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THIẾT BỊ THU THẬP MẪU

THIẾT BỊ CẦM MÁU

GẠC Y TẾ

GIÁ ĐẶT ỐNG

Để thu thập nhiều bạch cầu hơn trong PRF, hiệu quả tốt 
hơn khi kích thích ghép xương.

Tube mới cho các thiết bị y tế giao thức A-PRF Lớp IIa

Có thể truy xuất nguồn gốc

Hộp 100 ống.

Để có được một nồng độ máu có hàm lượng bạch 
cầu rất cao, nhưng chỉ đông máu sau vài phút.

Tube I-PRF mới, chuyên dùng cho việc chuẩn bị này

Thiết bị y tế lớp IIa

Hộp 50 ống.
Bộ Kit lấy máu
Thực hiện bởi các bác sĩ phẫu thuật nha 
khoa hoặc y tá. 
Chất liệu: Thu thập mẫu nhanh BC10
Hộp 20 thiết bị thu thập mẫu 

Thiết bị cầm máu theo kiểu garô, được 
siết chặt quanh cánh tay của bệnh 
nhân cách khoảng 10 cm phía trên nơi 
lấy máu.

Được sử dụng để giữ cho thiết bị thu 
thập mẫu tại chỗ trong khi lấy mẫu.

Để có thể đặt ống ở đây sau khi lấy 
mẫu và để cho các mẫu lắng xuống
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DỄ CÂN BẰNG

Fibrin giàu tiểu cầu (Platelet-rich fibrin: PRF) được phát triển bởi 
Choukroun và công sự (2011) tại Pháp, là một thế hệ thứ 2 của tiểu cầu 
đậm đặc được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy quá trình lành thương của 
mô mềm và mô cứng.

PRF là một khung fibrin hoàn toàn tự thân, chứa lượng lớn tiểu cầu và 
cytokines bạch cầu.

Máy ly tâm DUO có một nút «chuyển đổi»  để có thể chọn A-PRF hoặc 
i-PRF. Các giá trị cho các thiết lập được cài đặt trước và được khóa. Bạn 
cũng có thể thiết lập các tiêu chí riêng của mình cho mục đích khác (PRP 
/ PRF7 CGF). Để làm như vậy, lần lượt xoay nút đến chế độ chức năng 
mong muốn và diode tương ứng sẽ sáng lên.

 - Cân bằng các ống được thực hiện 
nhờ mã màu đơn giản;
 - Tất cả những gì bạn phải làm là đặt 
ống cùng màu đối diện nhau. 

Hộp PRF được sử dụng để có được fibrin giàu 
tiểu cầu phong phú với một kích thước và độ 
dày phù hợp, hơn nữa còn để thu thập một dịch 
tiết giàu integrins. Được sử dụng để có thể kết hợp màng đã được 

cắt thành từng miếng nhỏ với các vật liệu sinh 
học. Có thể được sử dụng để cắt màng: đặt 

màng vào trong cốc, sau đó cắt bằng kéo.

Để có thể xác định vị trí màng PRF 
rất dễ dàng, ở vị trí mong muốn, 
bằng cách sử dụng tấm. Trượt 
màng PRF qua tấm 2, sau đó đặt 

THIẾT BỊ NÉN PRF NHỎ

THIẾT BỊ NÉN PRF LỚN

Để có thể thu nhỏ gọn và nén vật 
liệu không xương trong các điểm 
tiếp thụ (phế nang, xoang và xung 
quanh mô cấy).

Để có thể thu nhỏ gọn và nén vật 
liệu không xương trong các điểm 
tiếp thụ (phế nang, xoang và xung 
quanh mô cấy).

MUỖN ĐÔI PRF
Để có thể thu thập và xử lý các vật 
liệu từ các lỗ rỗng xương và đặt 
chúng trong các điểm tiếp thụ 
(phế nang, các xoang và xung 

Dụng cụ chuẩn bị màng:
• Fibrin được đưa sang khay để tách các 
cục máu đông của các tế bào máu.
• Để thực hiện các thao tác cắt màng và 
gấp màng fibrin.

Cho phép tách các cục máu đông của các tế bào máu 
đỏ của fibrine và cắt màng thành những miếng nhỏ

Xử lý các màng Fibrin 
bằng cách giữ cố định.

Xử lý và loại bỏ các màng 
Fibrin.

KẸP CỔ DÀI PRF

KẸP PRF

Để có màng chất lượng tối ưu, độ dày phù hợp. 
Để thu thập các dịch tiết: vật liệu sinh học 
hydrate (thủy hóa)
Để lưu trữ các màng trong khi phẫu thuật

Một số lượng rất lớn các ấn phẩm quốc tế (126) đã nói về hiệu quả của 
PRF trong nhiều chỉ định: phẫu thuật miệng (cấy ghép, ghép xương, 
phẫu thuật răng hàm, nhổ răng, vv), trong phẫu thuật chỉnh hình, thẩm 
mỹ và da liễu.

Ngày nay, PRF được ứng dụng và được công nhận trên toàn thế giới với 
hiệu quả mà nó mang lại. Tại Việt Nam, trong tương lai gần PRF sẽ là xu 
hướng mới cho các Bác sĩ phầu thuật Nha khoa trong việc tối đa hóa 
thời gian lành thương và khối lượng xương được tái tạo.

<< Giải pháp tối ưu cho Bác sĩ Nha khoa 
trong phẫu thuật tái tạo >>

- Cấy ghép Implant.
- Cấy ghép xương.
- Phẫu thuật răng hàm.
- Nhổ răng.


