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Chọn lựa vật liệu trong các quy trình điều trị ghép xương, tái tạo thể tích xương và quản 
lý mô mềm trên implant để chủ động hoàn toàn & đơn giản hóa quy trình điều trị mang 
lại ích lợi gì cho Qúy Bác Sĩ Nha Khoa và Bệnh nhân ?

Câu hỏi luôn đặt ra tạo một thách thức cho những Bác Sĩ có trách nhiệm và muốn nâng 
cao khả năng điều trị chính xác & an toàn cho bệnh nhân.

Ghép xương từ một vị trí răng đơn giản đến phức tạp với những giải pháp sử dụng 
xương nhân tạo, xương đồng loại hiện đại hay chính xương tự thân cá nhân của Bệnh 
nhân đều cần một phương pháp tiên đoán và điều trị rõ rằng, sự chọn lựa chính xác dụng 
cụ hay vật liệu sử dụng khẳng định để đạt được kết quả mong muốn tốt nhất nhằm tăng 
thể tích mô mềm tái tạo xương nhanh nhất mang lại nụ cười và khả năng ăn nhai tốt cho 
bệnh nhân từ cá nhân các Bác Sĩ mà không cần nhờ đến chuyên gia hỗ trợ.

Vì vậy, các chương trình đào tạo liên tục trong cấy ghép Implant, ghép xương & quản 
lý mô mềm đã trở thành hoạt động không thể thiếu đó là sự quan tâm của các Bác sĩ Nha 
khoa với mục tiêu đem lại những phương pháp điều trị tốt nhất cho bệnh nhân dựa trên 
nền tảng khoa học.

Nắm bắt được nhu cầu đó, NIDP Biotech Dental Vietnam đã và luôn đồng hành cùng 
quý Bác Sĩ Nha Khoa trong các chương trình đào tạo liên tục trong 5 năm nay, đợt này 
chương trình đào tạo liên tục lần thứ 11 vào ngày 8- 9/12/2017 tại Khách Sạn NEW 
WORLD với Chủ đề “Kỹ thuật đương đại nhằm chủ động điều trị & giúp đơn giản hóa 
trong phục hồi thể tích xương, đặc biệt tạo thẩm mỹ phục hình trên Implant” của các 
Báo cáo viên đầy kinh nghiệm lâm sàng đến từ Pháp và Việt Nam với mong muốn phổ 
biến các kiến thức cùng các case điều trị lâm sàng với mục đích cuối cùng là đào tạo ra 
những chuyên gia thực thụ về điều trị ghép xương & cấy ghép ,phục hình trên Implant.

Với chương trình đào tạo này, NIDP Biotech Dental Vietnam hy vọng góp phần vào sự 
phát triển của ngành Nha khoa Việt Nam nói chung và ghép xương ,cấy ghép Implant 
nói riêng bằng cách không ngừng bồi dưỡng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
làm cầu nối để Nha khoa Việt Nam tiếp cận với tri thức Thế giới.

Kính chào Quý Bác sĩ Nha khoa

Chương trình đào tạo liên tục lần thứ 11:

Trân trọng.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

LẦN THỨ 11

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :

Thứ sáu, 8-12-2017
& Thứ bảy, 9-12-2017
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08h30 - 17h30 : Ứng dụng A-PRF, i-PRF trong kỹ thuật ghép xương.
Dr. Joseph CHOUKROUN

Kỹ thuật ghép 3 chiều phục hồi thuyết xương trầm trọng để tối ưu hóa
thẩm mỹ và chức năng cho phục hình trên Implant. 
 Dr. VO Van Nhan

+ Sức mạnh của A-PRF, i-PRF để cải thiện việc lành thương và các vấn đề về nướu và xương.
+ Quản lý và ngăn ngừa đau trong phẫu thuật miệng.

+ Các hệ thống xương đồng loại không có chất lượng tương đồng nhau.
+ ALLODYN với quy trình độc quyền Osteopure tạo điều kiện tích hợp xương tối ưu.

+ Cải thiện chất lượng gây tê.
+ Cách sử dụng tất cả các loại vật liệu sinh học hiệu quả.
+ Cải thiện chất lượng chăm sóc y tế cho bệnh nhân của bạn.

