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NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH
MÁY QUÉT TRONG MIỆNG
CỦA BẠN

Gập lại thoải mái, kiểm soát và an toàn
để tạo ra hình ảnh chất lượng.

Cải thiện quy trình kỹ thuật số để quét trong miệng.
Các bản quét không lỗi ngay từ đầu
Dụng cụ không chứa cao su và có thể hấp tiệt trùng toàn bộ lên đến 60 chu kỳ.

NHẬN BẢN QUÉT CỦA BẠN NGAY LẦN ĐẦU TIÊN.
CHÚNG TÔI RẤT VUI VÌ GIÚP ĐƯỢC BẠN!

DỤNG CỤ CO LẠI CHUYÊN BIỆT CHO VIỆC
QUÉT TRONG MIỆNG VÀ BẤT KỲ NHU CẦU CO RÚT NÀO:
•

Dụng cụ co rút tối ưu cho tất cả các quy trình hoặc kiểm tra nha khoa.

•

Thiết bị không phản chiếu giúp tăng cường hiệu quả quét, duy nhất một bản phục hồi cho toàn bộ cung răng

•

Lý tưởng cho tất cả các nhu cầu quét trong miệng - mão răng, cầu răng, implant và chỉnh nha.

•

Co lại thoải mái cho máy quét, laser, máy ảnh trong miệng và máy đánh bóng trong cạo vôi răng.

•

Tay cầm tiện dụng bền bỉ giúp cải thiện kiểm soát và chất lượng hình ảnh.

•

Đầu quét mềm, có thể uốn cong giúp việc co rút diễn ra trơn tru và dễ dàng tiếp cận hơn với các khu vực khó tiếp cận.

SCAN • MATE ĐANG THAY ĐỔI MỌI THỨ TRONG QUY TRÌNH KỸ THUẬT SỐ
•

Giảm thời gian quét cho đội ngũ nha khoa và cho ra các bản quét sạch hơn.

•

Cải thiện trải nghiệm bệnh nhân và ấn tượng đầu tiên về việc ngồi ghế nha khoa.

•

Hiệu quả hơn, cho ra các kết quả quét chất lượng cao.

•

Không còn gặp vấn đề mô khi quét.

•

Giúp đội ngũ nha khoa cải thiện kỹ năng quét, giúp các nha sĩ tiết kiệm thời gian để làm các quy trình khác.

THOẢI MÁI CHO NHA SĨ VÀ BỆNH NHÂN
•

Scan-Mate có thể được sử dụng để quét và tất cả các nhu cầu co rút trong nha khoa.

•

Không cần thêm ngón tay hoặc gương hoặc các sản phẩm rời khác.

•

Được cấp bằng sáng chế cho phần cổ có thể uốn cong và tay cầm tiện dụng giúp dễ dàng quét hình ảnh
một cách thoải mái - hình ảnh cắn, răng cối lớn thứ 2, khoảng cách thấp hơn, lưỡi di chuyển, môi mím chặt.

•

Giảm thời gian dọn dẹp sau khi quét.

•

Không chứa cao su.

•

Hấp tiệt trùng ở 250ºF đến 273°F (121°C đến 134°C) trong ít nhất 20 phút theo hướng dẫn của ADA.
(Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào kích thước tải và nồi hấp.)

•

Có thể hấp đến 60 chu kỳ rồi thay thế sau 1 tháng.

•

Tay cầm uốn cong độc đáo và đầu mềm giúp cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân.

•

Phần cổ dẻo của Scan-Mate sẽ yếu đi sau một tháng.

•

Không vượt quá giới hạn hấp được khuyến nghị để đảm bảo hiệu quả của sản phẩm.
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ĐỂ HẤP TIỆT TRÙNG SCAN-MATE

