Upgrade to TRIOS 3

Upgrade to TRIOS 3

Upgrade to TRIOS 3

Upgrade to TRIOS 3

Add-on option

RA KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ 3D DỄ DÀNG VÀ 
CHÍNH XÁC
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Chænh nha 10

CHỈNH NHA VỚI MẮC CÀI 

1. Mắc cài có nắp(tự buộc) 

2. Mắc cài thẩm mỹ

3. Mắc cài kim loại

MẮC CÀI 
CÓ NẮP(tự buộc) 

° OMNI ARCH
° MINI OMNI ARCH 
° Microline 
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Chænh nha 10

Mắc cài lưỡi tự buộcMắc cài sứ tự buộc

Mắc cài kim tự buộc

Lower 1st Bicuspid

Lower 1st Bicuspid

Normal Metal
thẩm mỹ

Rhodium coated ver

Permanent base ID

Mắc cài kim loại thẩm mỹ tự buộc

®

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Chænh nha 10

Răng cửa giữa hàm trên

Hàm trên - Roth 

12°

8°

-2°

-7°

-10°

5°

9°

13°

0°

0°

0°

0°

4°M

2°D

14°D

3.4

3.2

3.4

3.4

4.0

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

L

R

R

168-101L 168-102L

168-102R168-101R

168-201L

168-201R

168-301L

168-303L

168-303R

168-401L

168-401R

168-401R

168-403R

952-607L 952-608L

952-608L952-607R

168-404R

168-404L

168-402R

168-402L

168-303R

168-303L

168-301R 168-302R

168-302L

168-202R

168-202L

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ hàm trên

Răng cối lớn nhất, hàm trên

1

2

3

54

6

1

2

3

45

6

Torque, Angu., Offset, Span. Left/
.018"Slot .022"SlotRightmmDegrees Degrees Degrees

TOMY INTERNATIONAL INC. )

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Chænh nha 10

Hàm dưới  - Roth 

-1°

-11°

-12°

-17°

-25°

2°

7°

0°

0°

0°

0°

2°

0°

0°

4°D

3.0

3.4

3.2

3.2

4

L

L

L

L

L

L & R

L & R

R

R

R

R

R

L

R

2 1   1 2

3    3

4    4

5    5

6    6

168-111L

168-311L

168-311R

168-313L 168-314L

168-314R168-313R

1686-411L

1686-4130

1686-5130

1686-511L

1686-511R

168-RKIT55-018CC

168-RKIT55-018

(L4 & L5 = Mini Clippy)

168-RKIT55-022CC

168-RKIT55-022

1686-512R

1686-512L

1686-4140

1686-5140

1686-411R

1686-412L

1686-412R

168-312R

168-111R 168-112R

168-112L

Torque, Angu., Offset, Span. Left/
.018"Slot .022"SlotRightmmDegrees Degrees Degrees

Răng cửa hàm dưới

Răng nanh hàm dưới

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Răng cối lớn hàm dưới

Răng cối nhỏ hàm dưới có móc trên R3

có móc trên R3

20 kit

16 kit

168-RKIT44-018CC

168-RKIT44-018

(L4 = Mini Clippy)

952-611L

952-611R

952-611R

952-612R

168-RKIT44-022

168-RKIT44-022CC

5

4

5

4

5

4

5

4

168-312L

w/Hook

w/Hook

w/Hook

TOMY INTERNATIONAL INC. )

5    4    3    2    1    1    2    3    4    5    R
    

L    

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)

(toàn sứ)

(toàn sứ)
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Chænh nha 10

Mắc cài

Hàm trên  (McLaughlin)

Torque,

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ hàm trên ( răng 4)

Răng cối nhỏ hàm trên ( răng 5)

Răng cối lớn hàm trên

Double Tube

Angu., Offset, Span. Left/
.018"Slot

1685-102L

1685-102L

1685-202L

1685-202R

1685-302L

1685-302R

1685-306L

1685-306L

1685-308L

1685-308L

1685-4020

1685-4040

1685-5020

1685-5040

957-607L 957-608L

957-608R

9579-606L

9579-606L

957-607R

.022"SlotRightmmDegrees Degrees Degrees

17°

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

10°

-7°

0°

-7°

-7°

-14°

-20°

4°

8°

8°

8°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

2°M

0°

0°

10°D

20°D

3.4

3.2

3.4

3.4

3.4

3.4

4.0

4.0

L

L

L

L

L&R

L&R

L&R

L&R

L

L

L

R

R

R

R

R

R

R

w/Hook

w/Hook

w/Hook

w/Hook

TOMY INTERNATIONAL INC. )

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Chænh nha 10

Mắc cài

Hàm dưới  (McLaughlin)

Răng cửa hàm dưới

Răng nanh hàm dưới

Răng cối nhỏ hàm dưới ( răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới ( răng 5)

Răng cối lớn nhất hàm dưới

Double Tube

2 1

3

4

5

6

1 2

3

4

5

6

5

4

5

4

5

4

5

4

-6°

0°

0°

0°

0°

0°

3.0

3.0

L&R

L&R

Torque, Angu., Offset, Span. Left/
.018"Slot

1685-1120

1685-1140

.022"SlotRightmmDegrees Degrees Degrees

-6°

0°

3°

3°

0°

0°

3.4

3.4

L

L

R

R

w/Hook

w/Hook

w/Hook

w/Hook

1685-312L

1685-312R

1685-316L

1685-MKIT55-022CC
(toàn sứ)

(toàn sứ)
1685-MKIT44-022CC

957-611L 957-612L

957-612R

9579-616L

9579-616R

957-611R

1685-MKIT44-022

(L4 & L5 = Mini Clippy)

(L4 = Mini Clippy)

1685-MKIT55-022

1686-512L

1686-512R

1686-412L

1686-412R

1686-5140

1686-4140

1685-316R

-12°

-17°

-20°

-10°

0°

0°

0°

0°

0°D

0°D

0°D

4°D

3.2

3.2

4.0

4.0

L

L

L & R

L & R

R

R

R

R

L

L

có móc trên R3

có móc trên R3

20 kit

16 kit

TOMY INTERNATIONAL INC. )

5    4    3    2    1    1    2    3    4    5    R
    

L    

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Chænh nha 10

Mắc cài

Hàm trên (Roth)

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ hàm dưới

Răng cối lớn nhất hàm trên

1

2

3

5 4

6

1

2

3

4 5

6

Torque, Angu., Offset, Span. Left/
.018"Slot

952-101L

952-101R

952-201L

952-201R

952-301L

952-303L 952-304L

952-304R952-303R

952-305L 952-306L

952-306R952-305R

952-307L

952-401L

952-401L

952-401R

952-403L

952-403R

952-607L

952-607R 952-608R

952-608L

952-404R

952-404L

952-402L

952-402R

952-308R

952-308L

952-301R 952-302R

952-302L

952-202R

952-202L

952-102L

952-102R

.022"SlotRightmmDegrees Degrees Degrees

12°

8°

5°

9°

0°

0°

3.0

2.8

L

L

R

R

-2°

-2°

-7°

-10°

13°

10°

0°

0°

4°M

4°M

2°D

14°D

3.0

3.0

3.0

4.0

L

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

R

R

TOMY INTERNATIONAL INC. )

®

w/Accu Post

w/Accu Post

w/Accu Post

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Chænh nha 10

Mắc cài

Hàm dưới  (Roth)

2 1   1 2

3    3

4    4

5    3

Răng cửa hàm dưới

Răng nanh hàm dưới

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Có móc  trên răng 3

Có móc  trên răng 3

5

4

5

4

5

4

5

4

Răng cối lớn nhất hàm dưới

6 6

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot

952-111L

w/Accu Post

w/Accu Post

w/Accu Post

952-111R 952-112R

952-111L

.022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

-1°

-25°

2°

0°

0°

4°D

2.6

4.0

L

L

R

R

-11°

-17°

-22°

7°

1°

-1°

2°M

4°D

4°D

3.0

3.0

3.0

20 kit

16 kit

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

R

952-311L

952-311R

952-313L

952-313R

952-411L

952-411R

952-413L

952-413R

952-511L

952-511R

952-513L

952-513R

952-611L

952-611R 952-611R

952-612L

952-RKIT55-018

952-RKIT44-018 952-RKIT44-022

952-RKIT55-022

952-514R

952-514L

952-512R

952-512L

952-414R

952-414L

952-412R

952-412L

952-314R

952-314L

952-312R

952-312L

TOMY INTERNATIONAL INC. )

®

R Q P O N N O P Q R io

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Chænh nha 10

Mắc cài

Hàm trên (McLaughlin)

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ hàm trên ( răng 4)

Răng cối nhỏ hàm trên ( răng 5)

Răng cối lớn nhất hàm trên
Clippy tube

Double Tube

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot .022"Slot

957-102L

957-102R

957-202L

957-202R

w/Accu Post

w/Accu Post

w/Accu Post

w/Accu Post

957-302R

957-304L

957-304R

957-306L

957-306R

957-402L

957-502L

957-502R

957-402R

957-4040

RightmmDegrees Degrees Degrees

17°

10°

0°

4°

8°

8°

0°

0°

0°

3.0

2.8

3.0

L

L

L

R

R

R

-7°

-7°

-7°

-14°

-20°

8°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

10D°

20D°

3.0

3.0

3.0

4.0

4.0

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

R

L&R

L&R 957-5040

957-607L 957-607L

957-608R

9579-606L

9579-606R

957-607R

TOMY INTERNATIONAL INC. )

®

957-302L

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Chænh nha 10

R Q P O N N O P Q R io

Mắc cài

Hàm dưới (McLaughlin)

2 1   1 2

3    3

4    4

5    3

Răng cửa hàm dưới

Răng nanh hàm dưới

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Có mũi khoan trên răng 3

Có mũi khoan trên răng 3

5

4

5

4

5

4

5

4

Răng cối lớn nhất hàm dưới

6 6

Clippy tube

-6°

0°

0°

0°

0°

0°

2.6

2.6

L&R

L&R

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot .022"Slot

957-1120

957-1140

957-312L

957-312R

957-314L

957-314R

957-316L

957-316R

957-412L

957-412R

957-414L

957-414R

957-512L

957-512L 957-612L

957-612R

9579-616L

9579-616R

957-611R

957-512R

20 kit

16 kit

957-514L

957-514R

957-MKIT55-022

957-MKIT44-022

RightmmDegrees Degrees Degrees

-0°

-20°

-10°

-0°

-12°

-12°

3°

0°

0°

3°

2°

2°

0°

0°

4°D 

0°

0°

0°

3.0

4.0

4.0

3.0

3.0

3.0

L

L

L

L

R

R

L

L

R

R

L

L

R

R

L

R

R

R

w/Accu Post

w/Accu Post

w/Accu Post

w/Accu Post

Double Tube

TOMY INTERNATIONAL INC. )

®

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)



414

Chænh nha 10

Mắc cài

Hàm trên  (Roth)

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot

9521-101L 9521-102L

9521-102R9521-101R

9521-201L

9521-201R

9521-202L

9521-202R

.022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ hàm trên

1

2

3

5 4

1

2

3

4 5

12°

8°

-2°

-2°

-7°

5°

9°

13°

10°

0°

0°

0°

4°M

4°M

2°D

2.8

2.6

2.6

2.6

2.6

L

L

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

R

R

R

w/Accu Post

w/Accu Post

w/Accu Post

9521-301L

9521-301R

9521-303L 9521-304L

9521-304R9521-303R

9521-305L

9521-305R

9521-307L

9521-307R

9521-P401L

9521-P401R

9521-P403L

9521-P403R 9521-P404R

9521-P404L

9521-P402R

9521-P402L

9521-308R

9521-308L

9521-306R

9521-306L

9521-302L

9521-302R

TOMY INTERNATIONAL INC. )

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Chænh nha 10

2 1   1 2

3    3

4    4

5    5

Răng cửa hàm dưới

Răng nanh hàm dưới

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

5

4

5

4

5

4

5

4

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot

9521-111L

9521-111R

9521-311L

9521-311R

9521-313L

9521-313R

9521-P411L

9521-P411R

9521-P511L

9521-P511R

9521-P513L

9521-P513R

9521-RKIT55-018

9521-RKIT44-018 9521-RKIT44-022

9521-RKIT55-022

9521-P514R

9521-P514L

9521-P512R

9521-P512L

9521-P413L

9521-P413R 9521-P414R

9521-P414L

9521-P412R

9521-P411L

9521-314R

9521-314L

9521-312R

9521-312L

9521-112R

9521-112L

.022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

-1°

-11°

2°

7°

0°

2°M

2.6

2.6

L

L

L

R

R

R

-17°

-22°

-1°

-1°

4°D

4°D

2.6

2.6

20 kit

16 kit

L

L

L

L

R

R

R

R

có móc trên răng 3

có móc trên răng 3

w/Accu Post

w/Accu Post

w/Accu Post

Mắc cài

Hàm dưới  (Roth) TOMY INTERNATIONAL INC. )

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Chænh nha 10

Mắc cài

Hàm trên  (McLaughlin)

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot

9571-101L

9571-101R

9571-201L

9571-201R

9571-301L

9571-301R

9571-305L 9571-306L

9571-306R9571-305R

9571-P401L 9571-P402L

9571-P402R9570-P401R

9521-P4030

9521-P4030 9571-P502L

9571-P502R9571-P501R

9521-P5030 9521-P5040

9521-P4040

9571-302R

9571-302L

9571-202R

9571-202L

9571-102R

9571-102L

.022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm trên

Răng côí nhỏ hàm trên ( răng 4)

Răng côí nhỏ hàm trên ( răng 5)

1

2

3

4

5

1

2

3

3

5

17°

10°

-7°

-7°

-7°

0°

4°

8°

8°

0°

0°

8°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

2.8

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

R

R

R

R

R

L&R

L&R

R

L

L

L

L

L

W/H

W/H

W/H

W/H W/H

W/H

W/H

W/H

L

TOMY INTERNATIONAL INC. )

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Chænh nha 10

W/H

W/H

W/H

W/H

W/H

W/H

Mắc cài

Hàm dưới (McLaughlin)

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot

9571-1110

9571-311L

9571-311R

9571-315L 9571-316L

9571-316R9571-315R

9571-P411L

9571-P411L

9571-P413L

9571-P413R

9571-P511L

9571-P511R

9571-P513L 9571-P513L

9571-P514R9571-P513R

9571-MKIT55-018

9571-MKIT44-018 9571-MKIT44-022

9571-MKIT55-022

9571-P512L

9571-P512R

9571-P414R

9571-P414L

9571-P412R

9571-P412L

9571-312L

9571-312R

9571-1120

.022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

2 1   1 2

3    3

4    4

5    5

Răng cửa hàm dưới

Răng nanh hàm dưới

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

có móc trên răng 3

có móc trên răng 3

5

4

5

4

5

4

5

4

-6° 0° 0° 2.6 L&R

-6°

0°

-12°

-17°

3°

3°

2°

2°

0°

0°

0°

0°

2.6

2.6

2.6

2.6

R

R

R

R

R

R

10EA/PK

20 kit

16 kit

L

L

L

L

L

L

TOMY INTERNATIONAL INC. )

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)



418

Chænh nha 10

Mắc cài

Mắc cài tự buộc mặt lưỡi

for  CLIPPY-L

OPEN

CLOSE

CLIPPY-L Opener
813-1090

Specially Designed Opening Tool

Insert the tip into 

Place the notched area of the opener Slide the clip toward the cervical area, 
so that it is over the wire.against the curved part of the clip. 

Slide the clip in the tooth axis direction, 
toward the occlusal surface.the notched area of the clip.