08h30 - 10h00 :

Ghép tăng thể tích mô mềm quanh Implant 
trong những trường hợp thách thức.
Dr. VO Van Nhan

10h30 - 12h00 :

Giới thiệu vật liệu sinh học: Xương đồng loại ALLODYN
Dr. GUIBOURT Hubert

13h00 - 14h00 :

Tổng kết qua các ca lâm sàng.
Dr. THAI Tuong Tam

14h00 - 17h30 :

+ Những kết quả lâm sàng, ưu nhược điểm, cũng như tỷ lệ biến chứng của các kỹ thuật 
ghép xương 3 chiều và các vật liệu khác nhau trong phục hồi khuyết xương trầm trọng 
cả hàm trên và hàm dưới trong điều trị phục hình implant.

+ Các nguyên nhân, nguyên tắc và phương pháp tiên đoán để tăng thể tích mô mềm 
song song với những ca lâm sàng ghép mô mềm trong trường hợp phức tạp và thách 
thức nhất trong phục hồi răng trên implant.

Thứ 6, 8 - 12 - 2017
Thứ 7, 9 - 12 - 2017 6.000.000 VND

NEW WORLD SAIGON HOTEL

NEW WORLD SAIGON HOTEL
76 Lê Lai, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

08/12/2017

09/12/2017



GIẢNG VIÊN

THÔNG DỊCH VIÊN:

Joseph CHOUKROUN, PhD, DDS

THAI Tuong Tam, PhD, DDS

VO Van Nhan, PhD, DDS

GUIBOURT Hubert, PhD, DDS
- Tiến sĩ Dược khoa, tốt nghiệp khoa Sư phạm Lyon, chuyên ngành Luật.
- 1998 - 2004 Phụ trách đăng ký quốc tế, phòng khám nhãn khoa B & L
- 2004 - 2006 Phụ trách đăng ký quốc tế, thay thế xương phòng thí nghiệm OST Development
- 2006 - 2008 Giám đốc Y khoa, thay thế xương phòng thí nghiệm OST Development
- 2008 - 2012 Tổng Giám đốc và Quản lý Dược phẩm, Phòng Thay thế Phòng thí nghiệm Thay 
thế OST
- Từ năm 2012: Chủ tịch và Dược sĩ Chịu trách nhiệm về chất thay thế xương phòng thí nghiệm 
OST Development

- Nguyên giảng viên Đại Học Paris V.
- Chuyên gia Nha Chu & Phẫu thuật Răng Hàm Mặt trường Đại Học Paris XII - Cộng Hòa Pháp.

- Năm 1997: Tốt nghiệp bác sỹ Răng Hàm Mặt loại giỏi
- Năm 2002: Tốt nghiệp bác sỹ nội trú tại Đại học Y dược TP.HCM
- Năm 2003:Tốt nghiệp khóa đào tạo 2 năm về phẫu thuật miệng - nha chu trong chương 
trình hợp tác liên đại học giữa Đại học Marsellei và Đại học Y dược TP.HCM
- Năm 2012: Tốt nghiệp Master Clinician Program in Implant Dentistry tại đại học UCLA, Hoa Kỳ
- Năm 2015: Bảo vệ luận án tiến sỹ với đề tài :“Nghiên cứu cấy ghép implant ở bệnh nhân đã
cấy ghép xương hàm sau phẫu thuật tạo hình khe hở môi và vòm miệng toàn bộ”

NGUYEN Thu Thuy, PhD, DDS
- Giảng viên bộ môn Nha chu, khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
- 2005: Bác sĩ Răng hàm mặt, Đại học Y Dược TP. HCM 
- 2007: Thạc sĩ, Đại học Bordeaux, Pháp
          Chứng chỉ chuyên sâu Phục hình cố định, Đại học Bordeaux, Pháp
          Chứng chỉ chuyên sâu Nha chu, Đại học Bordeaux, Pháp
- 2016:Tiến sĩ, Đại học Mahidol, Thái Lan 

Hotline : 0917 96 0917 ( Mr Lâm)
 0913 39 72 92 (Mrs Kiều)

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:

- Bác sĩ gây mê (Trường đại học Montpellier, France)
- Chuyên gia điều trị đau (Trường đại học Strasbourg, France)
- Chuyên gia điều trị lành thương và tái tạo mô xương.
- Chuyên gia về lưu biến học,
- Phát minh kỹ thuật PRF (sợi fibrin giàu tiểu cầu)
- Chủ tịch của SYFAC: Hội thảo quốc tế về các yếu tố tăng trưởng.
- Nghiên cứu viên và báo cáo viên quốc tế.

HỌC PHÍ
4 IMPLANT KONTACT x 6.000.000 VND

(bao gồm implant + abutment)

6.000.000 VND


