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Kính chào Quý khách hàng, Đối tác

Nha Khoa Trồng Răng Sài Gòn (SG) là trung tâm nha khoa chuyên sâu về trồng răng và 
�iều trị các vấn �ề răng miệng �ược Sở Y tế cấp phép hoạt �ộng; �ược �ông �ảo 
khách hàng trong và ngoài nước ưu tiên lựa chọn hàng �ầu.

Với phương châm: “Uy tín – chất lượng – tận tâm” Nha Khoa Trồng Răng SG mong muốn 
mang �ến các dịch vụ trồng răng, chỉnh nha, �iều trị bệnh lý răng miệng chuyên nghiệp, 
hiệu quả cao.

Tất cả các ca �iều trị �ều �ược thực hiện bởi các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, tay 
nghề cao, thao tác chính xác. Sở hữu công nghệ - kỹ thuật �iều trị tiên tiến, giúp tối ưu 
hiệu quả �iều trị. Cơ sở vật chất hiện �ại: Hệ thống trang thiết bị �ược �ầu tư �ồng bộ, 
phục vụ tốt cho hoạt �ộng thăm khám, tư vấn và trồng răng Implant theo tiêu chuẩn 
của Bộ Y tế.

Chúng tôi tin rằng những dịch vụ tại Nha Khoa Trồng Răng SG sẽ làm hài lòng Quý 
khách hàng và Đối tác.

LỜI MỞ ĐẦU

Giấy phép hoạt �ộng: 05504/HCM-GPHĐ
Địa chỉ: 470-472 Lê Hồng Phong, P.1, Q.10, TP.HCM

Thời gian làm việc: 
- Thứ 2 �ến thứ 7: 8h00 - 20h00
- Chủ nhật: 8h00 - 17h00

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
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10 THẾ MẠNH CỦA NHA KHOA

01 ĐỘI NGŨ BÁC SĨ CHUYÊN MÔN GIỎI

Chuyên môn: Cấy ghép Implant nha khoa; 
phẫu thuật trong miệng & hàm mặt; phục 
hình; chỉnh nha; nha khoa thẩm mỹ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa.

Thâm niên hơn 15 năm chuyên sâu về cấy 
ghép Implant, phục hình răng thẩm mỹ.

Bs.Lê Thị Hiền

Chuyên môn: Phục hình; 
chỉnh nha; nha khoa 
thẩm mỹ.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, 
Tiếng Anh.

Thâm niên hơn 12 năm 
chuyên sâu về chỉnh nha, 
phục hình răng thẩm mỹ.

Ths.Bs.CKII
Nguyễn Hoàng Nam

Chuyên môn: Phẫu thuật 
miệng – Cấy ghép implant; 
nha khoa thẩm mỹ.
Giảng viên trường ĐH Y 
Dược Cần Thơ. Thâm niên 
hơn 15 năm chuyên sâu về 
Phẫu thuật miệng – Cấy 
ghép Implant.

Bs.Cang Hồng Thái
Giám �ốc Chuyên môn

Đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu về Răng Hàm Mặt. 
Điển hình là Bác sĩ Cang Hồng Thái với hơn 15 năm kinh nghiệm về cấy ghép nha 
khoa – phục hình răng, nha khoa thẩm mỹ…

Cố vấn chuyên môn
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Bs.Đỗ Xuân Minh

Chuyên môn: Chỉnh nha; 
nha khoa thẩm mỹ; phẫu 
thuật nội nha; nha khoa 
tổng quát.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, 
Tiếng Anh.

Thâm niên hơn 10 năm 
chuyên sâu về chỉnh nha, 
phục hình răng thẩm mỹ.

Bs.Nguyễn Hưng Thịnh

Chuyên môn: Cấy ghép 
Implant; chỉnh nha; nha khoa 
thẩm mỹ; phẫu thuật nội 
nha; nha khoa tổng quát.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt,
Tiếng Anh.

Thâm niên hơn 8 năm chuyên 
sâu về cấy ghép Implant, 
chỉnh nha.

Bs.Lê Trọng Tâm

Chuyên môn: Chỉnh nha; 
nha khoa thẩm mỹ; nha 
khoa tổng quát.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, 
Tiếng Anh.

