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                 BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÝ (Áp dụng cho đại lý trong năm 2023)    Giá chưa bao gồm thuế VAT.     
No. Tên hàng Thông tin chi tiết Mã hàng Giá bán 

1 

Tay khoan nha khoa siêu tốc         

   

Tay bấm, đầu tiêu chuẩn Nakamura Dental Mfg. (ND) 

Hoạt động êm ái 

04 tia phun nước 

Tốc độ tối đa 400.000 vòng/phút 

Áp suất khí nén 2,5 - 2,8 kgf/cm² 

Made in Japan 

TCP-M01  

(4 lỗ) 

3.400.000đ 

 

2 

Tay khoan nha khoa siêu tốc         

 

Tay vặn, đầu tiêu chuẩn Nakamura Dental Mfg. (ND)    

Hoạt động êm ái, bền bỉ 

04 tia phun nước 

Tốc độ tối đa 400.000 vòng/phút 

Áp suất khí nén 2,5 - 2,8 kgf/cm² 

Made in Japan 

TCH-M02  

(4 lỗ) 
2.990.000đ 

3 

Tay khoan nha khoa siêu tốc         

 

Tay vặn, đầu tiêu chuẩn Nakamura Dental Mfg. (ND)    

Hoạt động êm ái, bền bỉ 

Công suất cực mạnh, tốc độ tối đa 350.000 vòng/phút 

1 tia phun nước 

Áp suất khí nén 2,5 - 2,8 kgf/cm² 

Made in Japan 

TC-35YM  

(4 lỗ) 

TC-35YB  

(2 lỗ) 

2.900.000đ 

 

4 

Tay khoan nha khoa tốc độ chậm     

 

Bộ tay khoan chậm Nakamura Dental Mfg. (ND) 

Sản xuất tại Nhật Bản  

Chất lượng cao, Chất liệu thép đặc biệt, chống hàng nhái.  

Hoạt động êm ái, bền bỉ, chính xác. 

Động cơ: Air Motor (ME-20M) tốc độ 20.000 vòng/phút 

Đầu thẳng: ES-30A (3 bạc đạn) tỷ lệ truyền động 1:1 

Đầu khuỷ (Lẫy gạt) đáp ứng tốc độ tối đa 20.000vòng/phút 

Made in Japan 

 

 

 

ME-20MS 

 

ME-20M 

ES-30A 

EC-20L 

----------------------- 

EH-20L 

 

Trọn bộ 

7.900.000đ 

Mua lẻ: 

Động cơ: 2.900.000đ 

Đầu thẳng: 2.700.000đ 

Đầu khuỷ: 2.450.000đ 

------------------------------------- 

Đầu gài (linh kiện): 850.000đ 

mailto:Sales@vietnha.com


5 

Tay khoan nha khoa tốc độ chậm     

 

Bộ tay khoan chậm Nakamura Dental Mfg. (ND)  

Nước sản xuất: Nhật Bản 

Chất lượng cao, chất liệu thép đặc biệt, chống hàng nhái 

Hoạt động êm ái, bền bỉ, chính xác. 

Động cơ: Air Motor (ME-20M) tốc độ 20.000 vòng/phút 

Đầu thẳng: ES-30A (3 bạc đạn) tỷ lệ truyền động 1:1 

Đầu khuỷ (Bấm) đáp ứng tốc độ tối đa 30.000vòng/phút 

Made in Japan 

ME-20MS 

(Đầu bấm) 

 

ME-20M 

ES-30A 

EC-30BLP 

-------------- 

EH-30BLP 

Trọn bộ 

8.900.000đ 

Mua lẻ: 

Động cơ: 2.900.000đ 

Đầu thẳng: 2.700.000đ 

Đầu khuỷ bấm: 3.550.000 

------------------------------------- 

Đầu gài (linh kiện):1.950.000đ 

6 

Tay khoan nha khoa siêu tốc                  Dentex USA 

 

Tay khoan chuck vặn, đầu nhỏ/ đầu tiêu chuẩn 

Độ ồn cực thấp, hoạt động rất êm ái 

Công suất cắt cực mạnh 18W 

1 tia phun nước 

Áp xuất khí nén: 2,2 - 2,6 kgf/cm² 

M1-mc: đầu nhỏ 

M1-sc: đầu tiêu 

chuẩn 

2.990.000đ 

7 

Tay khoan nha khoa siêu tốc                Dentex USA 

 

Tay khoan chuck bấm, đầu nhỏ/đầu tiêu chuẩn 

Độ ồn cực thấp, hoạt động rất êm ái 

1 tia phun nước 

Áp xuất khí nén: 2,2 - 2,6 

M1-m: đầu nhỏ 

M1-s: đầu tiêu 

chuẩn 

3.990.000đ 

8 

Tay khoan nha khoa siêu tốc                Dentex USA 

 

Tay khoan chuck bấm, đầu nhỏ/ đầu tiêu chuẩn 

Độ ồn cực thấp, hoạt động rất êm ái 

3 tia phun nước 

Áp xuất khí nén: 2,2 - 2,6 kgf/cm² 

M3-m: đầu 

nhỏ 

M3-s: đầu tiêu 

chuẩn 

6.150.000đ 

 

9 

Tay khoan nha khoa tốc độ chậm             Dentex USA 

 

Thép không gỉ chất lượng cao, chống ăn mòn 

Bạc đạn sứ cao cấp siêu cứng 

Hoạt động bền bỉ, ổn định 

Tốc độ Micromotor 20.000 vòng/phút 

Đầu thẳng, đầu cong tỷ lệ truyền động 1:1 

Áp suất khí nén 2,8 - 3,0 kgf/cm² 

+ M-20s 

+ M1.1A-a 

+ M4.1S-s 

+ MHL-N 

 

Trọn bộ 

15.650.000đ 

 

 

10 

Tay khoan nha khoa tốc độ chậm            Microtech USA  

 

Chất liệu Alumilum, trọng lượng nhẹ, linh hoạt 

Độ ồn thấp, chính xác, bền bỉ. 

- Động cơ:   3.800.000 

- Đầu cong:  1.550.000 

- Đầu thẳng:  1.500.000 

Bảo hành 12 tháng 

PM-LOW01 

MM4 

PM-LOW01 C 

PM-LOW01 S 

Trọn bộ 

6.650.000đ 



11 

Tay khoan nha khoa siêu tốc         Microtech - USA 

 

Đầu tiêu chuẩn, chuck vặn 

Bạc đạn sứ 

Hoạt động êm ái, độ ồn thấp 

01 tia phun nước 

Công suất cực mạnh 

Model 

PM-T M4 
2.700.000đ 

12 

Tay khoan nha khoa siêu tốc   Wenjian (kiểu Pana-Max) 

 

Tay khoan bấm, đầu tiêu chuẩn 

Bạc đạn sứ, độ ồn thấp, hoạt động rất êm ái 

3 tia phun nước 

Áp xuất khí nén: 2,2 – 2,6kgf/cm² 

Made in Foshan (China) 

Model 

WJ-124 
1.300.000đ 

13 

Tay khoan nha khoa siêu tốc      Wenjian (TQ) Loại A 

 

02 lỗ - 04 lỗ (WJ-112/WJ-114) 

Đầu tiêu chuẩn, chuck vặn 

Bạc đạn sứ, hoạt động êm ái, 01 tia phun nước 

Made in Foshan (China) 

Model 

WJ-114 

Loại A 

750.000đ 

 

14 

Tay khoan nha khoa siêu tốc      Wenjian (TQ) Loại C

 

Giá cực rẻ (Giá ưu đãi cho sinh viên) 

02 lỗ - 04 lỗ (WJ-112/WJ-114) 

Đầu tiêu chuẩn, chuck vặn, 01 tia phun nước 

Phù hợp cho sinh viên thực tập 

Model 

WJ-114 

Loại C 

350.000đ 

15 

Tay khoan nha khoa siêu tốc        Wenjian (Có đèn) 

 