Cây mở nắp
mắc cài tự buộc
mặt lưỡi

TOMY INTERNATIONAL INC. )

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)
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Mắc cài

Mắc cài tự buộc mặt lưỡi
Torque,

3 2 1   1 2 3

3 2 1   1 2 3

2 1   1 2

7 6   6 7

7 6   6 7

Răng cửa giữa, cửa bên
và răng nanh hàm trên

Răng cửa giữa, cửa bên
và răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ
hàm trên & hàm dưới

Răng cối hàm trên

Răng cối hàm dưới

One Patient Kit

LINGUAL SENTALLOY MUSHROOM (NiTi)

LINGUAL BETA TITANIUM .016

LINGUAL MUSHROOM TEMPLATE 

SENTALLOY OPEN COIL SPRING 

STOP

(space closure)

Răng cửa hàm dưới

5 4   4 5
5 4   4 5

6  ~  6
6  ~  6

3  ~  3

Upper .012

Upper .014

03-016-000

03-999-90

Nút chặn

10-000-22

Lower .012

Lower .014

Upper & Lower .016

Width. Left/
Right .018"Slot

991-11

991-55

991-11H

991-51H

991-57

991-45

991-47H

991-607L

991-611L

991-611R

991-0021

991-Kit33

991-607R

mmDegrees

w/Hook

w/Hook

w/Hook

60°

50°

50°

10°

10°

10°

0°

2.2

2.2

1.6/2.0

3.2

2.2

3.8

3.8

L&R

L&R

L&R

L&R

L&R

L

L

no/Hook

Dây cung Niti mặt lưỡi 

Dây cung Beta titanium 0.16 (đóng khoảng) 

Bảng mẫu dây cung hình nấm mặt lưỡi

Lò xo mở khoảng Niti

Nút chặn mở, gói 20 cái

Small          Medium          Large          X-Large
02-911-101          02-911-102                02-911-103          02-911-104

02-911-111          02-911-112                02-911-113          02-911-114

02-911-601          02-911-602                02-911-603         02-911-604

02-911-611          02-911-612                02-911-613         02-911-614

no/Hook

R

R

L&R

L&R

w/Hook

w/Hook

Maéc caøi coù naép (töï buoäc)

TOMY INTERNATIONAL INC. )
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Maéc caøi coù naép (töï buoäc)

Ống clippy có nắp tự buộc như mắc cài tự buộc

813-1060
Cây mở nắp

di chuyển
dọc theo bề mặt nắp
mặt nắp

813-1090
Cây mở nắp
clippy mặt lưỡivùng bắt đầu mở nắp

813-1080
Cây mở nắp Micro Mini

Đặt dụng cụ ổn định

Position of the beginning to open clip

®

l mb k ` i l pb
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TOMY INTERNATIONAL INC. )
Mắc cài
Hàm trên (Roth)

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot .022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm trên

Răng côí nhỏ hàm trên

1

2

3

4 5 4 5

1 12o

8o

-7o

0o

5o

8o

0o

10o

0o

0o

0o

0o

3.8

3.2

3.4

3.7

R

R

R

R

197-101R

197-201R

197-301R

197-303R

197-102R

197-202R

197-302R

197-304R

L

L

L&R

L

L

197-101L

197-201L

197-4030

197-301L

197-303L

197-102L

197-202L

W/Hook

197-4040

197-304L

2

3 197-302L

Maéc caøi thaåm myõ 
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TOMY INTERNATIONAL INC. )
Mắc cài
Hàm dưới  (Roth)

R Q P O N N O P Q R io

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot .022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

Răng cửa giữa hàm dưới 

Răng cửa bên hàm dưới 

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng côí nhỏ hàm  dưới (răng 5)

Có móc trên răng 3

Có móc trên răng 4

Kit

3

0o

-17o

-22o

-11o

0o

0o

0o

7 o

0o

0o

0o

0o

3.0

3.4

3.4

3.7

R

R

197-311R

197-313R

197-312R

197-314R

L&R

L&R

L&R

L

L

197-1110

197-4130

197-5130

197-RKIT55-018

197-RKIT44-018

197-RKIT55-022
20 Kit 

16 Kit 

197-RKIT44-022

197-311L

197-313L

197-1120

W/Hook

197-4140

197-5140

197-314L

3

197-312L

5~5

4~4

5~5

4~4

Maéc caøi thaåm myõ 
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Maéc caøi thaåm myõ 

Dễ dán  

Có torque trên đế 

Mỏng  

Có lõi kim loại 

Dễ thao tác  

Thẩm mỹ 

TOMY INTERNATIONAL INC. )Mắc cài composite Esther MB

Có lõi kim loại 
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Mắc cài sứ 

New design 

CIM (Ceramic injection molding) Process Adopted 

Mechanical Lock Base 

Twin-braket design and shape of hook on cuspid 

Entire bracket is manufactured with precision and smoothess. 

New rivet lock base shape.

Maéc caøi thaåm myõ 
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Maéc caøi thaåm myõ 

TOMY INTERNATIONAL INC. )
Mắc cài sứ 
Hàm trên (Roth)

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot .022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm trên

Răng côí nhỏ hàm trên

1

2

3

4 5 4 5

1 12o

8o

-7o

-2o

-2o

5o

9o

0o

9o

9o

0o

0o

0o

4oM

4oM

3.7

3.4

3.7

3.7

3.7

R

R

R

R

1651-101R

1651-201R

1651-305R

1651-307R

1651-102R

1651-202R

1651-306R

1651-308R

L

L

L&R

L

L

1651-101L

1651-201L

1651-4030

1651-305L

1651-307L

1651-102L

1651-202L

W/Hook

1651-4040

1651-308L

2

3 1651-306L
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Maéc caøi thaåm myõ 

TOMY INTERNATIONAL INC. )
Mắc cài sứ 
Hàm dưới  (Roth)

Răng cửa giữa hàm trên

1

4

5

1

4

5

0o

-17o

-22o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

3.0

3.5

3.5

L&R

L&R

L&R

Kit 20

Kit 16

Kit 20

Kit 16

1651-1110

1651-4130

1651-5130

1651-1120

1651-4140

1651-5140

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot .022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

Răng nanh hàm dưới 

3
-11o

-11o

7o

7o

2oM

2oM

3.7

3.7

R

R

1651-311R

1651-307R

1651-312R

1651-308R

L

L

1651-311L

1651-307L

W/Hook

1651-308L

3 1651-312L

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Có móc trên răng 3

Có móc trên răng 3

One Patient Kit 

1651-RKit55-018CR
Toàn sứ

Toàn sứ
1651-RKit44-018CR

1651-RKit55-018

1651-RKit44-018

1651-RKit55-022CR

1651-RKit44-022CR

1651-RKit55-022

1651-RKit44-022

(L4 & L5 = Omni Arch)

L4 = Omni Arch)

5~5
5~5

4~4
4~4



428

Chænh nha 10

TOMY INTERNATIONAL INC. )
Mắc cài sứ 
Hàm trên (MCLaughlin)

Maéc caøi thaåm myõ 

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot .022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm trên

Răng côí nhỏ hàm trên (răng 4)

Răng côí nhỏ hàm trên (răng 5)

1

2

3

4

5

4

 5

1 17o

10o

-7o

-7o

-7o

0o

4o

8o

0o

0o

8o

8o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

3.7

3.4

3.7

3.7

3.7

3.7

R

R

R

R

1655-102R

1655-202R

1655-302R

1655-306R

L

L

L&R

L&R

L

L

1655-102L

1655-202L

W/Hook

W/Hook

1655-4040

1655-5040

1655-306L

2

3 1655-302L
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TOMY INTERNATIONAL INC. )
Mắc cài sứ 
Hàm dưới (MCLaughlin)

Maéc caøi thaåm myõ 

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot .022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

Răng cửa hàm dưới 

Răng nanh hàm dưới 

21

3

12

3

-6o

-6o

-0o

0o

3o

0o

3o

0o

0o

0o

0o

0o

3.7

3.0

3.7

3.0

R

R

1655-312R

1655-120

1655-316R

L

L&R

L&R

L

W/Hook

W/Hook
1655-316L

1655-1140

1655-312L

44

55

-12o

-17o

0o

0o

0o

0o

3.5

3.0

L&R

L&R

1655-4140

1655-5140

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Có móc trên răng 3

Có móc trên răng 3

One Patient Kit 

4~4
4~4

5~5
5~5

1655-Mkit55-022CR

1655-Mkit44-022CR

1655-Mkit55-022

1655-Mkit44-022

(L4 & L5 = Omni Arch)

(L4 = Omni Arch)

(toàn sứ)

(toàn sứ)
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Maéc caøi thaåm myõ 

TOMY INTERNATIONAL INC. )CERAMIC BRACKET

Độ ma sát thấp hơn cả 
mắc cài kim loại và các 
loại mắc cài sứ hiện có 

Angle of friction  

Existing Ceramic bracket   

Metal bracket    

19.0  

11.0  
9.0  
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OMNI ARCH 

Mắc cài “ Omni Arch” được áp dụng tổ hợp của thiết kế kích 
thước trung bình và đế được dựa trên thiết kế tạo torque.

Để giảm sự can thiệp của lớp vỏ và đảm bảo đủ diện tích buộc kẽm, cánh buộc cho nướu cao và khớp 
cắn thấp được thiết kế trong mắc cài. Thiết kế này gọi là đế tạo torque. Mô hình mới này vượt qua những 
torque thông thường của các thiết kế cơ bản.

Vật liệu dùng cho mắc cài được tổng hợp từ vật liệu có độ cứng cao và chống ăn mòn.

So với niềng răng cỡ nhỏ, các niềng răng cỡ trung này có khoảng cách rộng hơn và khả năng vận hành 
vượt trội và tính thẩm mỹ cao.

Có thể đạt được chiều cao mắc cài thấp tương đương với kích thước khung nhỏ.

Đế tạo Torque( Wedge base Torque) 

Vật liệu tiên tiến

Kích thước trung bình( Mid- size)

Độ cao mắc cài thấp
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Mắc cài kim loại 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

OMNI ARCH 

Hàm trên  

Hàm dưới  

Formula- R 
Roth Type 

Torque,

Torque,

Angu.,

Angu.,

Offset,

Offset,

Span.

Span.

Left/

Left/

.018"Slot

.018"Slot

.022"Slot

.022"Slot

Right

Right

mm

mm

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa hàm dưới 

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm dưới 

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ  hàm trên (răng 4)

Răng cối nhỏ  hàm trên (răng 5)

1

2

3

4

5

1

21

3

4

5

12

3

4

5

2

3

4

5

12o

-1o

8o

-11o

-2o

-7o

-7o

-17o

-22o

5o

0o

9o

7o

10o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

3.8

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

931-101R

931-201R

931-301R

931-311R

931-401R

931-501R

931-411R

931-511R

931-303R

931-313R

931-102R

931-202R

931-302R

931-312R

931-402R

931-502R

931-412R

931-512R

931-304R

931-314R

L

L&R

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L&R

L&R

L&R

20 Kit 

16 Kit 

20 Kit 

16 Kit 

L&R

931-101L

931-1110

931-201L

931-301L

931-311L

931-401L

931-501L

931-411L

931-511L

931-303L

931-313L

931-4030

931-5030

931-4130

931-5130

931-102L

931-1120

931-202L

931-302L

931-312L

931-402L

931-502L

931-412L

931-512L

931-304L

931-314L

931-4040

931-5040

931-4140

931-5140

4~4
4~4

5~5
5~5 Có móc trên răng 3

Có móc trên răng 3

931-RKIT55-018

931-RKIT44-018

931-RKIT55-022

931-RKIT44-022
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W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

Mắc cài kim loại 

OMNI ARCH 

Hàm trên  

Hàm dưới  

Formula- M 
MCLaughlin Type 

Torque,

Torque,

Angu.,

Angu.,

Offset,

Offset,

Span.

Span.

Left/

Left/

.018"Slot

.018"Slot

.022"Slot

.022"Slot

Right

Right

mm

mm

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa hàm dưới 

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm dưới 

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ hàm trên (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm trên (răng 5)

1

2

3

4

5

1

21

3

4

5

12

3

4

5

2

3

4

5

17o

-6o

10o

-6o

-7o

-7o

-7o

-12o

-17o

4o

0o

8o

3o

8o

0o

0o

2o

2o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

3.8

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

935-102R

935-202R

935-302R

935-312R

935-402R

935-502R

935-412R

935-512R

L

L&R

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L&R

L&R

20 Kit 

16 Kit 

935-102L

935-1120

935-202L

935-302L

935-312L

935-402L

935-502L

935-412L

935-512L

935-4040

935-5040

935-414L

935-414R

935-5140

935-5140

4~4
4~4

5~5
5~5 Có móc trên răng 3

Có móc trên răng 3

935-MKIT55-022

935-MKIT44-022
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Mắc cài kim loại 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Hook on 3

W/Hook on 3

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

MINI OMNI ARCH 

Hàm trên  

Hàm dưới  

Formula- M 
MCLaughlin Type 

Torque,

Torque,

Angu.,

Angu.,

Offset,

Offset,

Span.

Span.

Left/

Left/

.018"Slot

.018"Slot

.022"Slot

.022"Slot

Right

Right

mm

mm

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa hàm dưới 

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm dưới 

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ  hàm trên (răng 4)

Răng cối nhỏ  hàm trên (răng 5)

1

2

3

4

5

1

21

3

4

5

12

3

4

5

2

3

4

5

17o

-6o

-6o

10o

-2o

-6o

-12o

-17o

0o

-7o

-7o

4o

0o

0o

8o

10o

3o

2o

2o

3o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

3.4

2.3
2.3

2.6

3.0

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

9350-102R

9350-102R

9350-304R

9350-314R

9350-414R

9350-514R

9350-308R

9350-318R

9350-302R

9350-312R

9350-412R

9350-512R

9350-306R

9350-316R

9350-402R

9350-502R

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L&R

L&R

L

L&R
L&R

20 Kit 

16 Kit 

9350-102L

9350-102L

9350-304L

9350-314L

9350-414L

9350-514L

9350-308L

9350-318L

9350-4040

9350-5040

9350-1120

9350-1140

9350-302L

9350-312L

9350-412L

9350-512L

9350-306L

9350-316L

9350-402L

9350-502L

4~4
4~4

5~5
5~5 9350-MKIT55-022

9350-MKIT44-022

Cut out

Cut out

Cut out

Cut out
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W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

Mắc cài kim loại 

Microline  

Hàm trên  

Hàm dưới  

Formula-R (Roth Type)

Torque, Angu., Offset, Span. Left/ .018"Slot .022"Slot
RightmmDegrees Degrees Degrees

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa hàm dưới 

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm dưới 

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ hàm trên (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm trên (răng 5)

Formula-R

1

2

3

1

21

3

4

5

6 7 6 7

12

3

4

5

2

3

5 4

6 7

5 4

6 7

12o

-1o

8o

-11o

-2o

-7o

-10o

-25o

-17o

-22o

5o

0o

9o

7o

13o

0o

0o

0o

2o

2o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

6o

6o

0o

0o

3.2

2.5

2.8

3.0

3.2

3.0

4.4

4.4

3.0

3.0

R

R

R

R

R

R

R

R

R

944-102R944-101R

944-202R944-201R

944-302R944-301R

944-312R944-311R

944-402R944-401R

944-702R

944-712R

944-412R944-411R

944-512R944-511R

L

L&R

L

L

L

L

L

L

L

L&R

L&R

L

L&R

20 Kit 

16 Kit 

944-102L944-101L

944-1120944-1110

944-202L944-201L

944-302L944-301L

944-312L944-311L

944-402L944-401L

944-702L

944-712L

944-412L944-411L

944-512L944-511L

944-4040944-4030

944-4140

944-5140

944-4130

944-5130

4~4
4~4

5~5
5~5

W/Hook on 3 

W/Hook on 3 

944-RKIT55-022944-RKIT55-018

944-RKIT44-022944-RKIT44-018
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Mắc cài kim loại 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Hook on 3

W/Hook on 3

W/Accu Post 

W/Accu Post 

W/Accu Post 

Hàm trên  

Hàm dưới  

Formula- M 
MCLaughlin Type 

Torque,

Torque,

Angu.,

Angu.,

Offset,

Offset,

Span.

Span.

