
Hệ thống hút khí nha khoa VacStation

12.000.000
vnđ

Giá tại
Hội nghị
Giá tại

Hội nghị

15.15.000.000
   vnđ
000.000
   vnđ

Lò hấp chuyên dụng để tiêu diệt vi khuẩn

-15%
Giá tại

Hội nghị
Giá tại

Hội nghị Chất lấy dấu đổi màu

mua 1 tặng 1mua 1 tặng 13.250 usd3.250 usd

Chương Trình
Chương Trình

Khuyến Mãi
Khuyến Mãi

Qúy khách hàng có thể quét mã QR Code
để xem thêm các CTKM hấp dẫn khác.

20 - 21/07/2020

HỘI NGHỊ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH



CỰC HOT
Chương trìnhChương trình

MUA 10 TẶNG 3
MUA 10 TẶNG 3

Số lượng có hạn
Số lượng có hạn

CONE TRÁM BÍT ỐNG TỦY sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ISO 13485, CE, fda.

Thương hiệu cone trên 40 năm.



Sensor chụp hình chuẩn đoán - AVG 142

TặngTặng Voucher mua hàng Pacific trị giá 5.000.000 vnđ

Carestream

68.558. 000
vnđ/sensor

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.

TặngTặng97.885. 000
vnđ/bộ

Máy Laser nha khoa

13.900. 000
vnđ/bộ

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
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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 

Hot Sale
Giá đặc biệt:Giá đặc biệt:

Máy hút bọt khí VacStation phòng ngừa Covid 19



TặngTặng 16.581. 000
vnđ/bộ8.134. 000

vnđ/bộ

Kit 3 sản phẩm bao gồm: 1 hộp trâm 2Shape
+ 1 ống Glucosite 2ml + 1 cone SureDent

1 chai dung dịch bơm rửa và làm sạch ống tủy
Chloraxid 5,25 % (400g)

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

COMBOCOMBO

Tặng11.504. 000
vnđ/bộ

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

Tặng5.949. 000
vnđ/bộ

4 hộp trâm tay hoặc 2 hộp MMC

Máy định vị chóp
E-PEX PROE-PEX PRO

1 hộp trâm 2Shape + 1 cone SureDent

ULTRA XULTRA XMáy bơm rửa nội nha



25.017. 000
vnđ/bộ

1 hộp trâm 2Shape + 1 lọ Eucalyptol 10ml + 1 chai Chloraxid 2% 200ml
+ 1 ống Glucosite 2ml + 1 cone SureDent 

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

*không bao gồm bộ nhồi*không bao gồm bộ nhồiTặng
29.990. 000

vnđ/bộ

Máy phẫu thuật siêu âm đa năng có đèn

PIEZOSURGERY whiteR

PIEZOSURGERY touchR

FULL options

medical technology

Giảm 5% FULL options
 tặng kèm 1 khay đựng 5 insert tặng kèm 1 khay đựng 5 insert

Giảm 5 %134.000.000 vnđ/bộ 190.000.000 vnđ/bộ 

Khay đựng insert

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.



Tặng

Đèn LED quang trùng hợp không dây

1 ống Duo Link hoặc
1 chai keo All Bond Universal

medical technology

WHITEsmile
Made in Germany

@

Đèn tẩy trắng
Made in Germany

2 set tẩy trắng (mỗi set dùng cho 6  bệnh nhân)
+ 3 hộp tẩy trắng tại nhà Whitesmile.

Tặng
62.748. 000

vnđ/bộ

CHLORAXID 5,25%CHLORAXID 5,25%

1.087. 000
vnđ/chai 400g

2 ống Glucosite 2ml
Tặng

576. 000
vnđ/chai 200g

1 ống Glucosite 2ml
Tặng

Dung dịch bơm rửa và làm sạch ống tủy

Đèn LED không dây, dễ sử dụng, linh hoạt, cực kỳ nhẹ (77g). Hiệu suất cao với pin lithium - ion sử 
dụng lâu dài. Vận hành với 240 chu kỳ 10 giây liên tiếp. Công suất đèn có thể được kiểm tra nhờ 
vào máy đo bức xạ tích hợp. Trùng hợp vật liệu composite dày 2 mm trong 10 giây. Có hai chế độ 
hoạt động tùy chọn: "Fast-Curing" (trùng hợp nhanh) và "Slow Rise" (trùng hợp chậm). Công suất 
ánh sáng phát ra (LED) : > 1.500 mW/Cm2. Tuổi thọ trung bình đèn: 1,800,000 chu kỳ, cho mỗi chu 
kỳ phát sáng 20 giây. Bước sóng cực đại: 440 - 465 nm.

Bảo hành: 3 năm cho máy, 6 tháng cho pin và phụ kiện.

9.622. 000
vnđ/bộ

1.456. 000
vnđ/hộp 6 lọ 0.14g
+ ống 1ml

2 ống Glucosite 2mlTặng

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

MTAMTA



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

1.107. 000
vnđ/hộp 3 chai

Tặng 1 ống Glucosite 2ml

BIO-MTABIO-MTA
TheraCal LCTheraCal LC

Chất che tủy quang trùng hợp

504.000
vnđ/ống 1g Tặng

1 gói chất lấy dấu đổi màu KromalTropic

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 vĩ MMC1 vĩ MMC1 vĩ MMC1 vĩ MMC

2.624. 000
vnđ/2 hộp 12 cây

Tặng2 MMC + 1 cone SureDent2 MMC + 1 cone SureDent 2 MMC + 1 cone SureDent2 MMC + 1 cone SureDent

Trâm
hộp 6 cây (cùng số)

Trâm



113. 000
vnđ/hộp 6 cây

K File, H File, ReamersK File, H File, Reamers

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

Micro MegaMicro MegaTrâm gaiTrâm gai

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

SanctuarySanctuaryĐê cao su Thuốc tẩy trắng răng tại nhà

Carbamide Peroxide 16%
HOME WHITENINGHOME WHITENING

1.433. 000
vnđ/hộp 10 ống

TặngMua 1 1



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

58.100. 000
vnđ/máy

OcclusenseOcclusense
Thiết bị ghi dấu khớp cắn

Giảm10%

921. 000
vnđ/hộp 150 miếng

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

1 bộ mũi khoan mài cùi 7 mũi1 bộ mũi khoan mài cùi 7 mũi

Tặng

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

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



BauschBausch
Giấy 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

1.471. 000
vnđ/chai 6ml Tặng

All-Bond
Universal
All-Bond
Universal

Keo dán

4 chốt sợi OVERFIBERS

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

Tặng    ,Mua1010 11 TặngMua 2020 33

40. 000
vnđ/vĩ 6/8 răng

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



1.243. 000
vnđ/cây Tặng 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

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

hoặc

StraussStraussMũi khoan kim cươngMũi khoan kim cương

30. 000
vnđ/mũi

Tặng   Mua
Giá
chỉ từ

1010 11
TặngMua 2020 33

MUA 1 CÂY TặngTặng
MUA 4 CÂY
Tặng 1 cây + thêmTặng 1 cây + thêm



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

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

1.471. 000
vnđ/hộp 6ml

hoặc



cho đơn hàng đầu tiên
- 20%

Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương
22 - 24 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Q.1, Tp. HCM (028) 39 112 170 ext 19

www.nhakhoathaibinhduong.com
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