Tay khoan siêu tốc Wenjian, đầu bấm, Có đèn LED 

Bạc đạn sứ, độ ồn thấp, hoạt động êm ái, bền bỉ 

3 tia phun nước 

Áp xuất khí nén: 2,2 – 2,6kgf/cm² 

Made in Foshan (China) 

Model 

WJ-164 
1.800.000đ 

16 

Tay khoan nha khoa siêu tốc        Wenjian (Có đèn) 

 

Tay khoan siêu tốc Wenjian, đầu bấm, Có đèn LED 

Khớp nối nhanh Kavo type, tiện dụng 

Bạc đạn sứ, độ ồn thấp, hoạt động êm ái, bền bỉ 

04 tia phun nước 

Áp suất khí nén 2,2 – 2,6kgf/cm² 

Model 

WJ-166DE 

Trọn bộ 

2.900.000đ 

17 

Tay khoan nha khoa tốc độ chậm  Wenjian (TQ) Loại A 

 

Tay khoan chậm Wenjian  

02 lỗ - 04 lỗ (WJ-414B/ WJ-414M) 

Bộ bao gồm: Air Micro-moto, đầu cong, đầu thẳng 

Chất lượng cao, hoạt động êm ái 

 

Made in Foshan (China) 

Model 

WJ-414 

Trọn bộ: 

1.900.000đ 

Mua lẻ: 

Động cơ: 850.000đ 

Đầu cong: 650.000đ 

Đầu thẳng: 550.000đ 



18 

Máy cạo vôi răng siêu âm 

nha khoa 

Model: B5 

 
 

Rung siêu âm 

05 mũi cạo vôi, tương thích với EMS 

(mũi đa năng, mũi cạo trên nướu, mũi cạo dưới nướu)  

3 chế độ rung 

Tay cạo vôi gắn liền với dây của máy cạo vôi 

Model 

B5 

2.600.000đ 

 

19 

Máy cạo vôi răng siêu âm 

nha khoa 

Model: P4 

 
 

Rung siêu âm 

06 mũi cạo vôi, tương thích với EMS 

(02 mũi đa năng, 02 mũi cạo trên nướu, 02 mũi cạo dưới nướu)  

3 chế độ rung 

Tay cạo vôi có thể tháo dời để hấp tiệt trùng 

Model 

P4 

2.990.000đ 

 

20 

Máy cạo vôi răng siêu âm 

nha khoa 

Model: P5  

Tay cạo vôi được chế tạo 

bằng hợp kim nhôm  
 

Rung siêu âm 

06 mũi cạo vôi, tương thích với EMS 

(02 mũi đa năng, 02 mũi cạo trên nướu, 02 mũi cạo dưới nướu)  

3 chế độ rung 

Tay cạo vôi được chế tạo bằng hợp kim nhôm, chống nứt, có thể 

tháo dời để hấp tiệt trùng 

Model 

P5 
3.800.000đ 

21 

Máy cạo vôi răng siêu âm 

nha khoa 

Model: P5L  

Có đèn LED 

Tay cạo vôi được chế tạo 

bằng hợp kim nhôm  
 

Rung siêu âm, có đèn LED dể dàng cho mọi thao tác điều trị 

06 mũi cạo vôi, tương thích với EMS 

(02 mũi đa năng, 02 mũi cạo trên nướu, 02 mũi cạo dưới nướu)  

3 chế độ rung 

Tay cạo vôi được chế tạo bằng hợp kim nhôm, chống nứt, có thể 

tháo dời để hấp tiệt trùng 

Model 

P5L 
4.550.000đ 

22 

Máy cạo vôi răng siêu âm 

nha khoa 

Model: C6 

 

(Gắn trong ghế nha khoa) 

  
 

Rung siêu âm 

Không gây ê buốt răng 

Tay cạo vôi tháo dời để hấp tiệt trùng 

Sử dụng chung Pedal ghế nha khoa, Bền bỉ, êm ái 

Vị trí chờ trên mâm tay khoa 

06 mũi cạo vôi tương thích với EMS  

Model 

C6 
4.200.000đ 

23 

Máy cạo vôi răng siêu âm 

nha khoa 

Model: C7L  

(Có đèn LED)  

Tay cạo vôi được chế tạo 

bằng hợp kim nhôm   
 

Loại gắn trong ghế nha khoa 
 

Gắn trong ghế nha khoa, sử dụng chung Pedal của ghế 

Tay cạo vôi kiểu L3, được chế tạo bởi hợp kim nhôm, có thể 

tháo dời để hấp tiệt trùng. 

Có đèn LED, dễ dàng hơn cho mọi thao tác điều trị 

3 chức năng điều trị: Cạo vôi răng, Điều trị nha chu, Nội nha 

Dải điều chỉnh chế độ dung rộng, dễ điều chỉnh 

Tự động theo dõi tần số rung 

Model 

C7L 
5.500.000đ 



24 

Máy cạo vôi răng siêu âm 

dùng trong nha khoa 

(Mũi Insert) 

Model: MS-30 

Hãng sản xuất: Rolence 

Xuất xứ: Đài Loan 

 

 
 

Máy cạo vôi răng đầu Insert (Ultrasonic Magneto Scaler) 

Rung siêu âm tần số kép (Dual Frequency Ultrasonic System) 

Phù hợp với cả đầu cạo vôi tần số rung 25K và 30K 

Tự động dò chức năng, không cần điều chỉnh bằng tay 

Lợi thế ứng dụng của tần số rung 30K 

Làm sạch chân răng Implant với đầu cạo đặc biệt, làm sạch ống 

tuỷ răng với đầu Insert loại nhỏ. 

Pedal điều khiển bởi 02 vị trí  

Made in Taiwan 

Model 

MS-30 
6.500.000đ 

25 

Máy cạo vôi răng siêu âm 

dùng trong nha khoa 

(Mũi Insert) 

Model: MS-10B 

(Loại gắn trong ghế nha) 

Hãng sx: Rolence 

Xuất xứ: Đài Loan  

 
 

Máy cạo vôi răng đầu Insert (Ultrasonic Magneto Scaler) 

Rung siêu âm tần số kép (Dual Frequency Ultrasonic System) 

Phù hợp với cả đầu cạo vôi tần số rung 25K và 30K 

Tự động dò chức năng (Auto-detecting Function) 

Gắn bên trong ghế nha khoa, tiện lợi, dễ sử dụng 

Vỏ của tay cạo vôi có thể tháo dời để hấp tiệt trùng. 

Nguồn điện: 24V, an toàn cho bệnh nhân và người sử dụng   

Công suất tiêu thụ tối đa: 80W 

Made in Taiwan 

Model 

MS-10B  

(Build in) 

5.900.000đ 

26 

Máy cạo vôi răng siêu 

âm nha khoa 

 

Model: PS-30 

 

Hãng sản xuất: Rolence 

Xuất xứ: Đài Loan 

 
 

Máy cạo vôi răng siêu âm chất lượng cao Rolence 

Đạt tiêu chuẩn Châu Âu CE, tiêu chuẩn Mỹ FDA 

Tay cạo vôi tương thích với mũi EMS hoặc Satelec (lựa chọn) 

Chế độ tự động nâng (tăng) công suất (Auto Power Boots)  

Tay cạo vôi được chế tạo bằng vật liệu y tế chuyên dụng với độ 

bền cao, có thể tháo rời để hấp tiệt trùng 

Chế độ Endo điều trị và làm sạch ống tuỷ, làm sạch trụ Implant 

Tần số rung: 30Khz (+/- 5%) 

Công suất (Cường độ) rung của tay tay cạo vôi: 9W ~ 10W 

Công suất tiêu thụ tối đa: 35W 

Model 

PS-30 
6.950.000đ 

27 

Dụng cụ trám răng quang trùng 

hợp dùng trong nha khoa  

 

Loại đèn: LED 

Microtech – USA  

 

 
 

Không dây, gọn nhẹ, cường độ sáng cao. 

Cường độ sáng ≥ 800 mW/cm² 

Bóng đèn LED công suất 5W 

Tuổi thọ bóng đèn LED 40.000 – 50.000 giờ 

Lựa chọn chế độ sáng: Ánh sáng tăng dần, Ánh sáng 

nhấp nháy, Ánh sáng mạnh đều. 