Left/

Left/

.018"Slot

.018"Slot

.022"Slot

.022"Slot

Right

Right

mm

mm

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Degrees

Răng cửa giữa hàm trên

Răng cửa hàm dưới 

Răng cửa bên hàm trên

Răng nanh hàm dưới 

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 4)

Răng cối nhỏ hàm dưới (răng 5)

Răng nanh hàm trên

Răng cối nhỏ  hàm trên (răng 4)

Răng cối nhỏ  hàm trên (răng 5)

1

2

3

4

5

1

21

3

4

5

12

3

4

5

2

3

4

5

17o

-6o

10o

0o

-6o

-12o

-17o

0o

-7o

-7o

4o

0o

8o

8o

3o

2o

2o

3o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

0o

3.2

2.5

2.8

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

9445-102R9445-101R

9445-202R9445-201R

9445-308R9445-307R

9445-314R9445-313R

9445-414R

9445-514R

9445-413R

9445-513R

9350-318R9350-317R

9445-302R9445-301R

9445-312R9445-311R

9445-412R

9445-512R

9445-411R

9445-511R

9445-316R9445-315R

9445-402R9445-401R

9445-502R9445-501R

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L&R

L&R

L

L&R

20 Kit 

16 Kit 

9445-102L9445-101L

9445-202L9445-201L

9445-308L9445-307L

9445-314L9445-313L

9445-414L

9445-514L

9445-413L

9445-513L

9350-318L9350-317L

9445-50409445-5030

9445-50409445-5030

9445-11209445-1110

9445-302L9445-301L

9445-312L9445-311L

9445-412L

9445-512L

9445-411L

9445-511L

9445-316L9445-315L

9445-402L9445-401L

9445-502L9445-501L

4~4
4~4

5~5
5~5 9445-MKIT55-022t

9445-MKIT44-022

Cut out

Cut out

Cut out

Cut out

Microline  
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KHÂU & ỐNG   

MẮC CÀI MẶT LƯỠI CỦA DENTOS...
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Band & Tube
Khâu & Ống

Mặt lưỡi (cleat & Sheat)
Cleat

Sheat

Sheat

Khâu

Hàm trên

Bộ khâu 2L,2R

Khâu lẻ
hàm trên

344-01~30

346-01~30

345-01~30

347-01~30

(R&L. Size No.1~No.30)
phải

phải

trái

trái

5cái/bộ

5cái/bộ

100cái/bộ

200cái/bộ

400cái/bộ

7   6 6   7

Hàm dướiHàm trên

305-00

305-01

305-02 306-02

306-00

306-01

BỘ THỬ

BỘ BẮT ĐẦU

BỘ ĐẦY ĐỦ

(R&L. Size No.1~No.30)

100 khâu (R&L. Size No.1~No.30)

200 khâu (R&L. Size No.1~No.30)

400 khâu (R&L. Size No.1~No.30)

Khâu lẻ
hàm dưới

Hàm dưới

khâu của ống tube Microline

Trung bình
Mã số

Mã số

601-14

601-60

Trái
601- 67 601- 68

Phải
Có móc. Không offset

Có móc. Không offset

Cỡ khâu 1 7 13 19 252

2 22 2 22 2 22 4

4

4

4

4 4 44

4

4

4

4 4 44

4

4

4

4 4 44

4

4

6 6 6 8

8

8

8

8

8 8

8

8

8

8 8 12 12 12 16 16 1616 1616 1616 16 1216 1220 20 20 20 20

8 8

8

8 8

8

8

8

6 610 10 1010 10

4 4 4

4 4 4

2

8 14 20 263 9 15 21 274 10 16 22 285 11 17 23 296 12 18 24 30

Bộ thử 

Bộ bắt đầu 

Bộ đầy đủ 

Khâu & ống 

Ống cho răng cối hàm trênỐng cho răng cối hàm trên

Ống cho răng cối hàm dưới

Trái

Trái

Angu 

Angu 

0 

0 

4.4

4.4

6ºD

6ºD

Span. 

Span. 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

022" Slot 

022" Slot 

Torque 

Torque 

-10

-25

Slot Offset 

Slot Offset 

W944-702R

W944-712R

W944-702L

W944-712L

HÀN

HÀN
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D-TUBES

D-TUBES

D-TUBES

D-TUBES

D-TUBES

Band & Tube
Khâu & Ống
ỐNG CHO RĂNG CỐI HÀM TRÊN

Răng cối 1

Răng cối 2

Ống có 3 lỗ: 1 dùng cho headgear .045”, 1 lỗ chính có nắp 
tháo được & 1 ống phụ .018” 

Ống có 2 lỗ: 1 chính và 1 phụ 

Ống có 1 lỗ 

Ống có 1 lỗ 

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

0 

0 

0 

0/0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

3.8

3.8

3.6

3.6

3.8 

3.8 

3.6 

3.6 

14ºD

14ºD

14ºD

10ºD/ 0ºD

14ºD

14ºD

14ºD

14ºD

10ºD

7ºD

8ºD

8ºD

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Roth

Roth

Roth

Roth

MBT

MBT

MBT

MBT

-14 

-14 

-14 

-9/0

-10

-10

-14

-14

-14

-10

-19

-19

Offset 

Offset 

Offset 

Offset 

Offset 

Offset 

Offset 

Offset 

W901-601R

W901-605R

901-605R

909-605R

W9010-607R

9010-607R

W9010-701R

9010-701R

W9050-607R

9080-607R

W9050-703R

9050-703R

W901-601L

W901-605L

901-605L

909-605L

W9010-607L

9010-607L

W9010-701L

9010-701L

W9050-607L

9080-607L

W9050-703L

9050-703L

W901-602R

W901-606R

901-606R

909-606R

W9010-608R

9010-608R

W9010-702R

9010-702R

W9050-608R

9080-608R

W9050-704R

9050-704R

W901-602L

W901-606L

901-606L

909-606L

W9010-608L

9010-608L

W9010-702L

9010-702L

W9050-608L

9080-608L

W9050-704L

9050-704L

EASY ACCESS

Khâu & ống 

HÀN

HÀN

HÀN

HÀN

DÁN

DÁN

DÁN

DÁN
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Khâu & ống 

Band & Tube
Khâu & Ống
ỐNG CHO RĂNG CỐI HÀM DƯỚI

Ống có 2 lỗ: 1 chính  & 1 phụ .045” 

Ống 1 lỗ, nắp tháo được 

D-TUBES

D-TUBES

D-TUBES

D-TUBES

Răng cối 1

Răng cối 2

Ống có 2 lỗ: 1 chính 1 ống phụ .018” 

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

0 

0 

0 

0/0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.0 

3.8 

3.8

4.0 

3.8

3.8

3.8

3.8

4.0 

4.0 

3.8 

3.8 

3.8

4ºD

4ºD

4ºD

4ºD

4ºD

4ºD

14ºD

14ºD

0ºD

0ºD

0ºD

10ºD

10ºD

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

018" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Roth

Roth

Roth

Roth

MBT

MBT

MBT

MBT

-25

-25

-10

-25

-25

-25

-10

-10

-10

-10

-10

-14

-14

Offset 

Offset 

Offset 

Offset 

Offset 

Offset 

Offset 

Offset 

W9010-611R

9010-611R

9080-615R

W908-631R

W9040-615R

9040-615R

W9010-711R

9010-711R

W9080-617R

9080-617R

9080-615R

W9080-717R

9080-717R

W9010-611L

9010-611L

9080-615L

W908-631L

W9040-615L

9040-615L

W9010-711L

9010-711L

W9080-617L

9080-617L

9080-615L

W9080-717L

9080-717L

W9010-612R

9010-612R

9080-616R

W908-632R

W9040-616R

9040-616R

W9010-712R

9010-712R

W9080-618R

9080-618R

9080-616R

W9080-718R

9080-718R

W9010-612L

9010-612L

9080-616L

W908-632L

W9040-616L

9040-616L

W9010-712L

9010-712L

W9080-618L

9080-618L

9080-616L

W9080-718L

9080-718L

EASY ACCESS

HÀN

HÀN

HÀN

HÀN

DÁN

DÁN

DÁN

DÁN
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Band & Tube
Khâu & Ống

Ống R6 có nắp tự buộc

Ống cho răng cối hàm trên

Ống cho răng cối hàm trên

Ống cho răng cối hàm dưới

Ống cho răng cối hàm dưới

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Phải

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Trái

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

Angu 

0 

0 

0 

0 

0 

4.4

4.4

4.4

4.4

0 

0 

0 

0 

0 

4.0 

6ºD

6ºD

6ºD

6ºD

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

10D

0D

4D

20D

4D

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Span. 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

Trái/Phải 

018" Slot 

018" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

022" Slot 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Torque 

Roth

Roth

MBT

MBT

Roncone 

Roncone 

Double Tube  

Double Tube  

-10

-10

-25

-10

-25

-25

-14

-20

-20

-10

Slot Offset 

Slot Offset 

Slot Offset 

Slot Offset 

Slot Offset 

Slot Offset 

952-607R

W944-702R

W944-712R

944-702R

944-702R

952-611R

957-607R

957-611R

952-607L

W944-702L

W944-712L

944-702L

944-702L

952-611L

957-607L

957-611L

952-608R

952-612R

957-608R

957-612R

9579-606R

9579-606R

952-608L

952-612L

957-608L

957-612L

9579-606L

9579-606L

Microline

DÁN

DÁN

DÁN

DÁN

HÀN

HÀN

Khâu & ống 
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Khâu & ống 

Phuï kieän

NUÙT

OPEN SURGICAL HOOK

NUÙT SEAGU

Mã số

Mã số Mã số

601-04

601-393,1mm

601-05

601-592,8mm

Nút Mặt Lưỡi

Cleat

Nút nhựa

Eyelet

Đế răng cửa

Daùn vaøo nhöõng vuøng maéc caøi khoù vaøo (raêng chen chuùc nhieàu)

601-08

601-45

Phẳng 

Phẳng 

Cong 

Cong 

Cong 

601-09

601-46

601-09

601-10

For sectional Arch

Öu ñieåm ñaëc bieät
Raát höõu ích khi laøm thaúng raêng.
Coù theå duøng nhö nuùt maët löôõi hoaëc cleats.
Raát toát khi duøng kieåm soaùt raêng bò keït hoaëc bò nghieâng veà phía löôõi.
Coù theå daùn vôùi baát kyø vaät lieäu daùn chænh nha naøo.
Ñöôïc laøm baèng nhöïa hybrid coù ñoä thaåm myõ cao, an toaøn vaø beàn trong moâi tröôøng mieäng.

For brackets cannot be attached case For brackets cannot be attached case For linguoversion teeth

Open Type Close Type

601-48601-47

.010 inch~.012 inch .010 inch~.014 inch

Đế mặt lưỡi
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Primer

LIGHT BOND™

ASSURE

ASSURE PLUS®

Keo dán chỉnh nha quang trùng hợp

Universal Bonding Resin
Keo dán mắc cài thông thường (hóa trùng hợp)

LIGHT BOND

3 cc LIGHT BOND™ Sealant with fluoride

3 cc LIGHT BOND™ Sealant non fluoride

7 cc LIGHT BOND™ Sealant with fluoride

LBS3F

LBS7F

LBS3

Mã số 

ASSURE

2 ml ASSURE universal bonding resin

6 ml ASSURE universal bonding resin

AS2ML

AS

Mã số 

ASSURE PLUS

2 ml ASSURE PLUS

6 cc  ASSURE PLUS

PLUS2ML

PLUS

Mã số 

Light Bond™ có và không có Flouride:
Light Bond có monomer chứa flouride được cấp 
bằng sáng chế. Loại không chứa flouride chỉ có 
loại đựng trong xy lanh.
Độ bền dán vượt trội:
Light Bond™ là vật liệu chất lượng cao, mang lại độ 
bền dán tối đa trong mọi tình huống với tất cả các 
loại mắc cài. 

Độ nhớt keo mịn
Độ nhớt của Light Bond ™ rất dính giúp cho mắc cài không 
bị trôi. Nếu cần độ nhớt loãng hơn để dán khí cụ duy trì mặt 
lưỡi và khí cụ bằng nhựa acrylic thì dùng Light Bond ™ Lỏng 
hoặc Trung bình. Nên ghi cụ thể khi đặt hàng.
Trùng hợp hoàn toàn dưới tất cả các đế mắc cài
Light Bond ™ bao gồm chất xúc tác và hạt độn phản chiếu 
ánh sáng để đảm bảo trùng hợp hoàn toàn dưới bất kỳ mắc 
cài nào: kim loại, sứ, sapphire hoặc nhựa. Khi vật liệu đã 
được trùng hợp đúng cách thì có thể gắn dây cung ngay lập 
tức.
Dễ dàng loại bỏ
Light Bond ™ là một vật liệu có hạt độn thủy tinh nhỏ thiết kế 
đặc biệt dành cho chỉnh nha cho phép chất độn thâm nhập 
tối đa vào lớp đế dạng lưới mỏng nhất và có thể tháo mà 
không gây tổn thương men răng.
Gợi ý sử dụng – Dùng làm keo dán mắc cài

Keo dán Assure® sẽ tăng độ bám dính lên men răng bình thường, men răng không điển hình, 
men răng khô hoặc men răng hơi bị nhiễm bẩn. Chất dán này liên kết với phục hình kim loại 
mà không cần thêm primer. Không cần làm khô hoặc quang trùng hợp và có thể được sử 
dụng với bất kỳ composite quang trùng hợp hoặc hóa trùng hợp nào.

Keo dán Assure® dán được lên các bề mặt sau mà không cần thêm primer: men bị nhiễm flo, răng 
sữa, men răng đã tẩy trắng hoặc men ướt, ngà răng, bề mặt kim loại và miếng trám composite.

Keo dán Assure® là chất tăng cường độ bám dính và dán và chất keo dính chỉ trong một bước!

Keo dán resin Assure Plus mới dùng cho tất 
cả bề mặt sẽ tăng độ bám dính lên men răng 
bình thường, men răng không điển hình, men 
răng khô hoặc men hơi bị nhiễm bẩn và bây giờ 
còn dán được lên zirconia, phục hình tạm bằng 
nhựa acrylic và phục hình sứ không cần axit 
flohydric. Keo dán phổ quát này cũng có thể 
dán trên phục hình kim loại mà không cần thêm 
primer. Có thể sử dụng với bất kỳ hệ thống 
quang trùng hợp hoặc hóa trùng hợp nào.
Keo dán resin Assure Plus mới có thể dán 
cho tất cả các bề mặt sau đây:

Men răng nhiễm flo
Răng sữa
Men răng đã tẩy trắng hay men ướt và men răng
không điển hình
Ngà/ Xi măng
Vàng, Amalgam, Thép không rỉ
Các phục hồi bằng composite
Nhựa acrylic tạm/ răng nhịp cầu
Sứ, Zirconia

Keo dán resin Assure Plus cho tất cả vật liệu
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Enamel protectant sealants

GOTO

ASSURE PLUS Mã số 
1 (4 GM) GOTO ADHESIVE PASTE IN PUSH SYRINGE  

4 GM GOTO ADHESIVE PASTE IN TIPS 

GTP

GTT

Composite gắn mắc cài

GoTo là chất gắn quang trùng hợp với các đặc tính vô cùng thuận 
tiện trong thao tác. Nó không cho phép mắc cài bị trôi nổi khi đặt 
trên răng hoặc trong quá trình loại bỏ chất gắn thừa.

Trong thập kỷ qua, khi việc gắn khâu trên răng cối ngày càng ít 
phổ biến và các bác sĩ lâm sàng chọn dán tube trên răng cối thì 
việc sử dụng chất dán mắc cài có độ nhớt và chịu lực cao trở nên 
quan trọng hơn bao giờ hết. Cùng với sự phát triển của primer, 
Assure Plus, thất bại do dán có thể được giữ ở mức tối thiểu. 
Nếu đặt vấn đề kỹ thuật sang một bên thì có hai chìa khóa để 
dán thành công: một khuôn nhựa vững chắc hằng định với GOTO 
và độ bám dính tối ưu trên bất kỳ bề mặt nào với Assure plus.