Thâm niên hơn 5 năm 
chuyên sâu về chỉnh nha, 
phục hình răng thẩm mỹ.

Bs.Nguyễn Nhu

Chuyên môn: Nha khoa 
thẩm mỹ; nha khoa 
tổng quát.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, 
Tiếng Anh.

Thâm niên hơn 5 năm 
chuyên sâu về chỉnh 
nha, phục hình răng 
thẩm mỹ.

Bs.Nguyễn Hải Đăng 

Chuyên môn: Chỉnh nha; 
nha khoa thẩm mỹ; nha 
khoa tổng quát.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, 
Tiếng Anh.

Thâm niên hơn 5 năm 
chuyên sâu về chỉnh nha, 
phục hình răng thẩm mỹ.

Bs.Phạm Thanh Duy

Chuyên môn: Nha khoa 
thẩm mỹ; nha khoa tổng 
quát.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, 
Tiếng Anh.

Thâm niên hơn 4 năm 
chuyên sâu về chỉnh nha, 
phục hình răng thẩm mỹ.



02 KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC CẬP NHẬT LIÊN TỤC

Với mong muốn �áp ứng tốt nhất nhu cầu �iều trị của khách hàng, hàng tháng �ội ngũ Y - 
Bác sĩ �ược �ào tạo, cập nhật liên tục các phương pháp, kỹ thuật chuyên ngành mới, hỗ trợ 
tốt trong quá trình tư vấn, �iều trị các trường hợp khó về nha khoa.

Ứng dụng phần mềm Nha khoa vào quy trình, giúp bác sĩ �iều trị và tư vấn chính xác 
hơn. Bảo mật nguồn thông tin khách hàng, dễ dàng lưu trữ và tra cứu thông tin khi 
cần thiết.
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Kính nội nha: Dụng cụ hỗ trợ �iều trị nội 
nha chuyên dụng với kỹ thuật nha khoa 
vi phẫu mang �ến kết quả �iều trị nội 

nha thành công cao.

03 THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ HIỆN ĐẠI

Máy chụp CT Scanner 3D với nhiều chế �ộ chụp: Pano, Cepha, 3D toàn 
cảnh, tự �ộng lựa chọn cung hàm và �iều kiện chụp X-quang theo �ộ tuổi 
của bệnh nhân. Cung cấp các dữ liệu lâm sàng liên quan, bác sĩ dễ dàng 

lập kế hoạch �iều trị chuẩn xác theo từng tình trạng bệnh.

Khử trùng nguồn nước qua các hệ 
thống �ường ống của ghế, �ảm bảo 

nguồn nước �iều trị vô trùng.

Tích hợp máy tiểu phẫu răng, cấy 
implant, lấy vôi răng 3 trong 1. Màn hình 

cảm ứng kết nối với Cone Beam 3D.

Hệ thống ghế nha khoa tích 
hợp mọi công nghệ hiện �ại.
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1 2
Chế �ộ chiếu �èn Halogen 

tối ưu.

3 4

5 6

7

9

8

Khách hàng cảm nhận �ược sự thoải 
mái, an toàn và �iều trị nhanh chóng 

không cần di chuyển.

Hệ thống máy tẩy trắng Apollo Elite, thiết 
bị chụp X-quang cầm tay, máy hấp vô 
trùng dụng cụ, �ầy �ủ các phương tiện 

theo dõi – monitoring (hỗ trợ tim mạch, hỗ 
trợ hô hấp)…nâng cao quá trình �iều trị, 

�ảm bảo an toàn và �ạt chuẩn.

Máy phẫu thuật siêu âm và cấy 
ghép Implant: Giảm thiểu �au trong 
quá trình nhổ răng, hỗ trợ cấy ghép 

nha khoa nhanh chóng.
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04 VẬT LIỆU NHA KHOA CAO CẤP - CHÍNH HÃNG

Chúng tôi chỉ sử dụng các loại vật liệu nha khoa cao cấp, �ược nhập khẩu chính hãng, có tem 
kiểm �ịnh rõ ràng. Hệ thống trụ Implant chất lượng cao �ến từ các thương hiệu uy tín hàng 
�ầu (Đức, Pháp, Ý…). Các loại răng sứ �ều �ược thiết kế bằng công nghệ CAD/CAM với �ộ chế 
tác tinh xảo. Vật liệu niềng, tẩy trắng, trám răng,… �ều �ược nhập khẩu từ Châu Âu.

