Phát minh mới của Chuyên gia Răng hàm mặt Hàn Vinh Quang
trong Lãnh vực Trồng răng giả & Chỉnh răng mang lại nhiều lợi ích cho Cộng đồng
(Đã được Cục sở hữu trí tuệ quốc gia bảo hộ và đạt nhiều giải thưởng trong nước)

I/ Lợi ích đối với Bệnh nhân :
Vấn đề kinh tế là yếu tố quan trọng trong đời sống và sức khoẻ là yếu tố quyết định sự tồn tại bền lâu của con
người, vì vậy 02 phát minh nha khoa của ông Hàn Vinh Quang đáp ứng các yêu cầu cấp bách trên, với những lợi ích
thiết thực sau đây :
-

Về kinh tế : Tiết kiệm tiền bạc, chi phí đầu tư và điều trị hơn phân nửa so với bất kì phương pháp nào hiện nay
của thế giới. Cụ thể : trồng răng thẩm mỹ bằng nhựa tổng hợp cao cấp kết hợp Composite và kỹ thuật Lazer
giá chỉ từ 600 – 800 ngàn / 1 răng (bền và đẹp tương đương răng toàn sứ mà hiện nay giá từ 3 à 5 triệu / 1
răng à quá đắt so với thu nhập của người bình dân). Kéo chỉnh răng hô, móm, lệch lạc 02 hàm trên dưới chỉ
từ 06 à 08 triệu (trong khi các phương pháp chỉnh răng khác mất từ 20 à 50 triệu)

-

Về sức khoẻ : không hề gây độc hại như răng sứ kim loại (luôn luôn bị nhiễm độc kim loại làm thâm nướu và
đen chân răng do kim loại gây ra). Chỉnh răng không cần thiết phải nhổ răng để lấy khoảng trống kéo răng,
làm suy yếu các răng còn lại do kéo di chuyển quá nhiều để lấp khoảng trống

-

Về thời gian : Việc trồng răng trở nên đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả và bền vững – chỉ trong vài giờ có thể
trồng răng ngay mà không phải chờ lâu mấy ngày như các phương pháp trồng răng hiện nay. Chỉnh răng cũng
chỉ mất từ 03 à 06 tháng là hoàn tất (không phải quá lâu từ 01 à 03 năm như các phương pháp chỉnh răng
hiện nay)

-

Về hiệu quả : khi trồng răng giả bằng phương pháp của bác sĩ Quang hạn chế mài răng nhiều gây ê ẩm hoặc
chết tuỷ (phải lấy tuỷ như trồng răng sứ kim loại à dễ làm mục răng thật), khi có sự cố bị bể vỡ hoặc mòn do
nhai cứng có thể sửa chữa ngay không cần phải tháo ra làm lại như răng sứ mà vẫn bền vững và đẹp đẽ. Việc
trồng răng ngay tại chỗ bệnh nhân không bị sún hoặc phải làm răng tạm để chờ đợi trồng răng (mất thời gian
và ê ẩm do mài răng trong suốt thời gian chờ đợi). Việc chỉnh răng bằng niềng tháo lắp chỉ đeo niềng khi ở
nhà hoặc đi ngủ, bệnh nhân dễ dàng vệ sinh, ăn uống, sinh hoạt, giao tiếp, … tự nhiên, thoải mái. Ở mọi lứa
tuổi đều có thể chỉnh răng theo ý muốn (từ 06 à 70 tuổi). Và sau vài năm nếu răng có bị dịch chuyển do va
chạm hoặc ăn uống hoặc do sức khoẻ yếu (lung lay răng) bộ niềng vẫn được sử dụng lại để ổn định không
cần phải làm mới, không cần phải tốn kém chi phí làm lại từ đầu.

II/ Lợi ích đối với Nha sĩ :
Bác sĩ Nha khoa hầu như không biết làm răng giả và không tự thiết kế niềng răng cho bệnh nhân được mà phải
lệ thuộc vào chuyên viên làm răng giả và hệ thống mắc cài của nước ngoài để chỉnh răng. Nhưng với 02 phát minh
của ông Hàn Vinh Quang, bác sĩ Nha khoa trở thành một chuyên gia răng hàm mặt giỏi về mọi mặt từ làm răng giả để
trồng răng theo ý muốn của bệnh nhân và tự thiết kế niềng để kéo chỉnh răng, không lệ thuộc vào các chuyên viên
viên làm răng giả và công nghệ nước ngoài. Đặc biệt không cần phải đầu tư thêm bất kì máy móc hay công nghệ nào

của nước ngoài quá tốn kém, giảm thiểu đầu tư tối đa mà vẫn cho ra sản phẩm hoàn hảo, tiện ích cho cộng đồng và
cho nghề nghiệp chuyên môn.
III/ Vấn đề đào tạo :
Việc đào tạo một bác sĩ nha khoa thành thạo về chỉnh răng và làm răng giả để trồng răng ngay tại chỗ rất đơn
giản, dễ học, dễ hiểu, nhanh chóng và ít tốn kém, mà chất lượng tuyệt vời. Chỉ cần học trong một tháng, bác sĩ đã có
thể nắm vững quy trình công nghệ và thành thạo trong công việc, đặc biệt không cần phải đầu tư thêm bất kỳ trang
thiết bị nào. Không lệ thuộc vào công nghệ, kỹ thuật nước ngoài hay Labo, chuyên viên làm răng giả. Bác sĩ hoàn toàn
chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong nghề nghiệp một cách toàn diện hơn.
Chắc chắn các chuyên gia răng hàm mặt trên thế giới sẽ quan tâm đến 2 phát minh này, để nhân rộng ra toàn thế
giới phục vụ nhân loại tốt hơn vì những lợi ích mang lại cho mọi người có nhu cầu về trồng răng và chỉnh răng.
Ngoài ra, ông HÀN VINH QUANG cũng mong muốn được hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm
khai thác thành công và hiệu quả 02 phát minh này.

Mọi thắc mắc, khám & tư vấn miễn phí xin vui lòng đến 01 trong 03 phòng khám Nha khoa
01. Phòng khám Nha khoa Vĩnh Sinh : 6/3B - Kp. 6B - P. Tân Biên, Biên Hoà, Đồng Nai (gần công viên 30/4 Hố Nai 2 - Giáo
xứ Hà Nội - Gần ngã ba phát triển)

02. Phòng khám Nha khoa Vĩnh Trúc : 309/4 Bùi Văn Hoà, Kp3, P. Long Bình Tân, Biên Hoà (Trường Cao Đẳng nghề số 8,
trực thuộc Bộ Quốc Phòng)

03. Phòng khám Nha khoa Vinh Quang : 4 Quốc lộ 20 ấp Hoà Bình, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, Đồng Nai (ngay chợ
chiều Phú Túc)

Điện thoại : 0963.477.517 -

0919.554.549 - 0938.459.322 - Email : vquang55@yahoo.com.vn

Website : http://nhakhoavinhsinh.com – http://rangnhuacomposite.com – http://niengrangthaolap.com

