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“Hội thảo xu hướng chỉnh nha vô hình 2022” là sự kiện
được Viện nha khoa ViDental tổ chức nhằm tạo cơ hội chia sẻ
và thảo luận về xu hướng niềng răng – chỉnh nha hiện đại
hiện nay. Từ đó giúp các bác sĩ nha khoa tránh được tối đa
sai sót trong chẩn đoán và thực hiện các kỹ thuật niềng răng
vô hình cũng như đề xuất giải pháp chỉnh nha khay trong
phù hợp, toàn diện đem lại thẩm mỹ cho nụ cười.
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Chỉnh nha vô hình – Xu hướng làm đẹp
mới
Về cơ bản, phương pháp niềng răng vô hình giống niềng răng
mắc cài thông thường, chúng đều giúp nắn chỉnh khớp cắn về vị
trí thích hợp. Từ đó khắc phục các vấn đề răng hô, khấp khểnh,
lệch lạc.
Tuy nhiên phương pháp chỉnh nha vô hình được nhiều bạn trẻ,
đặc biệt những người bận rộn, không có thời gian thường xuyên
tới bệnh viện, phòng khám lựa chọn.
Phương pháp này sở hữu nhiều ưu điểm như tính thẩm mỹ cực
kỳ cao, không nhìn thấy, hạn chế quá trình niềng răng đau đớn,
dễ dàng ăn uống và vệ sinh răng miệng. Đặc biệt, khách hàng
khi niềng răng khay trong không cần tái khám nhiều lần, trung
bình từ 6 đến 8 tuần mới cần ghé phòng.
Vì thế, phương pháp chỉnh nha vô hình ngày càng được nhiều
người yêu thích và lựa chọn.
Tại Hội thảo, chuyên gia ViDental cho biết:
“Không giống như các hình thức niềng răng truyền thống, niềng
răng khay trong đặc biệt là niềng răng Invisalign sử dụng các
khay trong suốt để di chuyển. Khay niềng răng được thiết kế đặc
biệt, lắp trên toàn bộ cung răng và có điểm tạo lực đưa răng về
vị trí mong muốn.

Không những thế thời gian niềng răng vô hình chỉ mất từ 1 đến
2 năm. Khách hàng có thể tự thay khay răng tại nhà và quay lại
phòng nha thăm khám sau 6 đến 8 tuần”.

Niềng răng vô hình là xu hướng chỉnh nha mới của thế giới

Viện nha khoa ViDental làm gì để bắt
kịp xu hướng chỉnh nha vô hình
Chia sẻ tại “Hội Thảo Xu Hướng Chỉnh Nha Vô Hình 2022”, bà
Ngụy Thị Hiền, Giám đốc điều hành Viện nha khoa ViDental
thẳng thắn cho biết:
“Để bắt kịp xu hướng chỉnh nha trong suốt thế hệ mới, ViDental
không ngừng cập nhật các trang thiết bị máy móc, công nghệ
hiện đại chuyển gia từ Mỹ, Đan Mạch… giúp các nha sĩ có thể
quét chính xác toàn hàm, chẩn đoán chính xác quá trình dịch
chuyển răng. Công nghệ lấy dấu răng iTero 5D của ViDental đem

đến độ chính xác gấp 3 lần thông thường, hạn chế khó chịu khi
lấy dấu răng nhiều lần.
Việc tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào chỉnh nha khay trong tại
ViDental còn giúp khách hàng nhìn được bản mô phỏng quá
trình niềng răng, biết trước kết quả.
Về truyền thông, ViDental tập trung phát triển mạnh trên kênh
Internet, đây là công cụ tuyệt vời để khách hàng tìm kiếm thông
tin. Với những kinh nghiệm của chúng tôi trong việc phân tích,
đánh giá nhu cầu khách hàng thì giới trẻ là bộ phận lựa chọn
niềng răng khay trong nhiều nhất. Dù là trong mùa dịch nhu cầu
niềng răng vẫn gia tăng rất nhiều.
Việc tìm kiếm thông tin trên các website, group, diễn đàn diễn ra
rất sôi nổi. Bên cạnh niềng răng khay trong thì niềng răng mắc
cài vẫn rất được quan tâm.”

Bà Ngụy Thị Hiền chia sẻ những khó khăn, thuận lợi của Nha khoa ViDental khi bắt kịp xu hướng niềng răng
mới

Những lý do bạn lựa chọn niềng răng
Invisalign tại Viện nha khoa ViDental
Hơn 10 triệu người trên thế giới đã lựa chọn Invisalign là giải
pháp sở hữu nụ cười hoàn hảo. Mỗi năm, Viện nha khoa
ViDental đón tiếp hàng case niềng răng Invisalign.
Dưới đây là 5 lý do bạn nên lựa chọn niềng răng trong suốt tại
ViDental:
Làm việc trực tiếp theo mô hình 1 – 1 với chuyên gia giàu kinh
nghiệm, đạt chứng chỉ chỉnh nha Diamond của Invisalign.
Tiên phong trong ứng dụng máy quét dấu răng iTero 5D, mô
phỏng kết quả niềng răng thẩm mỹ chỉ với 60s, độ chính xác
gấp 3 lần máy thông thường.
Thiết kế nụ cười tương lai Rebuild Smile – Chuẩn nhân tướng
học.
Dịch vụ tư vấn, thăm khám chuyên nghiệp, tận tâm, chu đáo
mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.
Chi phí hợp lý, trả góp 0%, có hợp đồng cam kết minh bạch, rõ
ràng.
Hội Thảo Xu Hướng Chỉnh Nha Vô Hình 2022 được ViDental tổ
chức diễn ra vô cùng thành công, tốt đẹp, nhận được rất nhiều

phản hồi và đánh giá cao từ các chuyên gia đầu ngành. Nếu bạn
còn chưa tự tin với hàm răng của mình và ngại thẩm mỹ thì hãy
tìm hiểu ngay xu hướng niềng răng vô hình tại ViDental, bạn sẽ
cảm thấy hài lòng.

Đọc thêm: [Chuyên Gia] Niềng Răng Invisalign Tại
ViDental YÊN TÂM trong suốt lộ trình
>>> Các hoạt động, sự kiện nổi bật của Viện Nha khoa
ViDental:
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