
Khóa học toàn diện về veneer trong hai ngày được thiết kế cho các nha 
sĩ hiện chưa làm veneer trong điều trị hàng ngày hoặc chưa cảm thấy tự 
tin khi thực hiện veneer sau khi đã làm một vài trường hợp. Hội thảo này 
sẽ mang đến cho người tham dự nền tảng để thực hiện thành công các 
veneer sứ, đồng thời làm tăng thêm sự tự tin trong việc thực hiện các ca 
điều trị này.
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Lịch trình học:

Ngày 2 (17/08)

Buổi sáng: thực hành
- Sửa soạn răng cho nhiều veneer (tiếp theo).
- Lấy dấu.
- Phương pháp khác nhau để làm răng tạm. Các bí kíp và mẹo.

Buổi chiều:
- Bài giảng Veneer: gắn xi măng.
- Gắn xi măng cho veneer trên mô hình mẫu.
- Hỏi và trả lời.

Đăng ký tham dự hội thảo

Đăng ký trực tiếp

Đăng ký trực tuyến

Quý Bác sĩ, hội thảo viên có thể chọn một trong các hình thức đăng ký sau:

KHÓA HỌCKHÓA HỌC
KHÁM PHÁ VỀ SỨ VENEER



Tóm tắt nội dung chương trình: Lịch trình học:
Chụp hình cơ bản trong nha khoa: Hình ảnh làm tư liệu và thiết kế nụ cười.
Nguyên tắc thiết kế nụ cười.
Thiết kế nụ cười kỹ thuật số đơn giản và nhanh chóng bằng cách sử dụng 
bí quyết mấu chốt.
Chỉ định và chống chỉ định cho Veneer.
Kiểm tra, chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị.
Quy trình điều trị.
Kiến tạo mock-up cho Veneer và hướng dẫn phần sửa soạn răng, sử dụng 
lên sáp chẩn đoán.
Sửa soạn răng cho veneer sứ và veneer không mài.
Lấy dấu.
Kỹ thuật làm răng tạm veneer.
Thông tin giữa labo với bác sĩ phục hình sứ.
Lựa chọn vật liệu.
Thử Veneer.
Cách thức gắn xi măng.
Hỏi và trả lời.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ngày 1 (16/08)

Buổi sáng:

Buổi chiều:

1. Veneer lecture:
- Giới thiệu về veneer.
- Thăm khám, chẩn đoán và kế hoạch điều trị.        - Quy trình điều trị.

1. Bài giảng Veneer:
- Chỉ định và chống chỉ định.                     - Các khả năng và giới hạn.

2. Thực hành:
- Sửa soạn veneer cho một răng.       - Sửa soạn răng cho nhiều veneer. 

2. Lecture về kỹ thuật chụp hình nha khoa (1 giờ):
Chụp hình nha khoa cơ bản.
Hệ thống hình ảnh cần thiết cho thiết kế nụ cười, các dữ liệu, thông tin 
bệnh nhân và kế hoạch điều trị.
Chọn màu răng.
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Thực hành (30 phút): thực hành chụp hình đơn giản để lấy loạt hình
cần thiết bằng sử dụng DSLR, máy chụp hình hoặc chỉ dùng điện thoại
di động.

Các nguyên tắc trong thiết kế nụ cười và minh họa đơn giản trên thiết
kế bằng các nguyên tắc thiết kế chủ đạo (1giờ đến 1giờ 30 phút).

-
-

-

- Các nguyên tắc sửa soạn răng bao gồm veneer không mài, bí kíp cho một sửa
  soạn lý tưởng.
- Lấy dấu và làm răng tạm.


