
Tương lai của việc 
kiểm soát khớp cắn



Thiết bị cầm tay Occlusense ® là 
thiết bị di động, được trang bị pin, 
sử dụng kết nối mạng nội bộ không 
dây (WiFi) để truyền tín hiệu ghi 
được tới ứng dụng Occlusense 
®-iPad.

Thiết bị được tích hợp với đế sạc 
không dây. Khi sạc đầy pin, thiết bị 
có thể sử dụng được tới 4 giờ.

Bộ thiết bị Occlusense ® bao gồm các bộ phận:
Máy Occlusense ® cầm tay, sạc không dây, hộp 25 cảm biến Occlusense ® BK 5025, Cảm biến thử nghiệm Occlusense ®, 3 pin AAA 
loại sạc, 1 tô vít IP6 và hướng dẫn sử dụng
Bộ thiết bị Occlusense ® được đặt ở trong vali màu xanh dương



  

 

 

Cảm biến áp lực điện 
tử của máy Occlusense ®

- Độ dày 60 microns
- Linh hoạt khi sử 
dụng
- Được phủ màu

Công nghệ tiên tiến của cảm 
biến áp lực Occlusense ® cho 
phép ghi lại lực cắn ở 256 mức 
độ áp lực tử thấp tới cao.

Độ mỏng và dẻo cho phép 
ghi lại lực khớp cắn ở cả 2 trạng 
thái động và tĩnh.

Thêm nữa, lớp phủ màu đỏ 
trên bề mặt cảm biến cho phép 
đánh dấu điểm tiếp xúc trên 
răng bệnh nhân.

Trong bộ thiết bị Occlusense 
® đã có sẵn 25 cảm biến (BK 
5025).



Sử dụng đơn giản như giấy cắn.
Ghi lại lực cắn dễ dàng.

Sử dụng Occlusense ® dễ như việc sử dụng 
các sản phẩm kiểm tra khớp cắn thông 

thường (giấy cắn). Lực cắn ở cả trạng thái 
tĩnh và động đều được ghi lại và lưu trữ trên 

ứng dụng Occlusense ® – iPad



Ứng dụng Occlusense ® – iPad app
Ghi lại, đánh giá, quản lí, so sánh và trích xuất dữ liệu 

Ứng dụng Occlusense ® – iPad app là ứng dụng miễn phí được tải về từ cửa hàng AppStore – Apple hoặc tại trang web: www.occlusense.com/install
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