Với các khí cụ nặng như ống tube dán mặt ngoài có khuynh hướng 
trượt, tính nhất dính hằng định của GOTO làm cho mắc cài không 
bị tuột khỏi vị trí mong muốn trong khi loại bỏ composite thừa.
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Light cure adhesive

L.E.D. PRO SEAL® 

Chất chống mất khoáng răng 
bền bỉ đã được chứng minh!

Chất trám bít hố rãnh và bề mặt răng

Kháng mòn tốt hơn cho khí cụ duy trì hàm trên

L.E.D. PRO SEAL®  Mã số 
6 ml bottle of LED PRO SEAL LEDPRO 

Đã được kiểm chứng có khả năng bảo vệ lâu dài chống lại 
sự mất khoáng hoá

PRO SEAL® và L.E.D PRO SEAL® là những chất trám bít 
đầu tiên trùng hợp hoàn toàn mà không có lớp bị ức chế 
bởi oxy. Điều này tạo ra một bề mặt cứng mịn bảo vệ men 
răng.

PRO SEAL® và L.E.D PRO SEAL®  là chất trám bít quang 
trùng hợp không cần trộn, có khả năng kháng mòn do bàn 
chải đánh răng.

PRO SEAL® và L.E.D PRO SEAL® cũng chứa chất phát 
huỳnh quang UV để dễ dàng theo dõi chất sự bít kín của 
chất trám.

PRO SEAL® và L.E.D PRO SEAL® có thể được sử dụng 
dưới bất kỳ hệ thống chất trám quang trùng hợp, hóa trùng 
hợp hoặc lưỡng trùng hợp. Các thử nghiệm U.C.S.F. và 
M.C.G. chứng minh lợi ích lâu dài của chất trám bít bảo vệ 
men răng này.
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Conditionners

 

PORC-ETCHTM

PLASTIC CONDITIONER

PORCELAIN 

CONDITIONER

BARRIER GEL

METAL PRIMER

Chất bảo vệ nướu 
răng trước khi xói 
mòn acid Porc-etch

Keo dán composite và khí cụ nhựa acrylic

Dùng để gắn mão sứ

Keo dán vàng, thép không rỉ và Amalgam
Reliance Plastic Appliance 

Conditioner được dùng như một 
chất gia tăng độ bám dính cho 
mắc cài nhựa hay khí cụ nhựa 
acrylic trước khi dán, sealant hay 
gắn xi-măng. Nó cũng có thể 
dùng để chuẩn bị cho phục hồi 
composite hay mão nhựa acrylic 
trước khi dán mắc cài hoặc gắn 
lại mắc cài bị sút với chất gắn.

Chỉ định : Reliance Metal Primer 

dùng để chuẩn bị bề mặt kim loại 
trước khi dán với chất dán.

Đặc tính:  Reliance Metal Primer 

sẽ tạo ra một liên kết hoá học 
giữa kim loại quý và không quý 
với chất dán.

Mục đích sử dụng: Reliance 
Porcelain Conditioner dùng để 
chuẩn bị bề mặt sứ nha khoa đã 
được nướng bóng trước khi gắn.

Porcelain Conditioner là một loại 
silane liên kết hóa học với silicon 
trong sứ và acrylic trong chất dán 
hoá trùng hợp, quang trùng hợp và 
lưỡng trùng hợp.

BARRIER GEL

PORC-ETCHTM

PLASTIC CONDITIONER

PORCELAIN CONDITIONER

METAL PRIMER

Mã số 

Mã số 

Mã số 

Mã số 

Mã số 

3 ml BARRIER GEL only 

9g PORC-ETCHTM 

10 cc bottle of PLASTIC CONDIDIONER 

15 cc bottle of PORCELAIN CONDITIONER

8 ml bottle of METAL PRIMER

GEL 

POE PO

MEPL

Mục đích sử dụng: 
Reliance Porc-Etch™ 
được dùng để xoi mòn 
bề mặt sứ để thoa 
Porcelain Conditioner. 

Acid
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Light cure band cement (& occlusal buil-up)

ULTRA BAND-LOK® 

Xi măng gắn khâu có chứa Flo (quang trùng hợp)

METAL PRIMER Mã số 
Ống 5gm UITRA BAND-LOK® có fluor
Ống 5gm UITRA BAND-LOK® màu xanh, có fluor

Ống 5gm UITRA BAND-LOK® có fluor và đầu đưa

Ống 5gm UITRA BAND-LOK®  có fluor và đầu đưa

UBLPP

UBLBPP

LLUBLP

LLUBLBP

Hệ thống một ống dạng dẻo – Không làm thất thoát vật liệu
Quang trùng hợp – không bị áp lực thời gian làm việc
Không cần trộn
Xi măng đa dụng - Ultra Band-Lok® cũng có thể dùng để dán các khí cụ 
bằng nhựa acrylic lớn cũng như dùng làm vật liệu đắp lên mặt nhai để nâng 
khớp. Khi dán khí cụ, bạn phải soi mòn men răng trước.
Dán dính với kim loại - Ultra Band-Lok® sẽ dán hoá học với khâu thép không 
rỉ. Xi măng sẽ dính lên khâu và ra cùng lúc với khâu khi tháo.
Có màu tự nhiên hoặc màu xanh dương
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Lingual retention
STAINLESS STEEL ORTHO 

FLEXTECH DENTAL RETENTION SYSTEM® 

Dây duy trì thép không rỉ Ortho-Flextech

 

STAINLESS STEEL ORTHO FLEXTECH®

RETAINIUM®

FLOW TAINTM

Mã số 

Mã số 

Mã số 

30’’ spool ortho flextech stainless steel chain 

Dây RETAINIUM® (10x6”)  

Ống 1 (1.5 gm)  

STAINLESS STEEL ORTHO 

FLEXTECH DENTAL RETENTION SYSTEM® 

FLOW TAINTM AND FLOW TAINTM L.V. 

L.C.R.TM 

Thế hệ mới của dây kim loại phẳng duy trì mặt lưỡi

Composite lỏng Microfil quang trùng hợp

Chất dán khí cụ duy trì 
quang trùng hợp

SSOFT

RET

FT

L.C.RTM Mã số 
1 (1.5 gm) push syringe of LIGHT CURE RETAINER LCR15

Tăng 30% độ bền kéo
Tăng 300% độ bền xoắn
Chỉ một nửa chi phí so với dây vàng GOLD 
Ortho-Flextech®
Cùng một thiết kế được cấp bằng sáng chế tuyệt 
vời và dễ sử dụng cho kết quả vượt trội
Gần tương đương với dây vàng ortho-flextech

Độ nhớt có thể chảy được: Mặc dù Flow Tain và 
Flow Tain LV là vật liệu có thể chảy được, đặc tính 
xúc biến giúp chúng không bị đổ xẹp cho kiểm soát 
tốt hơn.
Đầu kim bơm: Sử dụng các đầu được cung cấp giúp 
bơm vật liệu vào mặt lưỡi dễ dàng trên các nẹp dạng 
sợi (1.5g Flow Tain 19 đầu bơm - 1,5g Flow Tain LV 
22 đầu bơm).
Đề nghị sử dụng:  dùng để dán khí cụ duy trì mặt 
lưỡi. Dán Attachment lên các khay chỉnh nha, vật liệu 
nẹp răng (ví dụ: sợi), là chất dán gián tiếp, nâng khớp 
trên mặt nhai và tạo điểm chặn trên dây cung.

Flow Tain và Flow Tain LV là compsite lỏng quang trùng hợp. 
Khi đã trùng hợp, những vật liệu này rất mịn sẽ giảm độ mòn 
và tăng cường sự thoải mái cho bệnh nhân.
Độ đàn hồi của Composit sau quang trùng hợp: Flow Tain và 
Flow Tain LV, khi đã trùng hợp, vẫn có tính đàn hồi nhẹ và 
không giòn như composite thông thường.

Tính năng sản phẩm: Vật liệu dán quang trùng hợp 
được thiết kế đặc biệt để dán khí cụ duy trì mặt lưỡi: dạng 
tấm hay dạng dây. Vật liệu này cũng là lý tưởng cho nâng 
khớp mặt nhai răng sau. Nhựa resin quang trùng hợp này 
là một sự lựa chọn tuyệt vời vì đáp ứng được tuổi thọ và 
độ bền theo yêu cầu! Đơn giản chỉ cần thực hiện theo 
hướng dẫn sử dụng và chiếu đèn trong 30 giây

Sợi đơn – bền chắc hơn 70% so với sợi dây bện.
Cấu trúc phẳng - duy trì kiểm soát độ torque mà 
không bị cản trở.
Titan không chứa nickel - an toàn
Mục đích sử dụng: nẹp các răng cửa trên hoặc 
dưới, giữ khe hở, duy trì các vị trí nhổ răng, nẹp nha 
chu cho các răng bị tổn thương



450

10

Light cure band cement (& occlusal buil-up)

BOND ALIGNER® 

A2TM ALIGNER ATTACHMENT KIT  

Dán kim loại, nhựa hay sứ lên khay chỉnh 
nha của bất kỳ nhà sản xuất nào

Tất cả mọi thứ bạn cần để tạo nút hình oval hay hình 
chữ nhật

BOND ALIGNER

A2 ALIGNER ATTACHMENT  KIT 

Mã số 

Mã số 

Ống BOND ALIGNER có đầu

ALIGNER ATTACHMENT, móc

ALIGNER ATTACHMENT, hình oval

ALIGNER ATTACHMENT, hình chữ nhật 

BA

ABUT

AO

AR

Một loại vật liệu dán trong suốt quang trùng hợp sẽ gắn được 
với bất kỳ nút, móc hoặc cánh tay móc bằng kim loại, nhựa 
hoặc sứ lên bất kỳ vật liệu khay chỉnh nha của bất kể nhà 
sản xuất nào. 
Ngoài ra, Bond Aligner có thể được sử dụng để tạo ra nút 
composite nhờ vào các khuôn mini.

Attachment hình bầu dục - có thể dùng để tăng lưu giữ các 
khay nhiệt dẻo.
Attachment hình chữ nhật - có thể được sử dụng để di 
chuyển từng răng và trồi răng.
Keo dán Assure- có thể được sử dụng với bất kỳ chất dán 
hóa học, quang trùng hợp hoặc lưỡng trùng hợp, bất kể nhà 
sản xuất, và sẽ dán dính với tất cả các bề mặt trong miệng.
Chất gắn LCR- trùng hợp láng mịn như kính giúp bệnh 
nhân thoải mái.
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DÂY CUNG   
& CÁC PHẦN PHỤ 
CHO DÂY CUNG 
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Kích cỡ (mm)
Hàm trên

511-10

511-11

511-12

511-13

511-14

511-01

511-02

511-03

511-04

511-21

511-22

511-23

511-24

.012(0.30)

.014(0.36)

.016(0.41)

.018(0.46)

.020(0.51)

Trung bình (vàng)

Trung bình (vàng)

Trung bình (vàng)

Trung bình (vàng)

Trung bình (vàng)

Nhẹ (xanh)

Nhẹ (xanh)

Nhẹ (xanh)

Nhẹ (xanh)

Nhẹ (xanh)

Nhẹ
Trung bình 
Nặng

Nặng (đỏ)

Nặng (đỏ)

Nặng (đỏ)

Nặng (đỏ)

Nặng (đỏ)

Hàm dưới

511-60

511-61

511-62

511-63

511-64

511-51

511-52

511-53

511-54

511-71

511-72

511-73

511-74

Cung Accu

SENTALLOY®

Dây cung Niti cực dẻo Sentalloy

Cung Tròn 

ARCH WIRES

Accu Form®

Dây cung 

Sự xuất hiện của dây Ni-Ti siêu đàn hồi như “Sentalloy”, dẫn đến một sự cải 
tiến mang tính cách mạng trong chỉnh hình lâm sàng.
Công nghệ này không chỉ sử dụng lực nhẹ để di chuyển răng một cách nhẹ 
nhàng, mà còn cho phép dây được đặt trong trường hợp có khoảng hẹp giữa 
khung. Điều này đã dẫn đến một sự thay đổi từ xu hướng hướng tới nhịp hẹp 
(SENTALLOY) kéo dài đến một xu hướng hướng tới các nhịp rộng hơn có lợi 
cho việc kiểm soát luân phiên.
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Dây cung 

Kích cỡ (mm)
Lực

Hàm trên

523-11

523-12

523-15

523-18

523-13

523-14

523-16

523-17

523-01

523-02

523-05

523-08

523-21

523-22

523-25

523-28

.016x.016(0.41x0.41)

.016x.022(0.41x0.56)

.018x.025(0.46x0.64)

.0215x.028(0.55x0.71)

.017x.025(0.43x0.64)

.018x.018(0.46x0.46)

.019x.025(0.48x0.64)

.020x.020(0.51x0.51)

F160 (xanh lá )

F160 (xanh lá )

F200 (xanh lá )

F200 (xanh lá )

F200 (xanh lá )

F200 (xanh lá )

F160 (xanh lá )

F200(xanh lá )

F80 (đen)

F80 (đen)

F100 (đen)

F100 (đen)

F100 (đen)

F100 (đen)

F80 (đen)

F100 (đen)

F240 (trắng)

F240 (trắng)

F300 (trắng)

F300 (trắng)

F300 (trắng)

F300 (trắng)

F240 (trắng)

F300 (trắng)

Hàm dưới

523-61

523-62

523-65

523-68

523-63

523-64

523-66

523-67

523-51

523-52

523-55

523-58

523-71

523-72

523-75

523-78

Cung Accu

NEO SENTALLOY®

Dây cung Niti cực dẻo Sentalloy
ARCH WIRES

Accu Form®
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Dây cung 

Bioforce là loại dây duy nhất được hoạt hóa ở nhiệt độ cơ thể. Nó bắt đầu với 
lực nhẹ ở vùng răng trước và tăng dần đối với vùng răng sau. Với BioForce 
bạn có loại dây cung dùng trong giai đoạn đầu điều trị mà vẫn có lực torque 
và làm thẳng đều răng cùng lúc.

Lực sinh học lý tưởng

Di chuyển răng tối ưu

Hầu hết các loại dây cung chỉ tạo một lực đồng nhất, vì vậy 
cần sử dụng ít nhất 2 hoặc 3 dây để có sự di chuyển lực 100 
gram cho những răng trước và từ từ tăng đến khoảng lực 300 
gram cho những răng cối. Mỗi răng nhận lực sinh học tối ưu, 
không nhiều hơn và cũng không ít. Chỉ có BioForce mới cung 
cấp những lực tối ưu cần thiết trên một dây cung để di chuyển 
những răng khác nhau. Bạn sẽ có được sự dịch chuyển răng 
mong muốn với chỉ một dây cung và không hề gây chấn thương 
cho bệnh nhân. Như trong biểu đồ bên, lực lý tưởng để di 

chuyển răng trước không giống như lực lý 
tưởng để di chuyển răng cối. Với một lực đủ 
để di chuyển răng phía trước, nó sẽ là quá nhẹ 
để di chuyển răng phía sau. Nếu tạo lực đủ 
lớn để di chuyển răng sau thì lực này sẽ quá 
mạnh, có thể gây chấn thương cho vùng răng 
phía trước.

BIOFORCE SENTALLOY®

BIOFORCE SENTALLOY®

ARCH WIRES

RăngChân răng Chân trung bìnhChân dài

Giá trị lực để di chuyển răng tối ưu

Hàm trên

528-01
kích thước dây (mm)

WIRE DIA 

528-02
528-04
528-05
528-06
528-07
528-08

Hàm dưới

528-51
528-52
528-54
528-55
528-56
528-57
528-58

Cung Accu
Accu Form®

.016x.016(0.41x0.41)

.016x.022(0.41x0.56)

.018x.018(0.46x0.46)

.018x.025(0.46x0.64)

.019x.025(0.48x0.64)

.020x.020(0.51x0.51)

.0215x.028(0.55x0.71)
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Dây cung 

Dây cung màu trắng

Dây cung Titan L&H
ARCH WIRES (RECT.)