Lựa chọn thời gian sáng: 5 giây, 10 giây, 15 giây … 

Model 

PM-LED04 
6.200.000đ 



28 

Dụng cụ trám răng quang trùng hợp dùng trong nha khoa  

Loại bóng đèn: LED                Microtech – USA  

 

 

Cường độ sáng 8.00 - 1.000 mW/cm²,  

Tuổi thọ bóng đèn LED 40.000 – 50.000 giờ 

Lựa chọn chế độ sáng: Ánh sáng tăng dần,  

Ánh sáng nhấp nháy, Ánh sáng mạnh dần đều 

Lựa chọn thời gian sáng:  

5 giây, 10 giây, 15 giây … 

Model 

PM-LED02 
4.800.000đ 

29 

Dụng cụ trám răng quang trùng 

hợp dùng trong nha khoa  

Loại bóng đèn: LED    

WellStar (TQ)   

 
 

Đèn LED ánh sáng xanh. 

Cường độ sáng ≥ 800 mW/cm², tuổi thọ bóng đèn LED 

40.000 – 50.000 giờ 

Lựa chọn thời gian sáng: 5 giây, 10 giây, 15 giây 

 

 

Model 

WS-D405 
3.200.000đ 

30 

Dụng cụ trám răng quang trùng 

hợp dùng trong nha khoa 

Loại bóng đèn: HALOGEN 

WellStar (TQ) 

 
 

Bóng đèn Halogen 12V 75W     

Đầu dẫn quang có thể tháo dời hấp tiệt trùng 

Đầu dẫn quang xoay 360 độ, dễ dàng sử dụng 

Cảm biến nhiệt tự động ngắt khi bóng đèn ở nhiệt độ quá 

cao, bảo vệ và tăng tuổi thọ bóng đèn.  

Quạt giải nhiệt làm mát trực tiếp 

Model 

WS-D406 
2.850.000đ 

31 

Dụng cụ trám răng quang trùng 

hợp dùng trong nha khoa 

Loại bóng đèn: LED 

 

WellStar (TQ) 

 

Không dây, gọn nhẹ 

Cường độ sáng ≥ 800 mW/cm² 

Tuổi thọ bóng đèn LED 30.000 – 40.000 giờ 

Nhiều chế độ chiếu sáng 

Pin sạc 

Chất liệu nhôm tổng hợp (Alumilum) 

Model 

WS-D407 
2.600.000đ 

32 

Dụng cụ trám răng quang trùng 

hợp dùng trong nha khoa 

Loại bóng đèn: LED 

Hãng sản xuất: Rolence 

Xuất xứ: Đài Loan 

 
 

Đèn trám quang trùng hợp LED năng lượng cao 

Là chìa khoá đảm bảo chất lượng và sự bền vững 

trong việc trám phục hồi bởi Composite, Cement và 

các loại vật liệu quang trùng hợp khác 

Cường độ sáng: 1200mW/cm² 

Có thể hoàn tất miếng trám dày 2mm trong 5 giây 

Đầu dẫn quang có thể hấp tiệt trùng, xoay 360 độ 

Màn hình hiển thị kts, đa chức năng 

Pin sạc Lithium dung lượng cao, bền bỉ 

Model 

Q-4 
4.800.000đ 



33 

Dụng cụ trám răng quang 

trùng hợp dùng trong nha khoa 

Loại bóng đèn: Halogen 

Hãng sx: Rolence 

Xuất xứ: Đài Loan 

 
 

Đèn trám quang trùng hợp Halogen 

Công suất bóng đèn 75W 

Cường độ sáng 380 ~ 450mW/cm² 

Bước sóng ánh sáng: 400 ~ 500nm 

Thời gian trám đặt trước từ 10 đến 60 giây 

Cảm biến nhiệu tự động ngắt khi nhiệt độ quá cao 

Cầu trì kép bảo vệ hệ thống 

Đầu dẫn quang đường 8mm, xoay 360 độ 

Made in Taiwan 

Model 

CU-100A 
6.720.000đ 

Máy mài nguội – Máy đánh bóng (Micro motor)  

34 

Máy mài nguội 

(Micro-motor)        

                 

 
 

Gọn nhẹ, dễ sử dụng 

Công suất cao 

Không sử dụng chổi than, độ bền cao 

Sử dụng được cho cả đầu thẳng và đầu cong. 

Tốc độ tối đa: 50.000 vòng 

Chế độ quay đảo chiều 

Pedal điều khiển bằng chân  

Chế độ hoạt động trực tiếp không qua Pedal 

Model 

WJ-80A 
4.500.000đ 
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Máy mài nguội 

(Micro-motor)   

Wenjian (TQ)  

 
 

Gọn nhẹ, dễ sử dụng 

Công suất cao 

Tốc độ tối đa: 35.000 vòng 

Chế độ quay đảo chiều 

Pedal điều khiển bằng chân  

Chế độ hoạt động trực tiếp không qua Pedal 

Model 

WJ-90B 
2.850.000đ 
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Máy mài nguội 

(Micro-motor) 

Strong 90 

Korea 

    

 
 

Máy mài nguội Strong 90 

Tay khoan (Micromotor Handpiece Marathon) Sản xuất 

tại Hàn Quốc, chất lượng cao 

Tốc độ tối đa 35.000 vòng/phút 

Momen xoắn: 280gf.cm 

Quay đổi chiều, tự động chạy hoặc sử dụng Pedal 

Hoạt động êm ái, chính xác, bền bỉ 

Nguồn điện: 110V – 240V 

Trọng lượng tịnh: 3kg 

Model 

SRONG 90 
4.700.000đ 
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Ghế nha khoa di động 

Model: GM-C006 

 

 
 

Ghế xếp nha khoa di động, gọn nhẹ, chắc chắn  

Bồn nhổ chất liệu Composite  

Đèn phẫu thuật LED, nhỏ gọn, pin sạc 

Hệ thống cấp nước trực tiếp hoặc bình nước tinh khiết 

Hệ thống điều tốc cho tay khoan nha khoa 

Đầu hút nước bọt, Đầu xịt 3 chức năng 

01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan siêu tốc  

01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm 

Pedal điều khiển hoạt động của tay khoan 

Model 

GM-C006 
11.500.000đ 
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Thiết bị trị liệu nha khoa di động 

Model: BD-402B (GM-B005)  

  

Hệ thống điều trị nha khoa, khung xương hợp kim nhôm  

Nguồn điện 110V - 240V 

Bình nước tinh khiết (cho phẫu thuật) 0.6 lít 

1 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan siêu tốc 

1 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm  

1 đầu xịt 3 chức năng + 1 đầu hút nước bọt  

Đồng hồ hiển thị áp suất khí nén cho tay khoan 

Hệ thống điều chỉnh áp lực hơi, nước cho từng tay khoan 

Pedal điều khiển hoạt động của tay khoan 

Model 

BD-402B 
11.500.000đ 
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Thiết bị trị liệu nha khoa di động 

 

Nguồn điện 220v 50hz, Công suất: 550W 

Công suất máy nén khí: 130 lít/phút 

Áp suất nén tối đa 0.8Mpa, độ ồn 40dB 

01 Đầu hút nước bọt 

01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nhanh  

01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm 

Pedal điều khiển, Đầu xịt 3 chức năng 

Trọng lượng: 23Kg 

Model 

BD-402A 

 

11.500.000đ 
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Thiết bị trị liệu nha 

khoa di động  

Model: BD-401 

 
 

 

Thiết bị nha khoa di động Best Dent  

Nguồn điện: 110V~220V/50Hz~60Hz  

Công suất:  410W, Độ ồn: 39dB  

Hiệu suất nén: 60L/phút, Áp suất nén: 0.6Mpa  

Trọng lượng: 15Kg     Kích thước: 48 × 30 x 30 cm  

01 Đầu ra chờ sẵn cho tay khoan siêu tốc  

01 đầu ra chờ sẵn cho Tay khoan chậm  

01 đầu xịt 3 chức năng + Đầu hút nước bọt 

Model 

BD-401 
12.500.000đ 
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Hệ thống máy hút nước 

bọt dùng trong nha khoa 

(Máy hút trung tâm) 

Dental Suction System 

 

Model: BD-606B 

 
 

Máy hút trung tâm tự động 

Nguồn điện: 220V/50Hz 

Công suất: 390W, Độ ồn: 45dB 

Cấp độ hút chân không: 12 -Kpa  

Chỉ số hút/thổi: 1500L/phút.  

