
ĐIỀU KIỆN THAM DỰĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Đăng ký tham dự hội thảoĐăng ký tham dự hội thảo

Lý thuyết: mua đơn hàng

- Đóng phí tham dự
Thực hành:

Quý Bác sĩ, hội thảo viên đăng ký tham dự workshop như sau:

Quý Bác sĩ, hội thảo viên có thể đăng ký tại:

2.000.000 vnđ2.000.000 vnđ

{
2.000.000 vnđ2.000.000 vnđ

(028) 39 112 170 ext 19(028) 39 112 170 ext 19

- Mua đơn hàng 6.000.000 vnđ6.000.000 vnđ
hoặchoặc

CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG
22-24 Nguyễn Văn Thủ, Đakao, Quận 1, Tp. HCM.

- Nhân viên dịch vụ khách hàng:

090 959 5081090 959 5081- Hotline:

TP. HCM

Đà Nẵng CÔNG TY HD DENTAL
370 Nguyễn Tri Phương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

0912 205 9110912 205 911- Điện thoại:

Huế

CỬA HÀNG NHA KHOA ĐÀ NẴNG
79 Hoàng Hoa Thám, TP. Đà Nẵng.

0236 375 11 540236 375 11 54- Điện thoại:

CÔNG TY NGUYÊN ĐẠT
20 Hai Bà Trưng, TP. Huế.

0906 583 7830906 583 783- Điện thoại:

TS. BS NGUYỄN QUANG TÂM BS LÊ VĂN THIỆN

27 - 28/07/2019
KS SÔNG HÀN - ĐÀ NẴNG
14 Lý Tự Trọng - TP Đà Nẵng

DENTAL

ENDO-RESTOENDO-RESTO WORKSHOP

TỪ NỘI NHA ĐẾN PHỤC HÌNH

NGUYÊN ĐẠT DENTAL



TS. BS NGUYỄN QUANG TÂM

BS LÊ VĂN THIỆN

2011 tốt nghiệp khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược 
Tp. HCM.
Đạt giải nhất cuộc thi trám răng nội nha do Dentsply tổ 
chức lần thứ I tại Tp. HCM năm 2011.
2013 du học ngắn hạn tại Khoa Nha - Đại học Mahidol, 
Thái Lan.
2014 du học nghiên cứu sinh ngành Răng Hàm Mặt tại 
Đại học Hiroshima - Nhật Bản.
2016 học ngắn hạn ở Đại học Colorado - Mỹ và tại 
Vienna - Áo.
2018 nhận bằng Tiến sĩ về khoa học Nha khoa.

2001 - 2006: Trợ giảng tại khoa Răng Hàm Mặt, Đại 
học Y Dược TP.HCM.
2006 - 2010: Chuyên viên tư vấn sản phẩm Dentpsly 
Việt Nam.
2010 - 2019: Giám đốc đào tạo tại Công ty TNHH Nha 
khoa Thái Bình Dương.
Có nhiều bài phiên dịch - huấn luyện các sản phẩm labo 
cho các lab, đồng thời Bác sĩ Thiện cũng có nhiều buổi 
hội thảo trình bày chuyên sâu về các sản phẩm nha khoa  
trên cả nước.

Nội dung workshop

Lý thuyết 27/07/2019

Thực hành tạo dạng và bơm rữa ống tuỷ trên răng khô với thiết bị
dụng cụ chuyên dụng cho Nội nha.

Thực hành 28/07/2019

8:30 – 8:45:
8:45 – 9:15:

9:15 – 10:00:

10:00 - 10:30:
10:30 - 11:00:

11:00 - 11:30:
11:30 - 13:30:
13:30 - 14:15:
14:15 - 14:45:
14:45 - 15:15:
15:15 - 16:00:

16:00 - 16:30:

Cô lập và đặt đê trong điều trị nội nha.
Đọc phim CBCT trong nội nha. Giải phẫu và mở đường 
vào ống tuỷ, các case lâm sàng thực tế.
Tạo dạng hiệu quả với thế hệ trâm máy hiện đại, được xử lý 
nhiệt bằng Công nghệ C-Wire. Cách thức bảo tồn nguyên 
thủy giải phẫu hệ thống ống tuỷ. Xác định và đo chiều dài 
làm việc bằng máy định vị chóp.
Tea-break
Trám bít ống tuỷ theo phương pháp ba chiều bằng hệ 
thống lèn nhiệt ứng dụng Công nghệ sóng liên tục (CW) - 
mấu chốt để trám bít kín 1/3 chóp nơi tập trung nhiều ống 
tuỷ phụ.
Hỏi Đáp
Nghỉ ngơi và ăn trưa.
Đặt chốt sợi & tái tạo cùi cho răng vỡ lớn.
Hệ thống dán trong nha khoa.
Tea-break
Chọn lựa vật liệu phục hình và cement gắn cho răng đã 
nội nha.
Hỏi đáp, trả lời câu hỏi – thắc mắc.

Endo Motor cầm tay di động.
Thiết bị rung siêu âm cầm tay.
Bộ trâm máy One-Curve Training kit đầy đủ loại trâm để xử lý những 
case khó trong điều trị tuỷ.
Trám bít ống tuỷ theo phương pháp ba chiều – Thực hành trên hệ 
thống lèn nhiệt EQ-V - Ứng dụng công nghệ sóng liên tục (CW) trên 
mô hình ống tuỷ bằng block nhựa trong suốt hoặc trên răng khô.
Thực hành đặt chốt tại chỗ và tái tạo cùi trên răng khô với vật liệu.

- Chốt sợi thuỷ tinh - Hãng Over Fiber (Italy).
- Sử dụng đồng nhất 1 loại Cement để gắn và tái tạo cùi - Hãng
  Bisco (Mỹ).