Dây Sentalloy màu trắng

Dây Bioforce Sentalloy màu trắng

Dây thép không rỉ màu trắng

ARCH WIRES

WHITE WIRE ®

L&H ® TITAN

Hàm trên

Hàm trên

Hàm trên

Hàm trênHàm trên

kích thước dây (mm)

kích thước dây (mm)

kích thước dây (mm)

STAINLESS STEELWHITE WIRE 

Trung bình (vàng )

Trung bình (vàng )
Trung bình (vàng )

Hàm dưới

Hàm dưới

Hàm dưới

Hàm dướiHàm dưới

511-10C

528-01C

551-02C

525-12C

525-15C

524-12C

524-15C

553-01C

553-03C

551-03C

553-02C

553-06C

511-11C

528-02C

528-06C

511-12C

528-04C

528-07C

511-60C

528-51C

551-52C

525-62C

525-65C

524-62C

524-65C

553-51C

553-53C

551-53C

553-52C

553-56C

511-61C

528-52C

528-56C

511-62C

528-54C

528-57C

Cung Accu

Cung Accu

Cung Accu

Cung AccuCung Chuẩn 

Accu Form®

Accu Form®

Accu Form®

Accu Form®Standard

.012(.30)

.016x.016(0.41x0.41)

.016x.016(0.41x0.41)

.016x.022(0.41x0.56)

.017x.025(0.43x0.64)

.019x.025(0.48x0.64)

.016x.022(0.41x0.56)

.018x.025(0.46x0.64)

.016x.022(0.41x0.56)

.019x.025(0.48x0.64)

.018x.018(0.46x0.46)

.020x.020(0.51x0.51)

.014(.36)

.016(.41)

.016(0.41)

.018(0.46)

kích thước dây (mm)
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Dây cung bện

Dây kẽm cột dài 

Dây kẽm cột lẻ

Dây kẽm có móc Kobayashi

Dây kẽm cuộn Dây cụ xoắn kẽm

Kẽm cột có móc Kobayashi lẻ

CÁC PHẦN PHỤ 
CHO DÂY CUNG 

Dây Wildcat nguyên thủy 

Dây duy trì mặt lưỡi  Wildcat 

Đàn hồi, độ cứng cao, dây bện 3 
tao. ống 10 dây 

Mặt ngoài thô ráp, rất tốt để duy trì mặt lưỡi.
Ống có 10 dây, chiều dài 4.5mm cỡ .0175" hay 
.0195"
Wildcat Lingual Retainer Wire 

Kích cỡ(mm)

Kích cỡ(mm)

Kích cỡ(mm)

Kích cỡ(mm)

.008(0.20)

.008(0.20)

.008(0.20)

.012(0.30)

Kobayashi hooks
012" / 100 pcs    03-002-12

506-11

505-41

506-25

506-01

506-12

505-42

506-26

506-02

506-13

505-43

505-45

506-03

506-14

505-44

505-46

810-01

506-04

.010(0.25)

.010(0.25)

.010(0.25)

.014(0.36)

.011(0.27)

.011(0.27)

.011(0.27)

.014(0.36)

.012(0.30)

.012(0.30)

.012(0.30)

.020(0.50)

6 mm
5 mm

9 mm

Dây cung & các phần phụ cho dây cung 
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Peak - Coat Dây kẽm cuộn

Peak - Coat Dây kẽm cột lẻ

Peak - Coat Lò xo mở SS

Peak - Coat Dây kẽm cột dài 

Peak - Coat Dây
kẽm cột có móc Kobayashi lẻ 

Ưu điểm của PEAK COAT của Tomy:

                        - Độ bền tốt hơn
Lớp phủ PEEK có độ bền cao và mang lại sự thẩm mỹ cao trong suốt thời gian điều trị.

                        - Không có vết dơ
Lớp phủ PEEK sẽ không bị vết bẩn bởi thức ăn hay nước giải khát do khả năng kháng nước thông minh.

Kích cỡ(mm)

Kích cỡ(mm)

Kích cỡ(mm)

Kích cỡ(mm)

011 (0.27)    505-43P

011 (0.27)    506-13P

100pcs
100pcs

011 (0.27)    506-03P

013  506-36P

.011 (0.28)  .036(0.9 508-49P

Các phần phụ cho dây cung 
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CÁC PHẦN PHỤ 
CHO DÂY CUNG 

Lò xo

Loại cực nhẹ (Đen)
Loại nhẹ (Xanh dương)
Loại trung bình (Vàng)
Loại nặng (Đỏ)

Lực cực nhẹ (Hồng)
Lực nhẹ (Xanh dương)
Lực trung bình (Vàng)

Lực nhẹ (Xanh dương)
Lực trung bình (Vàng)
Lực nặng (đỏ)

Được thiết kế cho các bệnh nhân không hợp tác đeo 
thun liên hàm. Lò xo Alpern được bảo vệ chống gãy và 
cung cấp một lực kéo tương đương 250gr, đảm bảo kết 
quả đạt được.
Gói có 2 lò xo 
Bộ gồm 18 lò xo (4) 12mm; (8) 15mm; (4) 18mm; (2) 
22mm 
+ 1 bịch đệm móc (#59-111-11)

Cây hàm trên - 2 răng 
Cây hàm dưới - 6 răng 

Loại cực nhẹ (Đen)
Loại nhẹ (Xanh dương)
Loại trung bình (Vàng)
Loại nặng (Đỏ)

50gr
100gr
150gr
200gr

.009 (0.23)

.009 (0.23)

.010 (0.26)

.010 (0.26)

.036 (0.9)

.036 (0.9)

.036 (0.9)

.036 (0.9)

50gr
100gr
150gr
200gr

25gr
100gr
150gr

100gr
150gr
200gr

.009 (0.23)

.010 (0.26)

.010 (0.26)

.011 (0.28)

.009 (0.23)

.010 (0.26)

.010 (0.26)

.010 (0.26)

.010 (0.26)

.011 (0.28)

.036 (0.9)

.036 (0.9)

.036 (0.9)

.036 (0.9)

.036 (0.9)

.036 (0.9)

.036 (0.9)

509-10
509-11
509-12
509-13

509-69
509-61
509-62

509-41
509-42
509-43

Lò xo mở cuộn Lò xo mở

509-20
509-21
509-22
509-23

Lò xo mở Lò xo đóng

Mã số Mã số 

Mã số 

Lò xo Sentalloy liên hàm Alpern

Cây duy trì mặt lưỡi

Description
12mm 10-010-00

10-010-01
10-010-02
10-010-03

15mm
18mm
22mm

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

517-30

517-35

517-31

517-36

517-32

517-37

517-33

517-38

517-34

517-39

518-30

518-35

518-31

518-36

518-32

518-37

518-33

518-38

518-34

518-39

(mm) Foil Mesh Mesh 

Các phần phụ cho dây cung 

 inches(mm)  inches(mm) inches(mm)
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Các phần phụ cho dây cung 

Mã số 

Mã số 

Mã số 

Mã số 

Mã số 

CÁC PHẦN PHỤ 
CHO DÂY CUNG 

Lò xo Sentalloy dựng trục và xoay răng

Lò xo xoay với lỗ hình V

Khí cụ kéo răng ngầm 

Ống nhựa bọc dây cung

Lò xo dựng trục 2 chiều

Lò xo dựng trục và xoay răng của GAC là loại Sentalloy có tính đàn 
hồi, giúp tạo 1 lực nhẹ liên tục. Đây là phụ kiện hoàn hảo cho các 
dòng mắc cài rãnh đứng.
Chú ý: lò xo xoay răng không dùng được cho mắc cài Micro-Loc

Do bác sĩ Ranieri Locatelli thiết kế

(pack of 50)

Sau khi dán, móc nút vào răng ngầm và kéo bằng dây thun vào một đầu 
của mắc xích vàng. Sự di chuyển của răng ngầm được tính bằng số mắc 
xích lộ ra ngoài. Độ dày của nút rất thấp nên giảm thiểu sự kích thích và 
mặt chân đế dạng lưới bện, đảm bảo gắn chắc vào răng ngầm.

Cuộn 10 foot

(pack of 10)

Lò xo xoay răng
Lò xo xoay răng

Màu trong Màu xám 

Description Description

Lò xo dựng trục

Lò xo dựng trục

Hàm trên bên phải / Hàm dưới bên trái

Trái
Phải
(pack of 50)

Hàm trên bên phải / Hàm dưới bên trái
Hàm trên bên trái / Hàm dưới bên phải

Hàm trên bên trái / Hàm dưới bên phải

6 mm 10-003-01
10-003-02
10-003-03
10-003-04

02-000-01
02-000-00

6 mm
13 mm
13 mm

Trái Trái
Phải Phải

03-357-01 03-000-02
03-357-02 03-000-03

.018”
Size 

.022”
97-700-00 97-710-00
97-700-10 97-710-10

Mã số 
Khí cụ kéo răng ngầm. Phẳng 
Khí cụ kéo răng ngầm. Cong nhẹ
Khí cụ kéo răng ngầm. Cong nhiều 

17-000-10
17-001-10
17-100-50
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CÁC PHẦN PHỤ 
CHO DÂY CUNG 

Nút chặn

Nút chặn Crowder 

Tấm bảo vệ môi (Ortho-Lipguard™)

Đệm che móc (Hook Cushions)

Mã số 

Mã số 2mm 

47-132-00 47-134-00

47-603-00

59-111-11

47-602-00.012/.016

47-132-00 47-135-00

47-603-0547-602-05.018/.025

47-601-34 KIT

Loại cứng, 2mm, gói 40 cái 

Nút chặn crowder, gói 100 cái

Nút chặn crowder rất dễ đặt nhanh và chắc chắn vào dây cung, có khả năng 
giữ không cho tụt dây cung ra khỏi ống, giữ lò xo, giới hạn di chuyển răng theo 
mong muốn. Có cỡ .012” và .016” cho dây tròn nhỏ .018” và .025” cho dây lớn 
hơn. Chiều dài 2mm & 3mm

° Tạm thời giải phóng chấn thương của mắc cài lên niêm mạc môi má.
° Dùng cho người đeo mắc cài cần chơi nhạc cụ hoặc các loại thể thao không 
    va chạm.
° Được làm từ loại nhựa y khoa, có thể làm nóng lên và uốn theo hình thể cung
    răng của từng người.
° Tấm bảo vệ có thể được làm nóng lại và uốn lại theo vị trí răng di chuyển mới.
° Có 5 tấm / bịch

° Đây là cách tốt nhất tránh khó chịu không cần thiết cho bệnh nhân.
° Đệm được đặt trên móc của mắc cài, tạo lớp lót giữa móc và má của bệnh
    nhân.
° Được giữ chặt, không bị tuột
° Đệm rất mềm, được làm bằng nhựa y tế, không giãn nở hay thấm nước, hoàn 
    toàn an toàn và dễ chịu cho bệnh nhân.
° Có 14 đệm/cây, 10 cây/gói – tổng cộng 140 đệm/gói.

Loại cứng, 35mm, gói 40 cái 
Loại có móc dùng trong phẫu thuật 

 Đệm che móc (14 đệm x 10 cây) 

Các phần phụ cho dây cung 

Mã số 

Móc thun 2 chiều Mã số 
47-601-22
47-601-21

Nút chặn mở, gói 20 cái
Nút chặn mở có móc , gói 20 cái
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THUN 

KHÍ CỤ NGOÀI MẶT 

MÀI KẼ 
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Thun

Thun trong miệng 

Các sản phẩm co dãn (thun)

Elastic 

Thun TOMY được làm từ loại nhựa tự nhiên nguyên chất. 
Thun có bề dày chính xác và lực đã được đo trước. Hệ 
thống nhận dạng bằng ký hiệu vui Travel Pack giúp bệnh 
nhân dễ nhớ đúng kích cỡ và lực một cách dễ dàng. Ngoài 
ra trên mỗi bao gói có một hình ảnh liên quan đến một đất 
nước đặc thù
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Thun

Thun cột không có Latex 

Thun cột nhiều màu  

Các sản phẩm co dãn (thun)

Elastic 

Màu Màu .110” .110”.120” .120”

Thun sani-ties có nhiều màu, độ đàn hồi và độ bền màu cao. Đóng gói 45 vĩ trong 1 
bao, 22 dây trên 1 vĩ.

Sani-Ties®

XX

XX

XX

XX

XX

Trong 59-200-70 59-700-4059-200-35 59-600-40Xanh dương thạch 

Boä giôùi 
thieäu
goàm 40 tuùi

Túi gồm 84 cái 
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Thun

Các sản phẩm co dãn (thun)

Elastic 

Thun tách kẽ 

Dây tách kẽ NiTi

Thun chuỗi 

Làm từ 100% Polyurethane tinh khiết. tách kẽ sau 2 ngày. Đóng gói trong 
túi 100 vĩ, mỗi vĩ có 10 dây (100x10). 

Nhờ đặc tính trả lại vị trí cũ của NiTi và thiết kế tiên tiến, dây tách kẽ Neet 
giúp việc tách kẽ dễ dàng hơn. Có loại nhỏ cho vùng răng trước và loại 
lớn cho vùng răng sau. Dây tách kẽ Neet cung cấp một giải pháp tách kẽ 
hiệu quả hơn so với phương pháp tách kẽ cổ điển.

Thun chuỗi làm bằng thermosetting có 
giá trị giữ lực lâu dài và không phai màu.

Thun chuỗi ngắn Thun chuỗi trung bình 

° Có 4 độ dày khác nhau. Bạn có thể chọn loại phù hợp nhất. (hình  1.)
° Điểm cắt được thiết kế, kể cả trên thun chuỗi ngắn để tránh chạm vào vòng thun (hình  2.)
° Chỉ có màu trong suốt

Loại tiêu chuẩn màu xanh nhạt 34-000-20 

03-018-98 
03-018-99

637-90

637-91

637-10

637-11

637-00

637-01

637-30

637-31

Mô tả 

Pack of 25 in .018” wire.

Lực
 siêu nhẹ

Thun chuỗi ngắn

Thun chuỗi ngắn trung bình

Lực
cực nhẹ

Lực nhẹ Lực nặng

Loại nhỏ
Loại lớn 

Mã số 

Mã số 
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Thun

Các sản phẩm co dãn (thun)

Thun chuỗi nhiều màu 
Power Chain Short Span

Hộp đựng thun chuỗi
Chain Organizer

Gồm có 30 màu

Elastic 

POWER CHAIN Mã sản phẩm Mã sản phẩm POWER CHAIN

Thun chuỗi - Màu đen Thun chuỗi - Màu đỏ ớt 521-101 521-562

521-216 521-568

521-437 521-579

521-105 521-563

521-315 521-571

521-440 521-580

521-212 521-565

521-327 521-572

521-441 521-583

521-213 521-566

521-328 521-573

521-442 DM-05-G

DM-05-P

521-215 521-567

521-436 521-573

521-561

Thun chuỗi - Màu Xanh MN Thun chuỗi - Màu tím  

Thun chuỗi - Màu Hồng nhạt Thun chuỗi - Xanh lá Jade  

Thun chuỗi - Màu vàng dạ quang  Thun chuỗi - Xanh đại dương   

Thun chuỗi - Màu vàng nhạt Thun chuỗi - Xanh lá cây Fern

Thun chuỗi - Màu Trong suốt   Thun chuỗi - Màu vàng tươi  

Thun chuỗi - Màu Xanh lá Thun chuỗi - Màu tím đậm

Thun chuỗi - Màu Xanh nhạt Thun chuỗi - Màu đỏ Maroon 

Thun chuỗi - Màu bọc Thun chuỗi - Màu hồng

Thun chuỗi - Màu tím Lavender Hộp đựng thun chuỗi màu xanh lá 

Hộp đựng thun chuỗi màu hồng 

Thun chuỗi - Màu Tím Thun chuỗi - Màu cam tươi

Thun chuỗi - Màu đỏ Thun chuỗi - Màu Xanh ngọc 

Thun chuỗi - Xanh lá cây nhạt Thun chuỗi - Xanh Cobalt 

Thun chuỗi - Màu đồng Thun chuỗi - Xanh lá Spruce

Thun chuỗi - Màu đỏ
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Extra oral 

Cung mặt 

Cung mặt Asher Lasher 

GAC có đủ các chủng loại cung mặt và phụ tùng để đáp ứng nhu cầu điều trị. Các loại 
cung mặt tiêu chuẩn có nhiều kích cỡ. 

