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Máy điều trị nội nha tích hợp định vị chóp

Micro Mega ControlMicro Mega Control

  Độ tin cậy đã được chứng minh.
  Đơn giản hóa các thao tác.
  Quy trình nội nha an toàn

+

Thu gọn các thiết bị một cách an toàn: motor với chế độ kiểm soát tốc độ và lực torque + 
tích hợp chức năng định vị chóp, MM control là dụng cụ thực sự cần thiết để đạt đến sự an 
toàn tối ưu trong việc thực hiện điều trị nội nha thường ngày.

Nhà nội nha chuyên nghiệp

01/04 - 30/04/2019

Tặng46.600 000
vnđ/bộ

Công nghệ laser nha khoa AMD LASERS Picasso Lite đã giành giải thưởng cao nhất của 
Dental Advisor 2018 mang lại giải pháp điều trị mô mềm và điều trị nha chu hiệu quả nhất 
hiện nay.

Nhờ công nghệ Piezo Mectron, máy Micropiezo S là điển hình của một thiết bị siêu âm có độ 
chính xác cao. Máy được tích hợp hệ thống phản hồi giám sát vận hành và điều chỉnh chỉ trong 
vài phần trăm giây. Điều này có nghĩa rằng, bất kể được sử dụng trong lĩnh vực điều trị nào - 
cho dù là lấy vôi hay điều trị nha chu…, Micropiezo S luôn mang lại hiệu quả tối ưu cho các chỉ 
định được thực hiện. Đây là một ưu điểm được công nhận về tính hiệu quả và sự thoải mái trong 
điều trị.

Tặng97.885. 000
vnđ/bộ

1 đèn trám Starlight Uno trị giá 9.622.000 vnđ

Tặng trâm các loại trị giá 5.000.000 vnđ

Máy Laser nha khoa

Máy cạo vôi đa năng

Thiết bị nội nha

Tặng18.504. 000
vnđ/bộ

Thiết bị điều trị đa năng

Micropiezo SMicropiezo S

2 hộp tẩy trắng tại nhà Whitesmile 16% (1 hộp 10 ống)

medical technology

Sensor chụp hình chuẩn đoán - AVG 142

Tặng68.558. 000
vnđ/sensor

1 bộ E cement và 1 bộ mũi khoan Strauss

Carestream
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Tặng15.163 000
vnđ/bộ

Máy định vị chóp RomiApex   A-15 giúp bác sĩ thực hành tổng 
quát đo chiều dài ống tủy một cách chính xác để nâng cao 
chất lượng điều trị nội nha với chi phí hợp lý nhất trên thị 
trường hiện nay. 

TM 

Máy định vị chóp RomiApex™ A-15
M á y  đ ị n h  v ị  c h ó p  c ô n g  n g h ệ  t i ê n  t i ế n

S
ervice 

 

Ro
m

id
an

Máy lèn nhiệt
Hệ thống trám bít không dây, dễ dàng
và tiện lợi với đầu bơm công nghệ mới

Công nghệ trám bít
          Continuous Wave

1 bộ dụng cụ nhồi cone GP
trị giá 2.770.000 vnđ

Hệ thống trám bít EQ-V của hãng META BIOMED với công 
nghệ mới CW (lèn nhiệt với bước sóng liên tục) dễ dàng 
đưa gutta - percha lỏng sau khi nóng chảy đến hầu hết các 
ống tủy phụ và các phần mở rộng trong ống tủy, cho kết 
quả trám bít chính xác tuyệt vời và đáng tin cậy.