Hút chất lỏng tối đa 16L/phút 

Dùng cho phòng khám nha khoa có quy mô 3 ghế 

Trọng lượng: 30Kg. Kích thước: 47.5 x 39 x 61 (cm) 

Model 

BD-606B 

14.500.000đ 
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Hệ thống máy hút nước 

bọt dùng trong nha khoa 

(Máy hút trung tâm) 

Dental Suction System 

Model: BD-606 

 
 

Máy hút trung tâm tự động 

Nguồn điện: 220V/50Hz 

Công suất: 550W, Độ ồn: 50dB 

Cấp độ hút chân không: 12 -Kpa  

Chỉ số hút/thổi: 1800L/phút.  

Hút chất lỏng tối đa 16L/phút 

Dùng cho phòng khám nha khoa có quy mô 4-5 ghế 

Trọng lượng: 35Kg. Kích thước: 47.5 x 39 x 61 (cm) 

Model 

BD-606 
16.900.000đ 

MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU - Tiêu chuẩn Châu Âu CE – ISO 13485 
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Máy nén khí không dầu dùng trong 

nha khoa 

Hãng sx: Best Dent 

 Loại bình chứa nhỏ dùng cho thiết bị 

nha khoa di động 
 

 

Loại dùng cho 01 ghế nha khoa di động        

Công suất 410W 

Hiệu suất nén 100L/phút 

Áp suất nén 0.7 Mpa 

Tiếng ồn cực thấp <39db 

Dung tích bình chứa 3L. Trọng lượng 12.5Kg 

Model 

BD-305 
6.500.000đ 
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Máy nén khí không dầu dùng trong 

nha khoa 

Hãng sx: Best Dent 

Tiêu chuẩn chất lượng: 

   

Model: BD-101 
 

 

Loại dùng cho 01 ghế nha khoa        

Công suất 550W 

Hiệu suất nén 130L/phút 

Áp suất nén 0.8 Mpa 

Tiếng ồn cực thấp <54db 

Dung tích 30L. Trọng lượng 27Kg 

Model 

BD-101 
6.500.000đ 
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Máy nén khí không dầu dùng trong 

nha khoa 

Hãng sx: Best dent 

Tiêu chuẩn chất lượng: 

   

Model: BD-201  
 

Loại dùng cho 01-02 ghế nha khoa 

Công suất 840W  

Hiệu suất nén 150L/phút  

Hoạt động êm ái 

Tiếng ồn cực thấp <54db 

Dung tích bình chứa 40L. Trọng lượng 30Kg 

Model 

BD-201 
7.990.000đ 
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Máy nén khí không dầu dùng trong 

nha khoa 

Hãng sx: Best Dent 

Tiêu chuẩn chất lượng: 

   

Model: BD-102 
 

 

Loại dùng cho 02 ghế nha khoa 

Hiệu suất nén 260L/phút 

Áp suất nén 0.8 Mpa 

Công suất 1.100W (02 động cơ 550W) 

Tiếng ồn cực thấp: 54 db 

Dung tích 60L. Trọng lượng 45Kg 

(Màu xanh dương, xanh đậm hoặc màu trắng) 

Model 

BD-102 
13.600.000đ 
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Máy nén khí không dầu dùng 

trong nha khoa 

Hãng sX: Best Dent 

Tiêu chuẩn chất lượng: 

   

Model: BD-202 
 

 

Loại dùng cho 03-04 ghế nha khoa 

Hiệu suất nén 300L/phút 

Áp suất nén 0.8 Mpa 

Công suất 1.640W (02 động cơ 840W) 

Tiếng ồn cực thấp: 54db 

Dung tích 60L. Trọng lượng 47.5Kg 

(Màu xanh dương, xanh đậm hoặc màu trắng) 

Model 

BD-202 
18.900.000đ 
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Máy nén khí không dầu dùng 

trong nha khoa 

Hãng sx: Best Dent 

Tiêu chuẩn chất lượng: 

   

Model: BD-203 

 
 

Loại dùng cho 05-06 ghế nha khoa 

Hiệu suất nén 450L/phút 

Áp suất nén 0.8 Mpa 

Công suất 2.520W (03 động cơ 840W) 

Tiếng ồn cực thấp: 60db 

Dung tích 90L. Trọng lượng 74Kg 

Tốc độ bơm cực nhanh 

(Màu xanh dương, xanh đậm hoặc màu trắng) 

Model 

BD-203 
24.500.000đ 

MÁY TẨY TRẮNG RĂNG – MAGENTA  
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Máy tẩy trắng răng nha khoa 

 

 

Loại bóng đèn: LED 

Model MD-555 

 
 

Loại để trên sàn, đế tròn, chắc chắn 

Cần đèn dạng lò so dễ điều chỉnh ở mọi góc độ 

Ba nguồn sáng: Xanh dương + Ánh sáng tím, Ánh sáng 

đỏ, Xanh + Xanh + Đỏ, Hiệu quả với hầu hết các loại Gel 

tẩy trắng trắng răng trên thị trường. 

03 chế độ chiếu sáng: 100% công suất, 75% công suất, 

50% công suất. 

Thời gian làm việc: 1 ~ 30 phút 

Với ốp che đầu đèn để ngăn ngừa lây nhiễm chéo. 

Model 

MD-555 

7.590.000đ 

Tạm hết hàng 
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Máy tẩy trắng răng nha khoa 

 

 

Model MD-668B 

 

Loại gắn trên ghế nha khoa 

 
 

Loại máy tẩy trắng gắn cố định trên ghế nha khoa 

Bóng đèn LED màu Blue Nhập khẩu từ Nhật Bản,   

Điều khiển từ xa bởi Remote hồng ngoại độ nhạy cao. Tự động 

phản hồi chỉ báo kỹ thuật số 

Có thể cài đặt hẹn giờ cho chương trình tẩy trắng từ 05 đến 30 

phút.  

Kích thước nhỏ, gọn, hiệu quả cao. 

Cần đèn dạng lò so dễ dàng điều chỉnh mọi tư thế. 

Model 

MD-668B 
6.800.000đ 
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Máy tẩy trắng răng nha khoa 

 

Model: MD-666 

Tiêu chuẩn Châu Âu CE           

 
 

+ Đèn LED ánh sáng xanh công suất cao của Nhật 

+ Hiệu quả cao, thiết kế hiện đại, điều chỉnh mọi góc độ. 

+ Điều khiển từ xa công nghệ cảm ứng hồng ngoại 

+ Thời gian tẩy trắng có thể điều chỉnh hẹn giờ bởi bộ điều 

khiển vi xử lý. 

+ Chỉ số kỹ thuật phản hồi bởi tiếng bíp 

+ Tốc độ tẩy trắng nhanh với nhiều chương trình  

+ Bộ đếm thời gian 5 phút với bộ nhớ, thời gian tẩy trắng dài 

nhất tới 30 phút. 