° Cung mặt Asher Lasher là loại cung mặt được Bs. Letlin & Roth khuyên  
    dùng để làm lún và kéo răng ra sau khi dùng chụp đầu kéo cao
° Khi dùng kéo cổ thì chỉ di răng ra sau đơn thuần
° Có thể dùng trực tiếp kéo lùi răng nanh

Cỡ 1-83mm Cỡ 2-90mm Cỡ 3-97mm

Cỡ 1-83mm

Cỡ 4-104mm Cỡ 5-111mm Cỡ 6-118mm

Phần cung phía ngoài mặt 
Cực ngắn 

Ngắn 
Trung bình  

Mã số 
Hàm dưới Hàm trên

Dài   

Cỡ   Cực ngắn Ngắn Trung bình 
Mã số 

Dài  Kéo cao 
1 08-410-10 08-420-10 08-450-1008-430-10

08-410-35 08-420-35 08-440-35

08-410-55 08-420-55

08-410-15 08-420-15

08-410-40 08-420-40 08-450-4008-440-4008-430-40

08-410-60 08-420-60 08-450-6008-440-6008-430-60

08-410-30 08-420-30 08-450-3008-440-3008-430-30

08-410-50 08-420-50 08-450-5008-440-5008-430-50

08-410-80 08-420-80 08-440-80

08-410-20 08-420-20 08-450-2008-440-2008-430-20

08-410-45 08-420-45 08-440-45

08-410-70 08-420-70 08-430-70

3

4.5

1.5

3.5

5

2

4

5.5
6
7
8

Cung mặt Asher Lasher 03-100-99 03-100-89

Khí cụ ngoài mặt 

Khí cụ ngoài mặt 
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Extra oral 

Mặt nạ kéo móm 

Headgear cho trường hợp cắn ngược 

Khí cụ chụp cằm 

Headgear - Khí cụ đẩy lùi răng 6 hàm trên

Mặt nạ hạng IIl

Đặt ở vị trí trung tâm mặt giúp bệnh nằm dễ ngủ. Có thể điều chỉnh mặt nạ 
để đem lại sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân.

Đây là loại Headgear cho trường hợp cắn ngược thông dụng có thanh kéo 
thun. Băng đô kéo phía sau có chức năng giữ toàn bộ khung phần trước mặt 
và được làm từ vật liệu mềm, rộng và có thể kéo dãn được. Băng ở phần 
trán và cái chụp cằm thì có thể điều chỉnh cho phù hợp và không gây nên dị 
ứng. Tất cả các bộ phận đều có thể điều chỉnh để có sự vừa vặn lý tưởng.

GAC có nhiều chủng loại khí cụ ngoài mặt. Tất cả những khí cụ này đem lại 
hiệu quả, an toàn cho bác sỹ, thoải mái và tính thẩm mỹ cao cho bệnh nhân.

Mô tả 

Mô tả 

Mã số 

Mã số 

Mã số Mô tả 

Khí cụ ngoài mặt 

Mặt nạ kéo ra trước 
Tấm tựa đầu  
Tấm tựa cằm 

17-100-20
17-100-21
17-100-22

Bộ đầy đủ 
Tựa cằm   
Tựa đầu  

17-100-00
17-200-00
17-300-00

Chụp đầu kéo cao tựa cằm

2 Modules De Securite 18 Oz Moyenne

2 Modules De Securite 18 Oz Forte

Casque Securite Standard Bleu ( M )

Casque Securite Petit Bleu ( P)

Casque Confort Petit Bleu Pour 
Securite ( P ) 

22-000-03

FECA600

FECA602

FECA615

FECA616

FECA16C

Khí cụ ngoài mặt 
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Thanh mài kẽ 

Stripping 

Kỹ thuật mài kẽ tốt nhất & chính xác nhất 
Kỹ thuật mài kẽ tốt nhất & chính xác nhất
Kiểm soát chính xác lượng men răng cần lấy đi. 

1. Đa năng 

2. Mài kẽ cực kỳ chính xác 

3. Không tổn hại mô mềm  

4. Tiết kiệm thời gian  

Có thể dùng cho chỉnh nha, phục hình và vệ sinh răng 
miệng 

0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm
mài kẽ có thể cho chỉ một răng hoặc chia đều cho 2 răng 

cực kỳ hiệu quả khi mài lớp men và an toàn tuyệt đối cho 
mô mềm  

Kỹ thuật đơ giản, nhanh chóng.  

Tay khoan 
Sirona  

Boä FS-120/Kit 

Boä FS-130/Kit 

Boä FS-1300/Kit 
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Mài kẽ & đánh bóng composite 
NTI
New Technology
Instruments

2005

Maõ maøu

147 mm

6mm

147 mm

147 mm

NON-SERRATED DIAMOND FINISHING STRIPS

Khoâng raêng cöa

Coù raêng cöa

Thanh maøi keõ 
traùng kim cöông moät maët

Maõ maøu

Maõ maøu

Maõ maøu

Maõ

Ñoä daøy (mm) 0,13

FS3 - MX FS3 - FX FS3 - SFX

0,10 0,08

40 mm

147 mm
3.75mm

Kim cöông phuû roäng, moät maët
TRƠN CÓ LỖ

2.5mm
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Các loại đầu khác nhau

Lỗ

Phần lục giác

Phần có tương hợp sinh học

Bộ cắt bén 

Rãnh xoắn & răng cưa

Đầu tự khoan

MINI IMPLANT 
Các đặc tính 

Cách đọc các thông số trên code 
mini implant 

Ø1.3mm 

Raw material là chất liệu Tapered type là mã số

 Tapered typle - SH 1312 - 05

Ø1.2mm 

5mm 
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Mini implant

Loại Absoanchor đầu cố định (FH) -Fixed Head 

Các loại Absoanchor (Không khử trùng và khử trùng)
Có nhiều Absoanchor để có thể dùng cho các chỉ định và các vị trí khác nhau

1) Các vị trí được khuyên dùng :
Nướu dính hàm trên và hàm dưới bao 
gồm khẩu cái

1) Các vị trí được khuyên dùng: Mô 
mềm di động hàm trên và hàm dưới 

1) Các vị trí được khuyên dùng :
Vùng mặt ngoài hàm trên và hàm dưới để cố định liên 
hàm trong phẫu thuật chỉnh hàm. Tương tự, vùng khẩu 
cái bao gồm vùng nối giữa khẩu cái

2) Các loại dây lò xo được khuyên dùng 
Lò xo vòng Nickel titanium, dây thun 
chỉ vv…

2) Các loại dây lò xo được khuyên dùng
Dây thun chỉ với dây kẽm vv…

2) Các loại dây lò xo được khuyên dùng :
Dây kẽm và/ hoặc thun cố định liên hàm. Cũng dùng 
được dây thun chuỗi, thun chỉ và lò xo Nickel titanium 
vv…

01. Loại đầu nhỏ

03. Loại đầu cố định

SH

NH

FH

Loại Absoanchor đầu nhỏ (SH) - Small Head

Loại Absoanchor không đầu (NH) - No head

13 Series SH 1312-05 SH 1312-06 SH 1312-07 SH 1312-08 SH 1312-10 SH 1312-12

SH 1211-05 SH 1211-06 SH 1211-07 SH 1211-08 SH 1211-10 SH 1211-12

SH 1413-05 SH 1413-06 SH 1413-07 SH 1413-08 SH 1413-10 SH 1413-12

SH 1514-05 SH 1514-06 SH 1514-07 SH 1514-08 SH 1514-10 SH 1514-12

SH 1615-05 SH 1615-06 SH 1615-07 SH 1615-08 SH 1615-10 SH 1615-12

SH 2018-05 SH 2018-06 SH 2018-07 SH 2018-08 SH 2018-10 SH 2018-12

Ø1.5

Ø1.3

Ø1.6

Ø2.0

Ø1.414 Series
15 Series
16 Series
20 Series

Kích cỡ thông dụng 

Series 5mm 6mm 7mm

MãĐường kính
(Ø) 

13 Series
14 Series

17 Series

18 Series

Ø1.3

Ø1.4

Ø1.7

Ø1.8

NH 1312-05 NH 1312-06 NH 1312-07

NH 1413-05

FH 1716-07 FH 1716-08 FH 1716-09 FH 1716-10

FH 1817-07 FH 1817-08 FH 1817-09 FH 1817-10

NH 1413-06

FH 1716-06

FH 1817-06

NH 1413-07

Series

Series

6mm

5mm

7mm

6mm

9mm

8mm

8mm

7mm

10mm

10mm 12mm

Mã

Mã

Đường kính
(Ø) 

Đường kính
(Ø) 

12 Series Ø1.2

02. Loại không đầu Kích cỡ thông dụng 

Kích cỡ thông dụng 
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1) Các vị trí được khuyên dùng:
Nướu dính mặt ngoài hàm trên

1) Các vị trí được khuyên dùng: Nướu dính hàm trên và 
hàm dưới bao gồm khẩu cái. Tương tự, vùng nối giữa 
khẩu cái bao gồm vùng bên cạnh đường giữa. 

1) Các vị trí được khuyên dùng: Nướu dính hàm trên và 
hàm dưới bao gồm khẩu cái. Tương tự, vùng nối giữa 
khẩu cái bao gồm vùng bên cạnh đường giữa. 

Loại Absoanchor hai đầu (DH) - Double Head

Loại Absoanchor đầu dạng mắc cài (BH) - 
Bracket Head  - Vít bên phải

Loại Absoanchor đầu dạng mắc cài (BH -L) - 
Vít bên trái

2) Các loại dây lò xo được khuyên 
dùng Thun liên hàm với lò xo Nickel 
titanium, dây thun chuỗi và thun chỉ 
vv…

2) Các loại dây lò xo được khuyên dùng :
Dây thun chuỗi, thun chỉ và lò xo Nickel titanium vv…Cũng 
có thể gắn dây cung.

2) Các loại dây lò xo được khuyên dùng :
Dây thun chuỗi, thun chỉ và lò xo Nickel titanium vv…Cũng 
có thể gắn dây cung.

DH

BH

04. Loại hai đầu

05. Loại đầu dạng mắc cài  (BH)

BH-L

Mini implant

16 Series

14 Series

14 Series

DH 1615-05 DH 1615-06

BH 1413-06

BH 1413-06-L

BH 1413-07

BH 1413-07-L

BH 1413-10

BH 1413-10-L

BH 1413-12

BH 1413-12-L

BH 1413-08

BH 1413-08-L

DH 1615-07 DH 1615-08 DH 1615-10 DH 1615-12

DH 1514-05 DH 1514-06

BH 1312-06

BH 1312-06-L

BH 1312-07

BH 1312-07-L

BH 1312-10

BH 1312-10-L

BH 1312-12

BH 1312-12-L

BH 1312-08

BH 1312-08-L

DH 1514-07 DH 1514-08 DH 1514-10 DH 1514-12

DH 1716-05 DH 1716-06

BH 1514-06

BH 1514-06-L

BH 1514-07

BH 1514-07-L

BH 1514-10

BH 1514-10-L

BH 1514-12

BH 1514-12-L

BH 1514-08

BH 1514-08-L

DH 1716-07 DH 1716-08 DH 1716-10 DH 1716-12

DH 1817-05 DH 1817-06

BH 1615-06

BH 1615-06-L

BH 1615-07

BH 1615-07-L

BH 1615-10

BH 1615-10-L

BH 1615-12

BH 1615-12-L

BH 1615-08

BH 1615-08-L

DH 1817-07 DH 1817-08 DH 1817-10 DH 1817-12

DH 2018-05 DH 2018-06

BH 1716-06

BH 1716-06-L

BH 1716-07

BH 1716-07-L

BH 1716-10

BH 1716-10-L

BH 1716-12

BH 1716-12-L

BH 1716-08

BH 1716-08-L

BH 1817-06

BH 1817-06-L

BH 1817-07

BH 1817-07-L

BH 1817-10

BH 1817-10-L

BH 1817-12

BH 1817-12-L

BH 1817-08

BH 1817-08-L

DH 2018-07 DH 2018-08 DH 2018-10 DH 2018-12

Ø1.8

Ø1.6

Ø1.6

Ø1.6

Ø1.4

Ø1.4

Ø2.0

Ø1.7

Ø1.7

Ø1.8

Ø1.8

Ø1.7

Ø1.5

Ø1.5

17 Series

15 Series

15 Series

18 Series

16 Series

16 Series

20 Series

17 Series

17 Series

18 Series

18 Series

Kích cỡ thông dụng 

Series

Series

Series

5mm

5mm

5mm

6mm

6mm

6mm

8mm

8mm

8mm

7mm

7mm

7mm

10mm

10mm

10mm

12mm

12mm

12mm

Mã

Mã

Mã

Đường kính
(Ø) 

Đường kính
(Ø) 

Đường kính
(Ø) 

15 Series

13 Series

13 Series

Ø1.5

Ø1.3

Ø1.3

05. Loại đầu dạng mắc cài  (BH-L)
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Mini implant

MS

SHSH

MẶT NGOÀI - RĂNG CỐI HÀM TRÊN

HÀM TRÊN 

MẶT TRONG - HÀM TRÊN

MẶT NGOÀI - RĂNG CỬA HÀM TRÊN

ĐƯỜNG GIỮA KHẨU CÁI - HÀM TRÊN

Thường sử dụng: SH 1413-07 (H1312-07)

và loại 6 mm & 8mm (SH1312-06 - SH1312-08 - 
SH1413-06 - SH1413-08)

Thường sử dụng : SH 1615-10 (độ dày mô 
mềm 4mm))

SH 1615-12((độ dày mô mềm 6mm)) Thường sử dụng : SH 1615-06 (Người lớn)
FH 1817-06 (Trẻ em)

Thường sử dụng: SH 1413-06 (vùng nướu dính) 
NH 1413 - 06 ( vùng nướu rời)

và loại (SH 1413-05 - NH 1413-05 )

SH SH

Nên khoan hướng dấn
(sử dụng mũi khoan xanh O 1.1)
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Mini implant

MICROIMPLANT 
Đầu vặn dài 

Caây vaën 

Caây vaën caùn daøi 

Caây vaën caùn daøi môùi 

Caây vaën caùn ngaén

Ñaàu caây vaën 

Ñaàu caây vaën 

Söû duïng SH,NH

TWO piece type

Söû duïng FH, 
BH, DH

Heä thoáng keïp 2 bi ñoâi 

Söû duïng SH,NH

Söû duïng SH,NH

Söû duïng FH, 
BH, DH

Söû duïng FH, 
BH, DH

Mũi khoan hướng dẫn có đầu nhỏ hơn 0.2 - 0.3mm so với đường kính micro Implant sẽ sử dụng

Body
NLHD

Heä thoáng keïp 2 bi ñoâi 
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Mini implant

MICROIMPLANT Caây vaën 

1. Cây vặn tay khoan khuỷu (HCD) được thiết kế để đặt Absoanchor với tay khoan không có động cơ tốc độ chậm.
2. HCD có thể gắn vào bất kỳ loại tay khoan khuỷu (CH) tốc độ chậm thông thường (CH: 1: 1). Có nhiều kích cỡ 
khác nhau nên được lắp vào tay khoan khuỷu
 3. Với tay khoan khuỷu dễ dàng đưa HCD vào các vùng mà cây vặn cán ngắn hay cán thẳng dài khó vào được
4. Thí dụ, tiếp cận vùng hậu hàm, lồi củ, khẩu cái, vùng răng sau mặt ngoài hàm trên và hàm dưới dễ dàng để vặn 
cũng như lấy vít ra.
5. Khi sử dụng cây vặn tay khoan khuỷu, bác sĩ có thể cảm giác tay dễ dàng trong quá trình vặn hoặc lấy mini im-

plant ra hơn so với dùng motor điện

Caây vaën tay khoan khuyûu

Caây vaën chaïy maùy 

Muõi khoan höôùng daãn  
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Mini implant  

MICROIMPLANT 

0.55mm ST-055 0.55mm 0.74mm 
0.45mm ST-045 0.45mm 0.67mm 

Loø xo

Caây keïp loø xo (CSH)

NT (Nicket- Titanium)  Loø xo ñoùng 

Thun chæ vuoâng  

20mm

Þ 1.5

Ñöôøng kính Löïc

Cực nhẹ (007x036) Nhẹ (009x036) Trung bình (010x036) Naëng  (010x036)Loã  Chieàu daøi  
Þ

NT15-8U NT15-8L NT15-8M NT15-8H

NT15-13HNT15-13MNT15-13L

NT25-8U

NT20-8U

NT25-8L

NT20-8L

NT25-8M

NT20-8M

NT25-8H

NT20-8H

NT20-13H

NT25-13H

NT20-13M

NT25-13M

NT20-13L

NT25-13L

NT20-13U

NT25-13U

NT15-13UÞ 1.5

Þ 2.5
Þ 2.0

Þ 2.0

Þ 2.5
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MICROIMPLANT Caùc loaïi moùc

Khấc chữ “V” giúp móc 
không bị xoay khi bấm 
móc vào dây cung.