TặngTặng34.620. 000
vnđ/bộ

1 chai dung dịch ngâm dụng cụ Bibforte + 1 chai làm sạch bồn nhổ và HT hút AlproJet Week

Tặng11.504. 000
vnđ/bộ

Tặng25.017. 000
vnđ/bộ

1 bộ 2Shape training Kit + 1 hộp tẩy trắng tại nhà
Whitesmile 16% (1 hộp 10 ống)

Tặng16.581. 000
vnđ/bộ

1 chai dung dịch ngâm dụng cụ Bibforte
+ 1 chai làm sạch bồn nhổ và HT hút AlproJet Week

Eighteeth

Eighteeth

Motor nội nha + định vị chóp
E-CONNECT PROE-CONNECT PRO

E-PEX PROE-PEX PRO&&

COMBOCOMBO

Máy điều trị nội nha
E-CONNECT PROE-CONNECT PRO

Tặng
5.949. 000

vnđ/bộ

1 hộp giấy cắn 100 micron xanh/đỏ (hộp 300 tờ)

Máy định vị chóp E-PEX PROE-PEX PRO

Tặng9.622. 000
vnđ/bộ

Đèn LED quang trùng hợp không dây

1 ống cement resin Duo link

Thiết bị trám răng

medical technology

1 hộp tẩy trắng tại nhà Whitesmile 16% (1 hộp 10 ống)
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medical technology
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Thiết bị tẩy trắng răng

WHITEsmile
Made in Germany

@

Đèn tẩy trắng
Made in Germany

Giảm5%Từ 01/04 - 30/04/2019

5 hộp Whitesmile Flash 32%

65

Tặng
62.748. 000

vnđ/bộ

Máy phẫu thuật siêu âm đa năng

PIEZOSURGERY whiteR

PIEZOSURGERY touchR

FULL options

medical technology

Giảm 7%Từ 01/04 - 30/04/2019 FULL options
 tặng kèm 2 khay đựng 5 insert

Giảm 5 %Từ 01/04 - 30/04/2019

132.000.000 vnđ/bộ 196.120.000 vnđ/bộ 

Thiết bị phẫu thuật
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Vật liệu nội nha Vật liệu nội nha
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783. 000
vnđ/chai 400g

GLUCO-CHEX 2%GLUCO-CHEX 2%

CHLORAXID 5,25%CHLORAXID 5,25%

Dung dịch bơm rửa ống tủy

1 ống ENDO-PREP CREAM 2ml1 ống ENDO-PREP CREAM 2ml
Tặng Tặng 407. 000

vnđ/chai 200g

1 ống ENDO-PREP GEL 2ml1 ống ENDO-PREP GEL 2ml

357. 000
vnđ/ống 5ml

ENDO-PREP GELENDO-PREP GEL Tặng

1.087. 000
vnđ/chai 400g

1 ống ENDO-PREP CREAM 5ml1 ống ENDO-PREP CREAM 5ml
Tặng 576. 000

vnđ/chai 200g

1 ống ENDO-PREP CREAM 2ml1 ống ENDO-PREP CREAM 2ml
Tặng

Dung dịch bơm rửa và làm sạch ống tủy

ENDO-PREP CREAMENDO-PREP CREAM

480. 000
vnđ/ống 5ml Tặng

CHLORAXID 2%CHLORAXID 2%

757. 000
vnđ/chai 400g 1 chai CHLORAXID 2% - 200g1 chai CHLORAXID 2% - 200gTặng

Dung dịch bơm rửa và làm sạch ống tủy

1.456. 000
vnđ/hộp 6 lọ 0.14g
+ ống 1ml 1 ống ENDO-PREP GEL 5ml1 ống ENDO-PREP GEL 5mlTặng

Kem làm mềm và bôi trơn ống tủy

10 kim Endo-Top (kim bơm rửa nội nha)10 kim Endo-Top (kim bơm rửa nội nha)

176. 000
vnđ/ống 2ml Tặng

5 kim Endo-Top (kim bơm rửa nội nha)5 kim Endo-Top (kim bơm rửa nội nha)

Gel làm mềm và bôi trơn ống tủy

10 kim Endo-Top (kim bơm rửa nội nha)

251. 000
vnđ/ống 2ml Tặng

5 kim Endo-Top (kim bơm rửa nội nha)