Model 

MD-666 

 

11.900.000đ 
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Máy tẩy trắng răng Nha khoa 

 

Bóng đèn LED 

Model: MD-885 

 
 

Thiết kế mới, hiện đại, Màn hình cảm ứng 5 inch  

Chế độ chiếu sáng cao, trung bình và thấp 

04 Chế độ ánh sáng màu: Blue / Red / Blue & Red & purple /Blue & 

Purple light: Màu xanh để điều trị, Màu đỏ tạo cảm giác thư giãn, 

Màu tím dành cho vật liệu tẩy trắng đặc biệt H2O2 + TiO2 

Có thể Set và xóa thời gian tẩy trắng  

Dải quang phổ: 430nm ~ 490nm (Xanh) 620 ~ 640nm (Đỏ)  

380nm ~ 420nm (Tím) 

Model 

MD-885 
14.900.000đ 
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Máy tẩy trắng răng Nha khoa 

 

Bóng đèn LED 

 

Model: MD-887 

 
 

Thiết kế mới, hiện đại, có camera chụp hình lưu màu răng 

Dễ dàng so sánh màu răng trước và sau khi tẩy trắng 

Màn hình cảm ứng 7 inch  

Chế độ chiếu sáng cao, trung bình và thấp 

04 Chế độ ánh sáng màu: Blue / Red / Blue&Red&purple 

/Blue&Purple light: Màu xanh để điều trị, Màu đỏ tạo cảm giác thư 

giãn, Màu tím dành cho vật liệu tẩy trắng đặc biệt H2O2 + TiO2 

Có thể Set và xóa thời gian tẩy trắng  

Dải quang phổ: 430nm ~ 490nm (Xanh), 620 ~ 640nm (Đỏ)  

380nm ~ 420nm (Tím) 

Model 

MD-887 

17.250.000đ 

Tạm hết hàng 
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Máy tẩy trắng răng  

dùng trong nha khoa 

 

 

 

Model: Crystal 1200 

 

Hãng sx: Rolence 

Xuất xứ: Đài Loan 

 
 

Máy tẩy trắng răng LED 

Thiết kế quang học tiện lợi và độc đáo 

Đầu ra của ánh sáng với độ đồng đều cao 

Cần đèn thiết kế kiểu cổ ngỗng, di chuyển lich hoạt mọi tư thế 

Lựa chọn linh hoạt thời gian tẩy trắng 

Phím điều khiển kỹ thuật số với âm thanh phản hồi  

Quạt giải nhiệt mạnh mẽ, êm ái, giải nhiệt tốt 

Kết hợp Đèn LED ánh sáng xanh và tím cho hiệu xuất cao, bước sóng 

rộng đáng tin cậy. 

Nguồn điện: 100v-240V 50/60hz 

Bước sóng ánh sáng (Wavelength): 390~480nm 

Gọn nhẹ, di chuyển linh hoạt trong phòng khám 

Made in Taiwan 

Model 

Crystal 1200 
16.800.000đ 
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Máy chụp X-Quang kỹ thuật số cầm tay  Pioway (TQ) 

 

Portable Dental X-Ray, nhỏ gọn, tiện dụng  

Trọng lượng 2,2kg 

Dễ dàng sử dụng và thao tác 

Sử dụng pin sạc dung lượng cao 

Phù hợp với hầu hết các loại Sensor kỹ thuật số 

Có thể sử dụng được với cả Sensor và Film 

Bộ phát tia X tần số cao, giảm thời gian phơi nhiễm tia X 

Cho chất lượng hình ảnh chi tiết, rõ nét. 

Lớp chì bọc thân máy có độ dày tiêu chuẩn, an toàn. 

Made in China 

Model 

JYF-10P 
31.000.000đ 
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Máy chụp X-Quang Kỹ thuật số       Yes Biotech Korea 

 

Portable Dental X-Ray, nhỏ gọn, tiện dụng 

Trọng lượng 2,3kg 

Dễ dàng sử dụng và thao tác 

Sử dụng pin sạc dung lượng cao 

Phù hợp với các loại Sensor kỹ thuật số 

Có thể sử dụng được với cả Sensor và Film 

Bộ phát tia X tần số cao, giảm thời gian phơi nhiễm tia X 

Ống điện áp: 70kV 

Cho chất lượng hình ảnh chi tiết, rõ nét. 

Lớp chì bọc thân máy có độ dày tiêu chuẩn, an toàn. 

 

Model 

Rayme 

37.000.000đ 

Tạm hết hàng 
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Portable Dental 

X-Ray 

 

 

 

               Made in Taiwan 

            Hãng sx: Rolence 

 

Máy chụp X-Quang nha khoa kỹ thuật số  

Model: XR-01   

Hãng sản xuất: Rolence Enterprise, Inc.  

Thiết kế hiện đại, trọng lượng nhẹ (2,1kg) 

Công nghệ biến tần tần số cao (High Frequency Inverter) 

Điện áp đầu phát Tia-X: 60kV; Dòng điện áp 2mA 

Đầu phát Tia-X Toshiba D-045 (Sản xuất tại Nhật Bản) 

Thời gian chiếu xạ ngắn, an toàn cho người sử dụng 

Phù hợp với các loại Sensor và phim x-quang nha khoa 

Pin sạc Lithium dung lượng cao 2900 mAh, độ bền cao 

Chụp trên 450 Film cho 1 lần sạc. 

Bảo hàng 02 năm 

Model 

XR-01 

 

48.500.000đ 
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Cảm biến hình ảnh X-Quang nha khoa kỹ thuật số 

  

Hãng sản xuất: Rolence Enterprise Inc. 

- Độ phân gải cao. Kích thước điểm ảnh: 20 x 20 μm  

- Cảm biến CMOS độ nhạy cao, độ phân gải 1500 x 1000 pixel 

- Cho hình ảnh rõ nét và chất lượng cao 

- Kết nối tới máy tính bằng cổng USB 3.0 

- Là loại Sensor duy nhất trên thế giới có thể thay cáp kết nối 

- Phần mềm thân thiện (software), dễ sử dụng 

Made in Taiwan 

Model 

RXS-1000 
48.500.000đ 
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Cảm biến hình ảnh X-Quang nha khoa kỹ thuật số 

 

Hãng sản xuất Ateco – Vương quốc Anh 

- Kích thước ảnh lớn: 1600 x 1200 Pixel  

- Kích thước điểm ảnh: 18.5um 

- Độ phân giải cao, hình ảnh rõ nét: 27+lp/mm 

- Cảm biến CMOS độ nhạy cao  

- Cáp kết nối chất lượng cao 

- Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng 

Bảo hành 24 tháng 

Made in United Kingdom (UK) Vương Quốc Anh 

Model 

AT-303 
48.500.000đ 
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Phim X-Quang Nha Khoa  

Hãng sx: YesStar 

 
 

Film rửa liền chất lượng cao  

Rõ nét, độ nhạy cao, thời gian phơi sáng thấp 

Kích thước: 30mm x 40mm,  

50 Film/hộp, Dung dịch rửa Film 250ml, Ống chích 5ml 

Tiện dụng, nhanh chóng, dễ sử dụng, Không cần buồng rửa 

Có hình ảnh ngay sau khi chụp 2-3 phút 

Phù hợp với mọi loại máy chụp X-Quang nha khoa 

Hộp 

(50 Film) 

Bao gồm dung 

dịch 

420.000đ 
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Phim X-Quang Nha Khoa           Hãng sx: YesStar  

 

Film rửa liền, Hộp 100 film (không bao gồm dung dịch) 

Chất lượng cao sản xuất tại Nhật Bản, đóng gói tại TQ 

Rõ nét, độ nhạy cao, thời gian phơi sáng thấp 

Kích thước: 30mm x 40mm,  

Tiện dụng, nhanh chóng, dễ sử dụng 

Không cần buồng rửa film 

Có hình ảnh ngay sau khi chụp 2-3 phút 

Phù hợp với mọi loại máy chụp X-Quang nha khoa 

Hộp 

(100 Film) 

Không bao gồm 

dung dịch 

590.000đ 

62 

Dung dịch rửa Phim 

X-Quang Nha khoa  

 
 

Dung dịch rửa film X-Quang rửa liền 

Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE 

Chất lượng cao, phù hợp cho mọi loại film  

Nhanh chóng, tiện lợi 

Dễ dàng sử dụng 

Cho hình ảnh rõ nét nhất, chi tiết nhất 

Chai 120.000đ 
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Máy đọc film X-Quang 

X-Ray Film Scaner 

 

 

 
 

Máy đọc film X-Quang nha khoa  

Kích thước nhỏ gọn: 7cm - 8,4cm x 8cm 

Trọng lượng: 450g 

Kết nối với máy tính bởi cáp USB (dài 3m) 

Hình ảnh rõ nét, Tốc độ quét cực nhanh 

Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng 

Model 

MD-300 
3.800.000đ 

64 

Nồi hấp tiệt trùng 

dùng cho Y tế 

 (Autoclave)      

