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BẮT ĐẦU   
QUY TRÌNH   
KỸ THUẬT SỐ

 

Hỗ trợ chẩn đoán:
truyền đạt tốt nhất đến
bệnh nhân của bạn

 

Máy quét cho hình
ảnh sắc nét và màu
sắc chân thực

 
 

Thiết kế khoa học, tạo sự
thoải mái khi  sử dụng:
chính xác và trực quan

Hướng dẫn đa quét và
khử trùng

Bước khởi đầu 
cho quy tr ình kỹ 
thuật số

Máy quét trong miệng WOW 
đưa bạn đến với thế giới đa 
ngành, nơi không còn rào 
cản giữa các ngành chỉnh 
nha, cấy implant và phục 
hình răng.



CÁNH TAY ĐẮC 
LỰC CHO NGÀNH 
CHỈNH NHA
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Với tay cầm được đơn giản hóa, máy quét sẽ hướng dẫn bạn 
thực hành chỉnh nha. Từ dấu răng được lấy trong vài phút, bạn 
gửi một tệp kỹ thuật số trực tiếp đến trung tâm lập kế hoạch và 
sản xuất của chúng tôi để có bộ niềng răng trong suốt 
(không mắc cài) của Smilers®.

Cùng với các bác sĩ chỉnh 
nha của Smilers®, bạn xây 
dựng một kế hoạch điều trị 
để trả lại cho bệnh nhân 
sức mạnh của nụ cười.



BẮT ĐẦU CUỘC 
CÁCH MẠNG   KỸ THUẬT SỐ
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WOW đưa bạn đến một thế giới phục hình không 
giới hạn. Từ những dấu răng kỹ thuật số được lấy 
bằng WOW, bạn có thể tham gia vào cuộc 
cách mạng của phục hình tháo lắp được sản 
xuất tại Pháp: Dentifit®. Chỉ với một vài bước 
đơn giản, bạn gửi tệp .stl tới Circle®. Lucy®, bạn 
thiết kế một kế hoạch điều trị phối hợp với phòng 
thí nghiệm của bạn.

Với một vài cú nhấp chuột, và
chỉ 2 cuộc hẹn, bạn đã có thể
cung cấp một giải pháp phục
hình cho bệnh nhân của bạn.



TƯƠNG LAI  
CỦA IMPLANT 
TRONG TẦM TAY
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WOW cấp cho bạn quyền truy cập vào tất cả 
các giải pháp implant của Biotech Dental. 
Nhờ vào thân quét đặc biệt, bạn có thể nhập 
vào kỹ thuật số vị trí, độ nghiêng và chiều 
hướng của Implant so với các phần còn lại của 
bộ răng và mô mềm. Điều này cho phép các 
abutment và các răng giả được thiết kế tùy 
chỉnh để hoàn toàn phù hợp với hình thái của 
bệnh nhân của bạn.



SỰ BẮT ĐẦU  
TRÊN MỘT T IỀM  
NĂNG VÔ TẬN

Hỗ trợ chẩn đoán và truyền đạt

Hợp pháp về mặt y khoa

Thẩm mỹ

Răng và mão implant

Chỉnh nha

Răng giả tháo được

Quy trình kỹ thuật số hoàn toàn

Hệ thống mở và phát triển 

Cập nhật miễn phí

Chính xác và trực quan

Máy tính mới: MSI
GS65 được thiết kế
và phát triển đặc biệt
dành cho WOW

 
 

• Mạnh mẽ và tốc độ: Bộ xử lý 
Intel® Core ™ i7-8750H

• Hiệu năng cao: làm mát thích
nghi với hoạt động

  

• Màn hình độ phân giải cao: 
full HD 144Hz

• Thiết kế: khung nhôm

THỬ MÁY 

WOW
QUÉT

wow-scan.com



Biotech Dental

Biotech Dental Vietnam

305, Allées de Craponne

407/8 Su Van Hanh, W.12, D.10, HCMC

13300 Salon-de-Provence - France

Tel.: +33 (0)4 90 44 60 60

Tel.: +84 (0)9 17 96 09 17

Fax: +33 (0)4 90 44 60 61

info@biotech-dental.com

customers.care@nidp-biotechdental.com.vn

 

www.biotech-dental.com

www.nidp-biotechdental.com.vn

WOW Manufacturer: Condor SAS. Class I medical device for digital dentistry. CE.

Dentifit Manufacturer: Circle Additive Manufacturing. Class IIa custom-made medical devices for dental prosthesis. Smilers® Manufacturer: Biotech 

Dental Smilers. Class IIa custom-made medical devices for dental alignment. All brands are under the responsibility of their respective manufactu -
rers. Read the instructions carefully. No refund by social security.  images are for representation purpose only. Do not throw in public areas. Printing 

by: VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières – Miramas - France. Biotech Dental - A French company under the french law with a 

capital of 24 866 417 € - Commercial Register Salon-de-Provence: 795 001 304 - SIRET: 795 001 304 00018 - VAT number: FR 31 79 500 13 04.
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