        Vật liệu điều trị các sang thương
quanh chóp và nang nhiễm trùng

MTAMTA

963. 000
vnđ/hộp 3 chai Tặng

2 gói giấy lau khử khuẩn Cidwipes2 gói giấy lau khử khuẩn Cidwipes

BIO-MTABIO-MTA

TheraCal LCTheraCal LCChất che tủy quang trùng hợp

504.000
vnđ/ống 1g Tặng 1 gói chất lấy dấu đổi màu KromalTropic
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113. 000
vnđ/hộp 6 cây

K File, H File, ReamersK File, H File, Reamers Micro MegaMicro Mega

Mua 4 tặng 1Mua 4 tặng 1 139. 000
vnđ/hộp 12 cây Mua 6 tặng 1Mua 6 tặng 1

Trâm gaiTrâm gai

Thuốc tẩy trắng răng tại nhà
Carbamide Peroxide 16%

HOME WHITENINGHOME WHITENING

Vật liệu tẩy trắng

1.793. 000
vnđ/hộp 6 cây

Tặng
3.586. 000

vnđ/2 hộp 12 cây

Tặng

1.312. 000
vnđ/hộp 6 cây

Tặng 1 hộp MMC1 hộp MMC

1 hộp MMC1 hộp MMC

2.624. 000
vnđ/2 hộp 12 cây

Tặng 1 ống Endo Prep Cream 5ml1 ống Endo Prep Cream 5ml

1 ống Endo Prep Cream 10ml1 ống Endo Prep Cream 10ml

Trâm
hộp 6 cây (cùng số)

Trâm
1.433. 000

vnđ/hộp 10 ống Tặng 1 hộp 10 ống thuốc tẩy trắng tại nhà khi mua 2 hộp

151. 000
vnđ/ống Tặng 5 ống thuốc tẩy trắng tại nhà khi mua 10 ống

Vật liệu cắn khớp

 ghi dấu khớp cắn (sensor plate)
Tặng 25 tấm cảm biến

58.100. 000
vnđ/máy

OcclusenseOcclusense
Thiết bị ghi dấu khớp cắn

Giảm10%
Từ 01/04 - 30/04/2019

286. 000
vnđ/hộp 36
hoặc 52 miếng Tặng 1 ống etching 36% (2ml) BLUE ETCH FLOW

SanctuarySanctuaryĐê cao su

213. 000
vnđ/hộp 200 miếng

921. 000
vnđ/hộp 150 miếng

Tặng 1 mũi khoan Strauss1 mũi khoan Strauss

BauschBausch

BauschBauschGiấy cắn (xanh, đỏ)
độ dày 40 microns
Giấy cắn (xanh, đỏ)
độ dày 40 microns

BauschBauschPhim cắn dạng cuộn 22mm - 12 microns (màu đỏ)Phim cắn dạng cuộn 22mm - 12 microns (màu đỏ)

Giấy cắn hình cung răng (xanh/đỏ)Giấy cắn hình cung răng (xanh/đỏ)

468. 000
vnđ/hộp Tặng 2 mũi khoan Strauss2 mũi khoan Strauss

BauschBauschGiấy cắn - độ dày 100 microns (xanh, đỏ)Giấy cắn - độ dày 100 microns (xanh, đỏ)

533. 000
vnđ/hộp 300 miếng Tặng 2 mũi khoan Strauss2 mũi khoan Strauss

1 hộp giấy lau khử khuẩn Cidwipes1 hộp giấy lau khử khuẩn Cidwipes

Tặng
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Tặng 1 hộp MMC1 hộp MMC

1 hộp MMC1 hộp MMC

2.624. 000
vnđ/2 hộp 12 cây

Tặng 1 ống Endo Prep Cream 5ml1 ống Endo Prep Cream 5ml

1 ống Endo Prep Cream 10ml1 ống Endo Prep Cream 10ml

Trâm
hộp 6 cây (cùng số)