° Grip the hook with the open part of the crimp facing externally by use  
    of plier
° Insert the open part of crimp into orthodontic archwire while moving
    plier
° Apply force to the plier for squeezing the crimpable part
° Remove the plier from the crimpable hook
°You can cut into the proper length of hook with a cutter.

Caùc loaïi moùc baám  

Các nút chặn bấm (VCH-CS)  

Bấm móc và nút chặn (CHP)

Hoäp ñöïng moùc (H-Case)

Mini implant
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MICROIMPLANT Neo chặn 

Toång quan 
° Cung cấp neo chặn xương cho sự di chuyển răng trong chỉnh nha
° Tương thích đa dạng với các khí cụ chỉnh nha như cung môi, thun chỉ và lò xo
° Có nhiều hình dạng khác nhau nên dễ thích ứng với các giải phẫu xương của bệnh nhân

Toång quan 
° Meàm maïi, deã chòu cho beänh nhaân
° Quang truøng hôïp 
° Chaûy loûng. Deã söû duïng 
° Coù theå laáy ra thaønh 1 khoái  

Nẹp vít Mini Dentos  

Chaát baûo veä moâ meàm taïm thôøi  
SoftFlow 

Mini implant  
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Dụng cụ chỉnh nha 

Lồng đầu lưỡi dao vào phía phần 
của ống

Khi bóp tay cầm, phần lưỡi này sẽ 
trượt về phía xa để lấy phần nắp ra.

Đầu cứng giảm nguy 
cơ bị gãy 

Phần xoay được kết nối bằng laser để 
không bị lỏng lẻo 

Có góc 10o và độ cong nhẹ
để dễ cắt vùng răng cối nhỏ và răng cối

Mã số

Instrument  Dụng cụ chỉnh nha 

Dụng cụ kẹp mắc cài

Kềm cắt kẽm và Pin - Cắt đến 0.012”

814 - 1052



485

Chænh nha 10

Instrument  Dụng cụ chỉnh nha 

Dụng cụ chỉnh nha 

KỀM THÁO MẮC CÀI 

KỀM BẺ ĐUÔI DÂY TI-NI
(BÊN  PHẢI)

KỀM THÁO MẮC CÀI 

KỀM ĐẶT THUN TÁCH KẼ

KỀM CẮT DÂY CỨNG 

KỀM LẤY CHẤT DÁN MẮC CÀI 

KỀM CẮT XA 

KỀM WEINGART LOẠI MỎNG  KỀM BẤM HOOK

KỀM CẮT KẼM

KỀM BẺ LOOP TWEED 

KỀM THÁO BAND KỀM BẺ DÂY TWEED 

KỀM MỎ CHIM 

KỀM HOW

KỀM WEINGART 

KỀM 2 CHẤU CÓ PHẦN CẮT DÂY 

801-4008

8040-2002

802-1008

8010-4003

KỀM BẺ ĐUÔI DÂY TI-NI
(BÊN TRÁI)

801-2018

801-2017
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Dụng cụ chỉnh nha 

Instrument  Dụng cụ chỉnh nha 

II - KỀM CHỈNH NHA CÁC LOẠI 

Kềm How thẳng 

Kềm tháo khâu ngắn Kềm lấy chất kết dính 

Kềm How Offset Kềm Weingart mỏng Kềm Weingart cực mỏng Kềm tháo khâu mỏng

Là loại kềm thông dụng có 
răng cửa để dễ đưa vào 
và tháo dây cung ra, cũng 
như các nút và các phần 
phụ khác

Phần đầu nghiêng thẳng 
với tấm mặt nhai rất thuận 
lợi cho việc tháo khâu.

Tương tự như kềm How 
thẳng, ngoại trừ đầu bẻ 
góc 40o để dễ đưa vào 
phía mặt lưỡi và những 
vùng khó vào.

Lưỡi kềm có thể xoay 
ngược và có thể thay 
thế, dùng để lấy đi những 
mảnh composite sau khi 
tháo mắc cài.

Loại kềm mỏng, 
nghiêng 20o, có răng 
cưa để dễ thao tác và 
dễ nhìn.

Dùng để đặt thun tách 
kẻ.

Loại kẹp mới với đầu nhỏ 
hơn 20% và tăng cường 
các răng cưa giúp giữ chặt 
dây cung và giúp đưa dây 
cung vào các vùng chặt 
dễ dàng hơn khi không thể 
dùng tay - Có thể giữ dây 
lớn đến 0.30”.

Có thể tháo tất cả các loại mắc 
cài kim loại, mắc cài sứ và mắc 
cài nhựa.

Với thiết kế mỏng hơn 
21% và đầu thuôn nhiều 
so với mẫu 678-207, kềm 
tháo band loại mỏng giúp 
dễ thao tác, dễ chịu cho 
bệnh nhân, không gây tổn 
thương nướu.

Giúp đặt khâu và làm láng 
bờ khâu.

678-501 678-503

Kềm tách thun Kềm tháo mắc cài Cây ấn khâu 
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Dụng cụ chỉnh nha 

Instrument  Dụng cụ chỉnh nha 

III - KỀM BẺ DÂY    

Dùng để uốn và bẻ dây đến 
0.30” (.76mm).

Dùng để bẻ dây theo lệnh 
1, 2 và 3. Bề rộng bản 
kềm 0.25” (.64mm), có thể 
bẻ dây đến 0.22” x 0.25” 
(.53mm x .64mm)

Kềm bẻ vòng xoắn loop 
cho dây tròn lên đến 0.30” 
(.76mm).

Dùng để bẻ dây gập đôi 
hay gập ba cho dây cung 
lưỡi 0.30” (.76mm) và dây 
0.36” (.91mm).

* Bộ dụng cụ mỏng 

Dùng tạo loop với 3 nấc 0.45”, 
0.60” & 0.75”  (1.14mm, 1.52mm 
& 1.91mm) - tạo loop cho dây to 
0.22” x 0.25” (.52mm x .64mm).

Dùng để tạo loop chính xác và 
T-loop trên dây đến 0.22” x 0.25” 
(.53mm x .64mm). Không có góc 
vuông nên tránh được việc nứt 
dây.

Dùng để bẻ dây theo lệnh 1, 2 
và 3. Bề rộng bản kềm 0.50” 
(1.28mm), có thể bẻ dây đến 
0.22” x 0.25” (.53mm x .64mm)

Dùng để uốn cong các loại dây, 
đặc biệt cho dây NiTi. Có thể bẻ 
đến dây 0.20” (.51mm).

Kềm ba chấu 

Kềm Tweed mỏng Kềm bẻ cung lưỡi Kềm tạo loop marcotte Kềm ba chấu Niti

Kềm mỏ chim Kềm tạo Loop Tweed Kềm bẻ cong 
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Dụng cụ chỉnh nha 

Instrument  Dụng cụ chỉnh nha 

Kềm bẻ dây NiTi với hình 
thể tạo sẵn, không cần đốt 
nóng dây NiTi, chỉ cần vặn 
là xong. Rất dễ chịu cho 
bệnh nhân. Đầu làm việc 
mỏng hơn 10% so với 
678-327. Chỉ dùng cho 
NiTi kích cỡ lên đến .025” 
(.64mm).

Dùng bẻ loop nhiều cỡ 
khác nhau. Có thể bẻ 
đến dây 0.22 x 0.25” 
(0.53 x 0.64 mm)

Đầu cây đưa mắc cài 
mỏng hơn 50% so với 
cây thông thường, giúp 
nha sĩ dễ dàng thao tác 
và chỉ cần dùng một 
cây dụng cụ thay cho 
hai cây dụng cụ: cây 
đặt và cây điều chỉnh 
mắc cài.

Có thể dùng để bẻ dây Niti 
đến 0.25” (0.64 mm) theo 
nhiều kiểu. Có thể dùng 
bẻ đuôi dây Niti mà không 
cần dùng nhiệt.

Đầu kẹp tube cực 
mảnh lý tưởng cho 
việc gắn tube chính 
xác, nha sĩ có thể giữ 
tube theo chiều ngược 
lại khi gắn - kẹp tube 
vào hai bên của tube, 
không kẹp một đầu vào 
lỗ của tube.

Dùng để bẻ các loop 
đóng hình xoắn ốc và 
điều chỉnh dây cung. 
Có thể bẻ dây đến 
0.22 x 0.25” (0.53 x 
0.64 mm)

Đầu nhỏ hơn 50% so 
với kẹp 678-212.

Dùng để tạo loop với độ 
chính xác cao nhờ đầu 3 
bậc tròn và 1 đầu 3 bậc 
tam giác. Bẻ đến dây 
0.22 x 0.25” (0.53 x 0.64 
mm)

Có thể bẻ loop nhiều 
cỡ khác nhau và có 
phần dao cắt dây. 
Có thể cắt đến 0.25” 
(0.64 mm)

Nhờ thiết kế đầu nhỏ 
hơn nên lý tưởng để 
gắp và đặt các phụ kiện 
đàn hồi.

Kềm Bẻ Đuôi NiTi
Đầu Búa Mỏng

Kềm Mỏ Chim
Có Độ Thun Dài

Kềm Đầu Búa Bẻ Sau
Cho Dây NiTi

Kẹp giữ mắc cài Kẹp Giữ Mắc
 Cài Mỏng

Cây Đẩy Dây Cung 
2 Đầu

Kẹp Mathew 
Đầu Mỏng

Kẹp Đưa Mắc Cài 
Trực Tiếp Mỏng

Kềm Đưa
Tube Mỏng

Kềm tạo 
Loop đóng 

Kềm Tạo Loop
 Kiểu Cũ

Kềm Mỏ Chim Có
Phần Cắt Dây

678-502 678-504 678-505

Dụng cụ bẻ sau dây cung  

Kềm được thiết kế để bẻ dây SS .021” x .025”, đầu làm việc mảnh giúp dễ thao tác và có thể 
thấy được vùng răng sau. Dụng cụ này được dùng để kẹp chặt dây cung SS ở phía xa của 
ống (tube).
Không dùng cho dây NiTi - dùng hammerhead cho NiTi (đầu búa).
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Kẹp Mathew 
Đầu Mỏng

Kềm Mỏ Chim Có
Phần Cắt Dây

Instrument  Dụng cụ chỉnh nha 

Dụng cụ chỉnh nha 

KỀM BẤM KHAY   

Kềm Bấm Cho
Mặt Ngoài Trong

Kềm Bấm Cho
Mặt gần xa 

Kềm Bấm tạo cục 
cắn mở khớp 

Kềm Tạo Nút Lõm
Để Đóng Khoảng

Kềm Tạo Móc Để
Gắn Thun Hạng II, III

Kềm Tạo Vùng Thắt Cổ 
Cho Nút Gắn Thun

Kềm Làm Giãn Khay, Tạo 
Khoảng Di Chuyển Răng

Kềm tăng lực Kềm tăng lực Kềm bấm di chuyển 
gần xa

Kềm tăng độ lưu

Dùng ở phần lẹm từ 
gai nướu đến điểm 
tiếp xúc để tăng độ 
lưu giữ của khay.

Dùng tạo phần lẹm 
dưới nút để đảm bảo 
thun không bị sút ra.

Dùng tăng nút ấn hay 
cục lồi, đặc biệt cho 
hàm trên.

Dùng để tạo thêm 
khoảng trong khay để 
di chuyển răng.

Dùng tạo nút ấn cho 
di chuyển gần xa. Có 
loại ngắn hơn dùng 
cho cung hàm dưới.

Dùng tăng độ sâu của 
các nút ấn hay chỗ lồi 
sẵn hoặc nâng cao 
các móc.

Dùng để tạo mặt cắn 
mà không cần đắp 
composite.

Dùng tăng độ sâu của 
các nút ấn hay chỗ lồi 
sẵn hoặc nâng cao 
các móc.

Dùng bấm vào phía 
vùng kẻ gần xa.

* Bộ dụng cụ mỏng 
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Instrument  Dụng cụ chỉnh nha 

Dụng cụ chỉnh nha 

MẮC CÀI MẶT LƯỠI  

Kềm Cắt Sau Mặt Lưỡi Kềm Cắt Kẽm &
Chốt Mặt Lưỡi

Kềm Bẻ Dây NiTi, 
Đầu Búa Mặt Lưỡi

Kềm Bẻ Dây NiTi, 
Đầu Búa, Mặt Lưỡi Có Răng Cưa

Kềm Mặt Lưỡi 
Mathiew

Kềm Bẻ Dây Mặt Lưỡi

Kềm Veingart
 Mặt Lưỡi

Kềm Veingart Mặt 
Lưỡi 90o

Kềm Veingart 
Mặt Lưỡi 90o

Được thiết kế chỉ dùng 
cho điều trị chỉnh nha mặt 
lưỡi, có thể cắt dây .018” 
(.45mm).

Được thiết kế cho điều trị 
chỉnh nha mặt lưỡi, có nhiều 
chức năng sử dụng cho NiTi 
- có thể bẻ dây NiTi lên đến 
.255” (.64mm).
Bẻ chặt phía sau của dây NiTi 
mà không cần nhiệt.

Thiết kế chỉ dùng cho 
điều trị chỉnh nha mặt 
lưỡi, cắt kẽm và các chốt 
dây mềm lên đến .012” 
(.30mm)

Được thiết kế cho điều trị chỉnh 
nha mặt lưỡi, có răng cưa, có 
nhiều chức năng sử dụng cho 
NiTi - có thể bẻ dây NiTi lên 
đến .255” (.64mm).
Bẻ chặt phía sau của dây NiTi 
mà không cần nhiệt.

Thiết kế dùng cho điều 
trị chỉnh nha mặt lưỡi, 
có thể dùng nhiều chức 
năng hơn nhờ các răng 
cưa - Hữu ích cho việc 
đặt và tháo dây cung.

Thiết kế chuyên biệt cho 
điều trị mắc cài mặt lưỡi. 
Đầu kềm mảnh hơn giúp 
kẹp chặt và đặt thun dễ 
dàng.

Thiết kế dùng cho điều 
trị chỉnh nha mặt lưỡi, 
có thể dùng nhiều chức 
năng hơn nhờ các răng 
cưa - Hữu ích cho việc 
đặt và tháo dây cung, dễ 
thao tác hơn cho vùng 
răng sau.

Thiết kế để bẻ sau hai 
hoặc ba nấc với dây .030” 
(.76mm) tới .036” (.91mm) 
cho dây cung mặt lưỡi.

Thiết kế cho tháo 
mắc cài mặt lưỡi.
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Kềm Veingart 
Mặt Lưỡi 90

Instrument  Dụng cụ chỉnh nha 

Dụng cụ chỉnh nha 

Cây cột thun mặt lưỡi Cây Cột Thun Mặt Lưỡi 
Hình Chữ U

Cây Chỉnh Mắc Cài AOT

Cây Buộc & Tháo Thun 
Mặt Lưỡi

Cây Buộc Thun Gin-
grass

Cây Buộc Thun Plugger Cây cột & tháo thun Dụng cụ bẻ sau dây cung 

Cây Buộc Thun Tucker Cây Đặt Dây .020” 
Thẳng

Cây Cột & Tháo Thun

Khóa Torque Mặt Lưỡi .018o

Thiết kế cho dây .018o để 
đặt và tăng độ torque ở hệ 
thống mắc cài mặt lưỡi.