Hãng sx: TriumPH 

An toàn 

Dễ sử dụng 

 

Made in Shanghai 
 

 

Nồi hấp tiệt trùng loại tiết kiệm (Economic model) 

Model TR250M (14 lít) 

Dung tích buồng hấp: 14 Lít 

Kích thước (mm): 460 x 350 x 355 mm 

Buồng hấp và cửa Thép không gỉ inox 304 

Buồng hấp: Đường kính 250mm, độ sâu 280 mm 

Nguồn điện: 230/110VAC  50/60Hz  

Nhiệt độ hấp: 121ºC 

Model 

TR250M 

(14 lít) 

8.700.000đ 

Hết hàng 
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Nồi hấp tiệt trùng 

dùng cho Y tế 

TCCL Châu Âu: 

  

An toàn - Dễ sử dụng 

Made in Shanghai 

(Autoclave)  Hãng sx: TriumPH 

 
 

Nồi hấp TriumPH, tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE 

Model TR250M 

Dung tích buồng hấp: 18 Lít 

Kích thước (mm): 600 x 390 x 360 

Buồng hấp và cửa Thép không gỉ inox 304 

Buồng hấp: Đường kính 250mm, độ sâu 350 mm 

Nguồn điện: 230/110VAC  50/60Hz  

02 Chế độ hấp: 134ºC và 121ºC 

Model 

TR250M 

(18 lít) 

11.900.000đ 

Hết hàng 
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Nồi hấp tiệt trùng 

dùng cho Y tế 

TCCL Châu Âu: 

  

An toàn- Dễ sử dụng 

 

Made in Shanghai 

(Autoclave)   Hãng sx: TriumPH 

 
 

Nồi hấp TriumPH, tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE 

Model TR250N 

Dung tích buồng hấp: 18 Lít 

Kích thước (mm): 600 x 390 x 360 

Buồng hấp và cửa Thép không gỉ inox 304 

Buồng hấp: Đường kính 250mm, độ sâu 350 mm 

Nguồn điện: 230/110VAC  50/60Hz  

02 Chế độ hấp: 134ºC và 121ºC 

Màn hình LED hiển thị Áp suất và nhiệt độ 

Model 

TR250N 

12.900.000đ 

Hết hàng 
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Nồi hấp tiệt trùng 

dùng cho Y tế 

TCCL Châu Âu: 

  
 

An toàn - Dễ sử dụng 

 

Made in Shanghai 

(Autoclave)   Hãng sx: TriumPH 

 
 

Nồi hấp tiệt trùng tự động, có sấy khô - TR250C 

Nồi hấp tiệt trùng tự động sấy khô, tự động cấp nước 

Dung tích buồng hấp: 18 Lít 

Kích thước (mm): 600 x 390 x 360  

Buồng hấp được chế tạo bằng thép không gỉ 

Buồng hấp: Đường kính 250mm, độ sâu 350 mm 

Nguồn điện: 230/110VAC  50/60Hz  

02 Chế độ hấp: 134ºC và 121ºC 

Màn hình LCD hiển thị Áp suất và nhiệt độ 

Model 

TR250C 

19.500.000đ 

Hết hàng 
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Tủ tiệt trùng tia cực tím 

Buồng đơn (16 khay) 

 
 

Tủ vô trùng tia cực tím loại buồng đơn, sơn tĩnh điện. 

Dung tích 27 lít 

Mỗi tủ kèm theo 16 khay Inox. 

Lưu giữ và bảo quản dụng cụ trong môi trường vô trùng. 

Đèn tia cực tím tuổi thọ cao 

Công suất: 15W 

Thời gian tiệt trùng: 15 phút 

Điện áp: 220 VAC. 

Kích thước: 360 x 280 x 530 mm. 

Model 

11-01 
2.750.000đ 



69 

Tủ tiệt trùng tia cực tím 

 

Có đồng hồ hiển thị thời 

gian 

Buồng đơn (16 khay)  

 
 

Tủ vô trùng tia cực tím loại buồng đơn, sơn tĩnh điện. 

Dung tích 27 lít, có đồng hồ hiển thị thời gian, có thể điều 

chỉnh thời gian. 

Mỗi tủ kèm theo 16 khay Inox. 

Lưu giữ và bảo quản dụng cụ trong môi trường vô trùng. 

Đèn tia cực tím tuổi thọ cao 

Công suất: 15W 

Thời gian tiệt trùng: 15 phút 

Kích thước: 360 x 280 x 530 mm. 

Model 

XS-052 
3.100.000đ 
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Tủ tiệt trùng tia cực tím       Loại buồng đôi (32 khay) 

 

Tủ vô trùng tia cực tím loại buồng đôi, sơn tĩnh điện. 

Mỗi tủ kèm theo 32 khay Inox. 

Lưu giữ và bảo quản dụng cụ trong môi trường vô trùng. 

Đèn tia cực tím tuổi thọ cao 

Công suất: 15W x 2 

Thời gian tiệt trùng: 15 phút 

Điện áp: 220 VAC. 

Kích thước: 590 x 300 x 710 mm. 

Dung tích: 54 lít 

Model 

12-01 
4.950.000đ 
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Máy đo chiều dài ống tuỷ (định vị chóp) 

 

Máy đo chiều dài ống tuỷ -  Apex locator 

Độ chính xác lên tới 97,71% 

Dễ sử dụng 

Màn hình độ phân giải cao 

Thông tin hiển thị trực quan  

Loa thông báo tiếng bíp 

Sử dụng Pin AAA, tiết kiệm, kinh tế 

 

Model 

DPEX III 
3.300.000đ 
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Máy đo chiều dài ống tủy RebornEndo   RPEX 6 

 

Chíp xử lý đa tần sản xuất tại USA cho độ chính xác cao 

Công nghệ định vị đa tần số, chống nhiễu, chính xác 

Màn hình lớn, độ phân giải cao, sắc nét ở mọi góc nhìn 

Thông tin hiển thị trực quan 

Bảng điều khiển với nút bấm cảm ứng, dễ dàng vệ sinh  

Loa thông báo tiếng bíp 

Sử dụng Pin sạc Lithium 3.7V/2600Ah 

Trọng lượng: 446g 

Kích thước: 131mm x 75mm x 105mm  

Model 

RPEX 6 
3.900.000 
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Máy điều trị nội nha RebornEndo      Model Cordless  

 

Máy điều trị nội nha RebornEndo Cordless  

Không dây, gọn nhẹ, tiện dụng, dễ sử dụng 

Có đèn LED tăng cường độ sáng, dễ dàng trong điều trị 

Đầu nhỏ, chuck bấm dễ dàng quan sát khi điều trị 

04 chế độ hoạt động: 

+ Tự động dừng khi kẹt file 

+ Tự động đảo chiều quay khi kẹt file và dừng lại 

+ Tự động đảo chiều và tiếp tục quay 

+ Tự động đảo chiều liên tục 

Motor siêu chính xác công nghệ Đức  

Màn hình OLED hiển thị rõ ràng ở mọi góc độ 

Đầu khủy có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 134ºC 

Hoạt động êm ái, độ ồn thấp, không rung lắc 

Pin lithium độ bền cao, hoạt động trên 2h sau mỗi lần sạc 

Model 

Cordless 
7.900.000 
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Máy điều trị nội nha + định vị chóp Model R-Smart Plus 

 

Máy điều trị nội nha + định vị chóp R-Smart Plus 

Động cơ siêu chính xác công nghệ Đức 

Công nghệ định vị chóp (đo chiều dài ống tủy) đa tần số 

Màn hình hiển thị OLED màu sắc trung thực 

04 chế độ hoạt động: Đo chiều dài ống tủy, mở rộng ống 

tủy, quay đảo chiều và mở rộng ống tủy kết hợp với định vị 

chóp. (M1, M2, M3, M4, M5) 

06 chức năng: Đo chiều dài ống tủy đa tần số + Mở rộng 

ống tủy + Tự động đảo chiều khi tới chóp + Quay đảo chiều 

liên tục + Tự động giảm tốc ở khu vực chóp tủy + Tự động 

dừng và khởi động động cơ.  