Trâm
1.433. 000

vnđ/hộp 10 ống Tặng 1 hộp 10 ống thuốc tẩy trắng tại nhà khi mua 2 hộp

151. 000
vnđ/ống Tặng 5 ống thuốc tẩy trắng tại nhà khi mua 10 ống

Vật liệu cắn khớp

 ghi dấu khớp cắn (sensor plate)
Tặng 25 tấm cảm biến

58.100. 000
vnđ/máy

OcclusenseOcclusense
Thiết bị ghi dấu khớp cắn

Giảm10%
Từ 01/04 - 30/04/2019

286. 000
vnđ/hộp 36
hoặc 52 miếng Tặng 1 ống etching 36% (2ml) BLUE ETCH FLOW

SanctuarySanctuaryĐê cao su

213. 000
vnđ/hộp 200 miếng

921. 000
vnđ/hộp 150 miếng

Tặng 1 mũi khoan Strauss1 mũi khoan Strauss

BauschBausch

BauschBauschGiấy cắn (xanh, đỏ)
độ dày 40 microns
Giấy cắn (xanh, đỏ)
độ dày 40 microns

BauschBauschPhim cắn dạng cuộn 22mm - 12 microns (màu đỏ)Phim cắn dạng cuộn 22mm - 12 microns (màu đỏ)

Giấy cắn hình cung răng (xanh/đỏ)Giấy cắn hình cung răng (xanh/đỏ)

468. 000
vnđ/hộp Tặng 2 mũi khoan Strauss2 mũi khoan Strauss

BauschBauschGiấy cắn - độ dày 100 microns (xanh, đỏ)Giấy cắn - độ dày 100 microns (xanh, đỏ)

533. 000
vnđ/hộp 300 miếng Tặng 2 mũi khoan Strauss2 mũi khoan Strauss

1 hộp giấy lau khử khuẩn Cidwipes1 hộp giấy lau khử khuẩn Cidwipes

Tặng



Vật liệu phục hình

1211

Vật liệu phục hình

Protesil Normal - RigidProtesil Normal - Rigid

DentaurumDentaurum

1.188. 000
vnđ/bộ

1.471. 000
vnđ/chai 6ml Tặng

Mua Tặng

hoặc
Alginate lấy dấu có độ đàn hồi caoAlginate lấy dấu có độ đàn hồi cao

Kromal TropicKromal Tropic
TheraCemTheraCemChất lấy dấu Alginate đổi màuChất lấy dấu Alginate đổi màu

Mắc cài kim loạiMắc cài kim loại

181. 000
vnđ/gói 500g

TặngMua 1010 11
143. 000

vnđ/gói 453g

Tặng    ,Mua 55 11 TặngMua 1010 33

Mua Tặng 4 bộ4 bộ

1 bộ bất kỳ1 bộ bất kỳ

(hương xoài)

eCementeCement
Bộ cement gắn dán phục hình Veneer 

DentaurumDentaurumMắc cài

All-Bond
Universal
All-Bond
Universal

Keo dán

1 bộ mũi khoan cơ bản mài chỉnh sứ Zirconia trị giá 465.000 vnđ

1 chai keo dán All-Bond Universal 0.5ml

3 chốt sợi OVERFIBERS

1.475. 000
vnđ/ống 8g

TặngMua
1 bộ mũi khoan cơ bản mài chỉnh sứ Zirconia trị giá 465.000 vnđ

000
vnđ/bộ Tặng

  Bộ giấy cắn chỉnh khớp cắn tĩnh (hộp 100 micron + hộp 12 micron)

Justi Imperial ViVo Vita shadeJusti Imperial ViVo Vita shade

Tặng    ,
Tặng

Mua1010

50 vĩ50 vĩ 10 vĩ10 vĩ

11 TặngMua 2020 33

Mua
153. 000

vnđ/vĩ

1.077. 000
vnđ/ống Tặng

1 chai keo dán All Bond Universal 0.5 ml

Duo LinkDuo Link
Cement nhựa resin

4.495.