Lý tưởng để đặt và tháo dây 
thun với mắc cài mặt lưỡi.
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PHỤ KIỆN LABO CHỈNH NHA 

CHỤP HÌNH 

CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

THÁO MẮC CÀI 
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Labo chænh nha 

Labo chænh nha  
Thanh khaåu caùi = TPA

Daây theùp troøn Labo

Thanh chặn môi Cetlin® 
= lip bumper

Khí cuï môû haøm 

Moùc Adams 

Khí cụ cố định nới rộng khẩu cái nhanh
 dùng để tách khe giữa khẩu cái

Thanh chặn môi đúc sẵn = lip bumper

Dây Beta Titanium thẳng
(TMA)

Quad Helix 

Côõ daøi Maõ soá Maõ soá 

Maõ soá 

Maõ soá 

Maõ soá 
Kích côõ 

Kích côõ 

Kích côõ 

Kích côõ 

37 47
00

39 49

4

0

41 41
1

43 43
2

45 45

.025"
.018"
.016x .022"
.017x .025"
.019x .025"
.021x .025"

.030"

.036"

.045"

.028"

.032"

.040"

3

49-531-37-L 49-531-47-L
03-800-00

03-800-11

03-800-13

03-800-10

03-800-12

03-800-14

Quad helix dùng để nông hàm trên 
mà không dùng ốc nới rộng

49-531-39-L 49-531-49-L
49-531-41-L 49-531-41-L
49-531-43-L 49-531-43-L
49-531-45-L

03-028-58
03-025-68

03-018-97
03-622-97
03-725-97
03-925-97
03-125-97

03-028-68
03-030-68
03-032-68
03-036-68
03-040-68
03-045-68

03-030-58
03-032-58
03-036-58
03-040-58

Nubryte (1/2) hard) Nubryte (3/4) hard)

Cho raêng coái 1 
Cho raêng coái 1 

Daøi 14", goùi 20 daây 

Daøi 14", goùi 10 daây 

Loại Lip bumper này đuợc ép thêm một lớp ngoài để dễ 
chịu hơn

49-531-45-L

4

0
U niv 
0
1

1
2
3

Maõ soá 

Maõ soá 

Maõ soá 
Kích côõ 

Kích côõ 

Kích côõ 

09-045-00

97-555-05
97-555-06
97-555-07
97-555-08
97-555-09
97-555-10
97-555-11

09-045-09
09-045-10
09-045-11

09-045-01
09-045-02
09-045-03
09-045-04

5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm

Moùc bi troøn 
Maõ soá Kích côõ 

47-507-07
47-507-08
47-507-09
47-507-10

.028"

.031"

.035"

.040"

x 38 mm
08 x 38 mm
09 x 38 mm
1.0 x 38 mm

47-610-00
47-610-05
47-610-06
47-610-07

47-610-55
47-610-56
47-610-57
47-610-98
47-610-99

47-610-97

A:

C:

D:

B:

Bộ đầy đủ
Thanh cứng
Thanh rỗng, bên phải
Thanh rỗng, bên trái

Ống, giữ khoảng 1mm
Ống, giữ khoảng 2mm
Ống, giữ khoảng 3mm
Khóa Allen Wrench .050
Ốc Hex (1pr)

Chốt

Các ca hạng II

Maõ soá Kích côõ 
17-002-01
17-002-02
17-002-03
17-002-04

8mm
9mm
11mm
13mm





497

Chænh nha 10

CONTRASTOR PHOTO

BANH MIỆNG BANH MIỆNG 

BANH MÁ GÓC RỘNG 

CÂY BANH MIỆNG MÀU ĐEN
GIÚP NHA SĨ NHÌN RÕ HƠNNHÔM 

SILICON
Cây banh miệng màu đen 

Dễ chịu cho bệnh nhân.
Có loại khử trùng lạnh
hoặc hấp với Autoclave

Có thể hấp thu Autoclave 

Có thể hấp Autoclave  

BANH MIỆNG Mã số 
Loại thông dụng (trong suốt) gói 2 cái
Loại hấp Autoclave (xám) gói 2 cái

54-555-55
54-555-56

BANH MÁ GÓC RỘNG Mã số 
Retractor L - Banh má lớn

Retractor S - Banh má nhỏ
Retractor M - Banh má trung bình

95004
95005
95006

BANH MÁ Mã số 
Banh miệng - Xanh dương 
Banh miệng - Xanh lá
Banh miệng - Cam
Banh miệng - Hồng 
Banh miệng - Tím 
Banh miệng - Vàng  

Photo

8.5 cm

CHUÏP HÌNH

190 781
190 782
190 777
190 778

Palatal 6.6cm -cho người lớn

Palatal 8.6cm -cho người lớn
Palatal 5.5cm -cho trẻ em

Palatal 7,3cm -cho trẻ em

Nhöõng loaïi banh mieäng maøu ñen naøy thích hôïp cho 
caû kieàu chuïp hình thöôøng vaø chuïp kyõ thuaät soá. Chuùng 
cho ñoä neùt töông phaûn cao vaø loaïi boû bôùt nhöõng yeáu 
toá khoâng caàn thieát trong hình aûnh.

CONTRASTOR PHOTO(NHÔM) Mã số 
Set of 2 Palatal(1 rộng +1 hẹp) 190 780

190 776Set of 2 Palatal (8.5cm + 7,3cm)
CONTRASTOR PHOTO(SILICONE) Mã số 





499

Chænh nha 10

TM®

Các phụ kiện khác 

ARCH WIRE STAND

CÂY ĐO CHIỀU CAO MẮC CÀI 

GÒN CUỘN CÁCH LY

ĐÈN TRÁM LED 

BRACKET TRAY

Giúp việc đặt đúng vị trí mắc cài ở 
mức 3.5mm – 5mm từ cạnh cắn.
Có 2 loại cho mắc cài 
0.18” hoặc 022”.

° 1 ñeøn Valo 
° 1 boä saïc ñieän
° 1 giaù ñôõ ñeøn Valo
° 1 taám choáng aùnh saùng ñeøn, 
     baûo veä maét ngöôøi duøng
° 50 bao baûo veä ñeøn

PAROTISROLL Mã số 
Bòch goøn cuoän #1,Þ 9mm, 80mm, 100 caùi 160 001

160 002

160 003

Bòch goøn cuoän #2,Þ 9mm, 80mm, 100 caùi 

Bòch goøn cuoän #3,Þ 9mm, 80mm, 100 caùi 

Phụ kiện 
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GIẤY CẮN 200µ

Duøng cho giai ñoaïn ñaàu cuûa kieåm tra, cho thaáy söï 
khaùc bieät giöõa khôùp nhai bò cao vaø thaáp

Laø loaïi giaáy caén moûng, duøng chaïm khôùp trung 
bình toát

GIẤY CẮN 80µ

GIẤY CẮN 40µ

SHIMSTOCK 
8µ - 5M

GIẤY CẮN 12µ

Giaáy caén trung bình- moûng
Kieåm tra chaïm khôùp trung bình-toát

Laø loaïi laù caén raát moûng - ñoä chính xaùc cao. Laù Hanel 
ñaày ñuû caùc tính naêng caàn coù ñeå ñaït ñöôïc khôùp caén 
hoaøn haûo. Cöïc moûng vaø chuyeån maøu chính xaùc ñaûm 
baûo cho vieäc ñaùnh daáu ñieåm chính caùc treân caùc ñieåm 
cao khôùp

Vaät lieäu ñoä daøi trung bình vôùi maøu saéc chuyeån 
trong töø khi söû duïng, ñeå söû duïng trong labo vaø 
phoøng khaùm. Kieåm tra chaïm khôùp trung bình.

Duøng ñeå kieåm tra ñoä 
chính xaùc cuoái cuøng

Phụ kiện 
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Mouthguard 

ORTHOPRINT 

GIAÁY VEÕ PHIM SOÏ 

MAÙNG BAÛO VEÄ KHI 
MANG MAÉC CAØI 

MAÙNG BAÛO VEÄ IDEAL® 

Loaïi Alginate ñaëc bieät duøng laáy daáu chænh nha 

Ñaëc ñieåm 
Ñoä ñaøn hoài cao
Höông vani giuùp giaûm caûm giaùc buoàn noân
Maøu vaøng
Thôøi gian truøng hôïp: 1’50”
Raát nhanh - Phuø hôïp vôùi treû em

Có 100 tờ 8”x10”, giấy acetate 
không bị rách và cong viền

° Thiết kế hiện đại cho cả hàm trên và hàm dưới khi có mắc cài để   
     chơi thể thao
° Có 3 lỗ thở phía trước để trao đổi khí tối ưu
° Miếng cắn tách lưỡi dễ chịu
° Có hoặc không có dây đeo
° Đóng gói 10 cái

Máng bảo vệ Ideal cho cả hàm trên và hàm dưới
Được sản xuất từ nhựa y tế, có thể chịu nhiệt và
vừa đủ mềm để bảo vệ nướu và vừa đủ cứng để  
chịu lực
Có nhiều màu, có thể chọn màu phù hợp với màu  
áo của đội thể thao
Có kích cỡ nhỏ và loại bình thường, có và không  
có dây
Đóng gói 10 cái

Các phụ kiện khác 

Mouthguard 
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Chú ý:

° Không kẹp kềm quá mạnh.
° Không được xoắn hay kéo kềm ngoài hướng đã mô tả trên.
° Trường hợp cánh mắc cài bị bẻ, kẹp kềm vào 2 góc để tháo mắc cài.
° Nên sử dụng máy hút khi tháo mắc cài để hút các mảnh vụn.
° Trong trường hợp khó tháo, có thể sử dụng mũi khoan kim cương hay
    dụng cụ tương tự để tháo.

1. Tháo dây cung và đóng nắp mắc cài
2. Nhẹ nhàng kẹp mắc cài theo hình bên dưới
3 .Nhẹ nhàng xoay kềm theo chiều trục thân răng hướng mũi tên để 
tháo mắc cài Clippy C, bạn có thể ấn tay vào cạnh cắn để răng không 
lung lay giảm đau cho bệnh nhân

Kềm tháo mắc cài Wonder 
802-1008

Các phụ kiện khác 
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Thaùo maéc caøi 

THÁO MẮC CÀI  

Taát caû muõi khoan ñeàu coù saün muõi tay nhanh vaø muõi tay chaäm

° Ñaëc bieät laáy keo ra maø khoâng laøm hö men raêng.
° Caùc coân an toaøn laøm giaûm nguy cô traày xöôùc men.
° Coù ñoä daøi khaùc nhau ñeå ñieàu trò caùc beà maët nhoû vaø lôùn.
° Caùc ñaàu troøn vaø mòn  traùnh laøm toån haïi ñeán nöôùu.

GK = ñaàu troøn vaø mòn 
A = maøi caét maët beân 
L = cho nhöõng thao taùc keùo daøi 

Loaïi boû caùc dö löôïng chaát keát dính vôùi
Bonding Resin Remover. 

H22Gk

H22AGK

661 645

H22LGK

(217)

(217)

(243) (161)

(219)

Ghi chuù:
FG - Muõi tay nhanh
RA - Muõi tay chaäm 

Muõi ñaù maøi mòn hoaøn taát composite

MUÕI LAØM SAÏCH CHAÁT KEÁT DÍNH (BONDING)

Size 016

4,7Length in mm

/10 mm1

Size Size 016 016 016 016

4,7 4,7 8,0 8,0Length in mm Length in mm

/10 mm1 /10 mm1

ABRASIVES NTI
New Technology
Instruments

Giaûi phaùp tieát kieäm chi phí ñeå caét tæa caùc beà maët cuûa vaät lieäu traùm.
- Coù 2 ñoä mòn khaùc nhau: thoâ vaø mòn.
- Coù 2 loaïi: duøng vôùi highspeed hoaëc duøng vôùi lowspeed. 

/10 mm1 /10 mm1025 025

6,0 7,0Chieàu daøi mm Chieàu daøi mm

Côõ Côõ 
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Duïng cuï ñaùnh daáu laø TDF ( Top Defined Finishing)
cuõng coù saün nhö laø muõi khoan kim cöông 

Muõi khoan hoaøn taát 
FINISHING CARBIDE BURS

H133 TDF Serie
(159)
Taper, pointed with safe end 

H132 TDF Serie
(699)
Taper, pointed with safe end 

/10 mm1 025

7,0Chieàu daøi mm

Côõ /10 mm1 010

4,2Chieàu daøi mm

Côõ 

H379
H41

H135

TDF Serie

TDF Serie

(277)
(001)

(166)

Football 

Round

Taper, pointed with safe end 
/10 mm1 014

9,0Chieàu daøi mm

H134 TDF Serie
(164)
Taper, pointed with safe end 

/10 mm1 014

6,0Chieàu daøi mm

Côõ Côõ 

H282
(188)

Parallel Bevel 

/10 mm1 010 012

6,0 6,0Chieàu daøi mm

Côõ 

/10 mm1 012 014 018 023

3,1 3,1 3,5 4,2Chieàu daøi mm

Côõ 

/10 mm1

Chieàu daøi mm

Côõ 014 016 018 023

1,2 1,4 1,6 2,06

Thaùo maéc caøi 
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ÑAÙNH BOÙNG SAU KHI 
THAÙO MAÉC CAØI 

Boä silicon ñaùnh boùng composite

Boä ñaùnh boùng composite 2 böôùc 

JIFFY POLISHING

NTI DIAGLOSS 2 STEPS

JIFFY POLISHING JIFFY HISHINEMaõ soá 
TRUNG BÌNH

MAØU VAØNG 

Daïng Ly 838 890 841
839 892 842Hình ngoïn löûa

XANH LAÙ CAÂY TRAÉNG 
THOÂ MÒN

Ñaàu ñaùnh boùng ñöôïc ngaâm taåm vôùi kim cöông ñeå thöïc hieän ñöôøng vieàn 
vaø ñaùnh boùng vaät lieäu composite trong 2 böôùc thöïc hieän.

Böôùc 1: Nhoùm duïng cuï quay maøu hoàng coù pha theâm boät kim cöông mòn 
ñeå laøm mòn caùc beà maët vaø laáy ñi caùc phaàn thoâ dö.

Böôùc 2: Nhoùm duïng cuï maøu traéng coù pha theâm boät kim cöông sieâu mòn 
mang ñeán hieäu quaû cho vieäc laøm boùng moät caùch hoaøn haûo sau khi hoaøn 
taát baèng muõi Tungsten Carbide.

Cao su coù khaû naêng haáp thuï nhieät trong quaù trình ñaùnh 
boùng. Ñieàu naøy ngaên ngöøa phaù huûy vuøng tieáp giaùp 
moûng giöõa raêng vaø composite. 
DiaGloss cuõng thích hôïp ñeå ñaùnh boùng raêng töï nhieân 
sau khi thaùo maéc caøi.

Pre-Polishing
Coarse grit

Size 050
10,0 10,0 1,06,0 6,07,0

085 100030 060 035
Length in mm

/10 mm1

High-Shine

Size 050
10,0 10,0 1,06,0 6,07,0

085 100030 060 035
Length in mm

/10 mm1

Thaùo maéc caøi 
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VEÄ SINH TRONG 
CHÆNH NHA 
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Baøn chaûi chuyeân
duïng chænh nha 

Baøn chaûi chuyeân
duïng chænh nha 

Othocare 2040

Baøn chaûi chænh nha

Taêm nhöïa baûo veä vuøng nöôùu keõ raêng

Othocare 2050

720-40
720-50

Bàn chải chỉnh nha (màu tím) & (màu xanh)
Bàn chải chỉnh nha (màu tím) & (màu xanh)
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