 

Model 

R-Smart 

11.500.000 

Tạm hết hàng 
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Intraoral Camera (Camera hỗ trợ khám răng) 

 

Lấy nét tự động thông minh giúp việc chẩn đoán và tư vấn dễ 

dàng, thuyết phục, hình ảnh thực tế giúp bệnh nhân yên tâm  

Nguồn điện: DC 5v ±0.5 (1.5A) 

Sensor hình ảnh: ¼” Sony HAD CCD 

Độ phân giải hình ảnh: 1.300.000 pixels 

Chế độ lấy nét: Tự động (Auto-focus) 

Phạm vi lấy nét: 5mm - 50mm 

Màn hình: LCD TFT 15” 

Model 

MD-661A 

MD710A 

14.950.000đ 
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Ghế nha khoa Keju                Model: KJ-917 (2012) 

 

Mẫu mã được thiết kế năm 2012, sản xuất năm 2022 

Khung xương ghế chắc chắn, ổn định, được mạ kẽm chống gỉ sét. 

Hệ thống đóng mở hơi và nước được điều khiển bởi van hơi trung tâm 

Motor điện 24V an toàn điều khiển nâng hạ ghế và gập ngả lưng ghế. 

Điều khiển hoạt động bởi phím bấm kỹ thuật số trên mâm dụng cụ cho nha sỹ 

04 vị trí chờ cho các dụng cụ dành cho Nha sĩ  

02 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nhanh; 01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm 

02 đầu xịt 3 chức năng (01 cho nước ấm, 01 cho nước lạnh) 

Đầu hút nước bọt (thủy lực) + Đầu hút phẫu thuật (khí nén) 

Bồn nhổ cố định, được đúc bởi chất liệu sứ, liền với hộp kỹ thuật 

Chai nước tinh khiết dành cho phẫu thuật được tích hợp sẵn  

Đèn phẫu thuật Halogen  

Đèn đọc film x-quang 

Mâm dụng cụ được khóa vị trí bằng áp suất khí nén  

Tựa đầu với khớp nối kép phù hợp cho cả người lớn và trẻ em 

Ghế nha sĩ chắc chắn, ổn định, dễ dàng di chuyển với 5 bánh xe xoay 

Tạm hết hàng 
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Ghế nha khoa Keju           Model: KJ-917 (2017 New) 

 

Mẫu mã được thiết kế năm 2017, sản xuất năm 2022 

Hệ thống đóng mở hơi và nước được điều khiển bởi van hơi trung tâm. 

Điều khiển nâng hạ ghế và gập ngả lưng ghế bởi Motor điện 24V an toàn. 

Phím bấm kỹ thuật số trên mâm dụng cụ dành cho nha sỹ và cho cả phụ tá 

05 vị trí chờ cho các dụng cụ dành cho Nha sĩ 

02 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nhanh; 01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm 

02 đầu xịt 3 chức năng (01 cho nước ấm, 01 cho nước lạnh) 

Đầu hút nước bọt (thủy lực) + Đầu hút phẫu thuật (khí nén) 

Bồn nhổ chất liệu sứ (hoặc thuỷ tinh) dễ dàng vệ sinh làm sạch, xoay được 180º 

giúp bệnh nhân dễ dàng tiếp cận, dễ dàng tháo dời để vệ sinh. 

Chai nước tinh khiết dành cho phẫu thuật (700ml) được tích hợp sẵn. 

Đèn phẫu thuật LED thế hệ mới, điều khiển tắt mở bởi Sensor (cảm biến) 

Đèn đọc film x-quang LED ánh sáng trắng 

Mâm dụng cụ kích thước lớn, được khóa vị trí bằng áp suất khí nén. 

Tựa đầu với khớp nối kép phù hợp cho cả người lớn và trẻ em 

Pedal đa chức năng điều khiển hoạt động của ghế và tắt mở nước cho tay khoan 

Ghế nha sĩ chắc chắn, ổn định, dễ dàng di chuyển với 5 bánh xe xoay 

 

 

 

 

 

 

 

Hết hàng 
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Ghế nha khoa Gladent                Model: GD-S200  

 

Ghế nha khoa Gladent đạt chất lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn ISO 13485 

Hệ thống đóng mở hơi và nước được điều khiển bởi van hơi trung tâm. 

Điều khiển nâng hạ ghế và gập ngả lưng ghế bởi Motor điện 24V an toàn. 

Phím bấm kỹ thuật số trên mâm dụng cụ dành cho nha sỹ và cho cả phụ tá. 

05 vị trí chờ cho các dụng cụ dành cho Nha sĩ. 

02 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nhanh; 01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm. 

02 đầu xịt 3 chức năng (01 cho nước ấm, 01 cho nước lạnh). 

Ống dẫn hơi và dẫn nước trong ghế chất lượng cao, nhập khẩu từ Đài Loan 

Đầu hút nước bọt (thủy lực) + Đầu hút phẫu thuật (khí nén). 

Bồn nhổ chất liệu sứ, dễ dàng vệ sinh, xoay 180º giúp bệnh nhân dễ dàng tiếp cận. 

Chai nước tinh khiết dành cho phẫu thuật (700ml) được tích hợp sẵn. 

Đèn phẫu thuật LED thế hệ mới, điều khiển tắt mở bởi Sensor (cảm biến). 

Đèn đọc film x-quang LED ánh sáng trắng. 

Mâm dụng cụ kích thước lớn, được khóa vị trí bằng áp suất khí nén. 

Tựa đầu với khớp nối kép phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. 

Pedal đa chức năng điều khiển hoạt động của ghế và tắt mở nước cho tay khoan. 

Ghế nha sĩ DTS02, chắc chắn, ổn định, dễ dàng di chuyển với 5 bánh xe xoay. 

49.000.000đ 
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Ghế nha khoa Foshan Keju              Model: LT-325  

 

LT-325 là dòng ghế cao cấp, tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE 

Khung chân đế của ghế được đúc bởi hợp kim, chắc chắn, ổn định, chống gỉ sét. 

Hệ thống đóng mở hơi và nước được điều khiển bởi van hơi trung tâm 

Điều khiển nâng hạ ghế và gập ngả lưng ghế bởi Motor điện 24V an toàn. 

Phím bấm kts điều khiển hoạt động của ghế dành cho Nha sỹ và cho cả phụ tá. 

05 vị trí chờ cho các dụng cụ dành cho Nha sĩ 

02 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nhanh; 01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm 

02 đầu xịt 3 chức năng (01 cho nước ấm, 01 cho nước lạnh) 

Đầu hút nước bọt (thủy lực) + Đầu hút phẫu thuật (khí nén) 

Bồn nhổ bằng chất liệu hoặc Sứ cao cấp dễ dàng vệ sinh làm sạch, xoay 180º  

Chai nước tinh khiết 700ml cho phẫu thuật được tích hợp  

Đèn phẫu thuật LED thế hệ mới, điều khiển tắt mở bởi Sensor (cảm biến)  

Đèn đọc film X-quang LED ánh sáng trắng 

Mâm dụng cụ được khóa bằng áp suất khí nén  

Tựa đầu với khớp nối kép phù hợp cho cả người lớn và trẻ em 

Pedal điều khiển đa chức năng 

Ghế nha sĩ chắc chắn, ổn định, dễ dàng di chuyển với 5 bánh xe xoay 

(Hết hàng) 

 



GHẾ NHA KHOA: NARDI & HERRERO - Made in Argentina 
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Nardi & Herrero                     Model: Austral A 

 

Ghế bệnh nhân được bọc với công nghệ không mối nối bằng chất liệu 

polyurethane chuyên dùng trong y tế. 