2 ống2 ống

Dụng cụ chỉnh nha

1 chai keo dán All-Bond Universal 6 ml

Pigeon SP2 - 6Pigeon SP2 - 6Răng nhựa 2 lớpRăng nhựa 2 lớp

Tặng    ,Mua1010 11 TặngMua 2020 33

40. 000
vnđ/vĩ 6/8 răng

40. 000
vnđ/gói 453g

Tặng   ,Mua 1010 22

Clip AlginClip Algin
Chất lấy dấu AlginateChất lấy dấu Alginate
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Vật liệu khủ trùng

1413

Dụng cụ phục hình

1.546. 000
vnđ/bộ Tặng

bộ mài cùi 7 mũi khoan Strauss trị giá 210.000 vnđbộ mài cùi 7 mũi khoan Strauss trị giá 210.000 vnđ

StraussStraussBộ mũi khoan phục hình VeneerWL cleanWL cleanChai xịt làm sạch turbin tay khoan

CidwipesCidwipesGiấy lau khử khuẩn

Tặng

Mua Tặng

Chai khử khuẩn turbin tay khoan WL Cid
000
vnđ/chai977.

000
vnđ/gói 120 tờ174. 000

vnđ/hộp191.

StraussStraussMũi khoan kim cươngMũi khoan kim cương

30. 000
vnđ/mũi

Tặng   ,Mua

Giá
chỉ từ

1010

22 11

11 TặngMua 2020 33

1.558. 000
vnđ/bộ kit 9 chốt
và 3 mũi khoan

4 chốt tùy chọn4 chốt tùy chọn

Giải pháp cho mọi tình huống lâm sàng

Chốt sợi Hi-Rem PostHi-Rem Post

Chốt sợi Over PostOver Post

- Bề mặt over post cực kỳ nhám và lưu giữ tốt giúp tối ưu hóa việc dán dính bằng cement.
- Độ cản quang của Over Post giúp dễ dàng phân biệt với phần cement.
- Over Post có 4 hình dạng khác nhau, được thiết kế nhằm đáp ứng tất cả các yêu cầu trên lâm sàng.

Được chế tạo với “bí quyết sản xuất” tinh tế của Overfibers, đặc điểm chính của chốt Hi-Rem Post 
công nghệ mới là: lõi chính giữa theo chiều dọc của chốt được làm từ sợi Macro Polymer màu xanh 
giúp cho việc tháo chốt khi cần sẽ trở nên cực kỳ đơn giản.

Tặng
1.529. 000

vnđ/hộp 10 chốt

4 chốt tùy chọn4 chốt tùy chọnTặng

1.486. 000
vnđ/bộ kit 9 chốt
và 3 mũi khoan

4 chốt tùy chọn4 chốt tùy chọnTặng
1.401. 000

vnđ/hộp 10 chốt

4 chốt tùy chọn4 chốt tùy chọnTặng

Tặng 1 chai keo dán ALL-Bond 6ml
Mua 30 chốt sợi

1.471. 000
vnđ/hộp 6ml

Dụng cụ nha chu

1.243. 000
vnđ/cây Tặng

Đầu thổi cátĐầu thổi cát

5 ống thuốc tẩy trắng tại nhà HW 16% khi mua 2 cây5 ống thuốc tẩy trắng tại nhà HW 16% khi mua 2 cây

1.583. 000
vnđ/cây Tặng 10 ống thuốc tẩy trắng tại nhà HW 16% khi mua 2 cây10 ống thuốc tẩy trắng tại nhà HW 16% khi mua 2 cây

6.350. 000
vnđ/bộ Tặng 1 hộp cát1 hộp cát

Bảo
hành 

6 tháng

Cây cạo vôi thông dụng, cán KLCây cạo vôi thông dụng, cán KL
Ultrasonic Insert DP#10 Universal 25KUltrasonic Insert DP#10 Universal 25K

Ultrasonic Insert DP#100 Straight 25KUltrasonic Insert DP#100 Straight 25K

Miniblaster Clinical Mini sandblasterMiniblaster Clinical Mini sandblaster

Mua 5 tặng 1

Hoặc
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TheraCem®

Cement Resin lưỡng trùng hợp
TheraCal LC ®

BIO MTABIO MTA
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www.nhakhoathaibinhduong.com

 028 3911 2170 ext: 19, 24
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