
30/11/2019
Khách sạn TTC Premium,
số 2 Đường Hai Bà Trưng, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

WORKSHOP NỘI NHAWORKSHOP NỘI NHA

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ TOÀN DIỆN
TỪ NỘI NHA ĐẾN PHỤC HÌNH

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ TOÀN DIỆN
TỪ NỘI NHA ĐẾN PHỤC HÌNH

Speaker: TS.BS. Nguyễn Quang Tâm

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.
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Nội dung workshop

Lý thuyết

Tạo dạng ống tủy với hệ thống trâm máy hiện đại. Cách thức bảo 
tồn giải phẫu nguyên thủy hệ thống ống tủy.

Quy trình bơm rửa và làm sạch hiệu quả hệ thống ống tủy có hỗ 
trợ bằng dụng cụ rung rửa siêu âm.

Trám bít ống tủy 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 tủy phụ.

Giới thiệu vật liệu trám bít ống tủy BioCeramic thế hệ mới ENDO-
Seal MTA.

Phục hồi thân răng vỡ lớn bằng phương pháp tái tạo cùi.
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Thực hành

Endo Motor cầm tay di động.

Thiết bị rung siêu âm cầm tay.

Bộ trâm máy One – Curve Traning kit đầy đủ các loại trâm để xử lí 
những case khó trong điều trị tủy.

Trám bít ống tủy 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 tủy bằng block nhựa trong suốt hoặc trên răng khô.

Trình diễn đặt chốt tại chỗ và tái tạo cùi trên răng khô với vật liệu:
+ Chốt sợi thủy tinh – Over Fiber (Italy).
+ Sử dụng bộ tái tạo cùi và gắn chốt Core Flo DC –Bisco (Mỹ).
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Thực hành tạo dạng và bơm rửa ống tủy trên răng khô với thiết bị
dụng cụ chuyên dụng cho Nội nha:
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BS. NGUYỄN ĐÌNH HÀO
Giám đốc công ty

BS.CKII NGUYỄN THANH HOÀ
Giám đốc bệnh viện