Đèn phẫu thuật Senior với cường độ sáng điều chỉnh từ 14.000 – 25.000 Lux  

Phím điều khiển kỹ thuật số cả 2 vị trí dành cho Nha Sỹ và cho Phụ tá 

Pedal điều khiển đa chức năng 

2 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nhanh (High speed)  

1 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm (Low speed)  

2 đầu xịt 3 chức năng 

1 vị trí chờ sẵn cho ultrasonic scaler  

GhếNha Sỹ model Millennium B  

Đèn đọc Film X-Quang LED 

Hệ thống hút phẫu thuật 

Hệ thống hút nước bọt 

Made in Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

149.500.000đ 

 

 

GHẾ NHA KHOA CAO CẤP RITTER GERMANY – Made in Germany 
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 Ritter Dental            Model: Ultra Performance A          

 

Made in Germany 

+ Thân ghế chắc chắn, ổn định, điều khiển hoạt động của ghế bởi động cơ điện 

DC24V an toàn 

+ Hệ thống nâng hạ ghế và gập ngả lưng ghế hoạt động đồng bộ 

+ Hệ thống cấp nước từ đường ống và chai nước tinh khiết 

+ Bộ nhớ với 3 vị trí được thiết lập 

+ Đồng hồ hiển thị áp suất khí nén cho các tay khoan 

+ Bồn nhổ bằng chất liệu sứ cao cấp có thể xoay vòng 

+ Mâm dụng cụ được hãm bằng áp suất khí nén 

+ 3 đầu ra cho tay khoan 

+ Khay làm việc của phụ tá với khớp nối kép, di chuyển linh hoạt 

+ Đèn phẫu thuật với 2 chế độ chiếu sang (Option: Đèn LED) 

+ Đầu hút nước bọt (hút yếu) 

+ Đầu hút phẫu thuật (hút mạnh) 

+ Bảng điều khiển cảm ứng, điều khiển các chức năng hoạt động của ghế 

+ Ghế phụ tá với chân 5 nhánh mạ Crôm 

240.000.000đ 
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Ritter Dental                  Model: Ultimate Comfort 

 

Made in Germany 

Ghế Nha khoa Ritter Concept chất lượng cao - Sản xuất tại Đức 

+ Thân ghế chắc chắn, ổn định. 

+ Hệ thống bơm thủy lực điều khiển hoạt động của ghế, êm ái, chống shock. 

+ Hệ thống nâng hạ ghế và gập ngả lưng ghế hoạt động đồng bộ 

+ Hệ thống mân tay khoan có thể đổi bên, phù hợp cho cả bác sỹ thuận tay trái 

+ Hệ thống cấp nước từ đường ống và chai nước tinh khiết 

+ Bộ nhớ với 3 vị trí được thiết lập 

+ Cấp nước ra ly tự động ngắt mở với sensor cảm ứng  

+ Bồn nhổ nước bọt chất liệu sứ cao cấp có thể xoay 90 độ. 

+ Mâm dụng cụ được hãm bằng áp suất khí nén 

+ 3 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan 

+ Khay làm việc của phụ tá với khớp nối kép, di chuyển linh hoạt 

+ Đèn phẫu thật với 2 chế độ chiếu sang (Option: Đèn LED) 

+ Đầu hút nước bọt (hút yếu) + Đầu hút phẫu thuật (hút mạnh) 

+ Bảng điều khiển kỹ thuật số điều khiển các chức năng hoạt động của ghế. 

+ Ghế phụ tá với chân 5 nhánh mạ Crôm 

288.000.000đ 
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Máy tăm nước Aquapick              Model: AQ-300 

 

Máy tăm nước Aquapick AQ-300 - Sản xuất tại: Hàn Quốc 

Hoạt động êm ái, độ bền cao 

Tia nước xịt ngắt mở liên tục, tăng hiệu quả làm sạch 

Biên độ ngắt mở 1.800 lần/phút 

Áp lực nước xịt cực mạnh, áp lực tối đa lên tới 7kgf/cm² 

Xịt sạch mọi mảnh thức ăn bám trong các kẽ răng 

Loại bỏ hiệu quả mảng bám 

Làm sạch chân răng bên dưới nướu 

Loại bỏ nguy cơ viêm nha chu 

Massage nướu hiệu quả 

Loại bỏ tình trạng chảy máu khi xỉa răng bằng tăm 

Tránh tình trạng làm thưa kẽ răng, xô lệch răng do tăm gây lên. 

4 đầu xịt với 4 màu khác nhau dành cho cả gia đình 

Cực kỳ hiệu quả cho bệnh nhân đang trong thời gian niềng răng 

Xịt răng cho bệnh nhân trước khi khám hoặc điều trị, loại bỏ mùi hôi khó 

chịu đối với những bệnh nhân kém ý thức vệ sinh răng miệng. 

Made in Korea 

2.250.000đ 

 



ĐÈN VÀ KÍNH LÚP PHẪU THUẬT Dr - Kim (Made in Korea) 
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Headlight Dr-Kim 

 
 

Đèn phẫu thuật Dr.-Kim 

Cường độ sáng: 20,000 ~ 30,000lux  

Thời gian chiếu sáng liên tục sau mỗi lần sạc: 2 - 3 giờ.  

Thời gian sạc đầy pin: 2h 

Trọng lượng: (Trừ Pin sạc: 42g): 96g 

Góc chiếu sáng theo hướng ngang và chếch xuống: 0-33.5˚ 

Bộ bao gồm: 1 bộ sạc, 2 cục Pin sạc, 01 kính lúp độ phóng đại 1,5   

Made in Korea (Xuất xứ: Hàn Quốc) 

Model 

DKH-30 
13.500.000đ 
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 Headlight Dr-Kim     

 

Đèn phẫu thuật Dr.-Kim, thiết bị không thể thiếu với các Nha sỹ 

Cường độ sáng: 40,000 ~ 50,000lux (khác biệt ở khoảng cách)  

Thời gian chiếu sáng liên tục sau mỗi lần sạc: trên 2h 

Trọng lượng (Trừ Pin sạc: 42g): 104g,  

Góc chiếu sáng theo hướng ngang và chếch xuống: 0-33.5˚  

Thời gian sạc đầy: khoảng 02h 

Bao gồm: 1 bộ sạc, 2 cục Pin sạc, 01 kính lúp độ phóng đại 1,5 lần   

Made in Korea (Xuất xứ: Hàn Quốc) 

Model 

DKH-40 
16.500.000đ 
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Headlight Dr-Kim 

 

 
 

Đèn và kính lúp phẫu thuật Dr.-Kim 

Thiết bị không thể thiếu với các Nha sỹ, Bác sỹ phẫu thuật, Bác sỹ thẩm mỹ 

Gọn nhẹ, dễ sử dụng, tăng hiệu quả công việc  

Cường độ sáng: có thể điều chỉnh (0~70,000lux)  

Thời gian chiếu sáng liên tục sau mỗi lần sạc: 2.5~12h 

Trọng lượng (Trừ Pin sạc: 51g): 104g 

Góc chiếu sáng theo hướng ngang và chếch xuống: 0-41˚ 

Thời gian sạc đầy: khoảng 02h 

Bộ bao gồm: 1 bộ sạc, 2 cục Pin sạc, 01 kính lúp độ phóng đại 1,5 lần  

Made in Korea (Xuất xứ: Hàn Quốc) 

Model 

DKH-50 
19.500.000đ 
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Kính lúp  

Phóng đại: x 2.5 lần 

Dùng cho Headlight 

Dr. Kim  

Model DKH-50 

 
 

Kính lúp phóng đại dùng cho Headlight Dr-Kim model DKH-50 

Độ phóng đại ~2.5 lần 

Phạm vi nhìn: Đường kính 10cm ở khoảng cách 40cm 

Khoảng cách làm việc có thể điều chỉnh: 25 ~ 100cm 

Khoảng cách PDI có thể điều chỉnh từ 56mm ~ 72mm 

Trọng lượng 25g; Chỉ gắn trên Bộ đèn Head Lamp Dr-Kim 

Made in Korea (Xuất xứ: Hàn Quốc) 

Model 

DHT-3 
11.500.000đ 

Xem thêm tại website: www.vietnha.com                                                (Giá các sản phẩm trên chưa bao gồm thuế VAT) 

Các loại Dụng cụ, Vật liệu nha khoa, quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có giá tốt nhất: 028. 66604836 - 0906.828.139 - 0906.759.139  


