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bộ dụng cụ WOW TM 
STARTER KIT

A  B I O T E C H  D E N T A L  B R A N D

 

Trải  nghiệm ?
MỘT BỘ DỤNG CỤ
HỖ TRỢ TRONG
VIỆC THỰC HÀNH
KỸ THUẬT SỐ:

Tối ưu hóa thời gian làm việc của bạn

Giúp dễ dàng lấy các dấu răng quang học 
Cải thiện sự thoải mái ở bệnh nhân của bạn

ANY QUEST ION?
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Bộ dụng cụ Starter Kit  cung cấp sự 
hỗ trợ và giúp đỡ mà bạn cần để 
lấy dấu răng với  máy quét t rong 
miệng WOW TM.



Máy quét trong miệng WOW TM yêu cầu chiều cao bản quét từ 10 mm
đến 21 mm.
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GĂNG TAY
ĐEN

DỤNG CỤ
HƯỚNG DẪN QUÉT

Tìm 4 đôi găng tay màu đen
không chứa bột Nitrile SP Premium
trong bộ dụng cụ Starter Kit
của bạn.

 

Dụng cụ 
NGẮN

Dụng cụ
VỪA

Dụng cụ
DÀI

 

Dụng cụ không chứa cao su, hấp t iệt t rùng toàn bộ ( lên đến
60 chu kỳ).

Đầu gấp s i l icon nhẹ nhàng làm rõ các khu vực khó t iếp cận
như các khu vực xa của răng hàm, môi hoặc thậm chí là
vùng lưỡi  rất săn chắc.

Các bản quét rõ ràng và dễ đọc

Màu đen mờ không phản chiếu

Không cần sử dụng các dụng cụ cồng kềnh, v í  dụ: gương.

Công cụ rút gọn Scan-Mate hỗ trợ bạn 
trong việc lấy dấu răng quang học bằng 
WOW TM bằng cách mang lại  sự thoải mái,  
k iểm soát và hiệu quả cần thiết để có 
được chất lượng hình ảnh tốt nhất.

Nó có thể quét được các khu vực không 
thể t iếp cận bằng cách kéo nhẹ các mô 
và lưỡi  bệnh nhân của bạn.

Màu đen mang lại chất lượng 
quét cao, cần thiết cho công 
nghệ WOWTM, bằng cách ngăn 
chặn ánh chói và phản chiếu

Những đôi găng tay không chứa 
cao su tốt và bền này loại bỏ 
mọi nguy cơ dị ứng.

Để thuận tiện cho quy trình quét, có 3 dụng cụ hướng dẫn quét với chiều cao cố định 
10 mm có thể được hấp khử trùng tới 60 lần.

Các dụng cụ hướng dẫn quét tạo sự tiếp xúc nha khoa, cần thiết để tạo thuận lợi cho 
quá trình quét.

Các dụng cụ chỉ đường quét thân thiện với người dùng dễ dàng vào đầu của tay khoan.
Luôn luôn sử dụng một dụng cụ chỉ đường quét, NGOẠI TRỪ khi quét các giới hạn cổ 
răng, giữa răng hoặc vùng rìa hoặc để sửa soạn nướu răng.

Có 3 độ dài khác nhau cho 3 dụng cụ hướng dẫn quét để đảm bảo sự thoải mái cho 
người dùng tùy theo phương pháp quét và sở thích của họ.

DỤNG CỤ HƯỚNG DẪN QUÉT 
VỚI 3 ĐỘ DÀI KHÁC NHAU