05 HỆ THỐNG VÔ TRÙNG DỤNG CỤ ĐẠT CHUẨN CỦA BỘ Y TẾ

06 QUY TRÌNH CHĂM SÓC & ĐIỀU TRỊ CHUYÊN NGHIỆP

Các công �oạn hấp, tiệt trùng �ều phù hợp với vật liệu. Sau khi hấp – sấy �ảm bảo an toàn 
tuyệt �ối, tránh lây nhiễm chéo trong khâu �iều trị.

Ngay từ khâu tiếp nhận �ến khi kết thúc quá trình �iều trị �ều �ược diễn ra theo một quy trình 
nhất �ịnh. Từng công �oạn, thủ thuật tuân thủ các nguyên tắc �iều trị, �ảm bảo tốt các yếu 
tố về quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

Bước 1

Thăm khám Chụp phim Tiến hành
khám tổng quát 

Lên phác �ồ
�iều trị rõ ràng

Điều trị �ạt
chuẩn quy trình

của BYT

Chăm sóc
sau �iều trị

Bước 2 Bước 3 Bước 4 Bước 5 Bước 6
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07 KHÔNG GIAN ĐIỀU TRỊ THOẢI MÁI, TIỆN NGHI

08 CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ HỢP LÝ

Nha Khoa Trồng Răng SG hỗ trợ 
tối �a các chi phí như chụp phim, 
không thu phí thăm khám khi 
khách hàng có nhu cầu tìm hiểu 
về tình trạng răng miệng và dịch 
vụ tại nha khoa.

Tùy vào từng dịch vụ chỉnh nha, 
phục hình răng, �iều trị nha khoa 
tổng quát chúng tôi �ều có 
những chính sách hỗ trợ chi phí 
phù hợp, giảm thiểu phát sinh chi 
phí trong quá trình �iều trị. Tại 
Nha Khoa Trồng Răng SG, chi phí 
dịch vụ �ược niêm yết công khai, 
phù hợp với tiêu chí và lựa chọn 
của từng khách hàng.

Phân khu phòng chờ, phòng �iều trị, phòng tiểu phẫu 
chuyên biệt, nội ngoại thất �ược bày trí theo phong cách 
Châu Âu tinh tế, sang trọng.
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09 CUNG CẤP ĐA DẠNG CÁC DỊCH VỤ NHA KHOA

Nha khoa tiếp nhận �iều trị, phục hình, thẩm mỹ - chỉnh nha theo từng cấp �ộ từ �ơn giản �ến 
phức tạp như: Cấy ghép nha khoa; niềng răng; bọc sứ thẩm mỹ; phẫu thuật �ường cười; �iều 
trị cười hở lợi; nội nha chữa tủy; trám răng; �ính �á,… �áp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng 
miệng của mọi khách hàng trong và ngoài nước.

10 PHỤC VỤ TẬN TÂM – CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

Chúng tôi hỗ trợ giải �áp thắc mắc về tình trạng răng miệng 24/7. Sự chu �áo, tận tâm với 
khách hàng là kim chỉ nam cho toàn hệ thống Nha Khoa Trồng Răng SG.
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Nha Khoa Trồng Răng SG cung cấp các dịch vụ 
�iều trị răng miệng bao gồm:

DỊCH VỤ ĐIỀU TRỊ

TRỒNG
RĂNG IMPLANT

TRỒNG RĂNG SỨ
THẨM MỸ

TRỒNG RĂNG GIẢ
THÁO LẮP

TRỒNG RĂNG
BẮC CẦU

Quy trình �iều trị khép kín, kỹ thuật 
chính xác, phục hình răng hiệu quả 
với mọi trường hợp mất răng. Tỷ lệ 
tương thích cao giúp răng implant 
tồn tại lâu dài và không mắc phải 

các bệnh lý về răng miệng.

Bọc răng sứ/dán sứ với �a dạng 
kiểu dáng, màu sắc giúp thay �ổi vẻ 

ngoài của răng, tăng cường khả 
năng chịu lực và giúp khôi phục 

chức năng ăn nhai. Hàm răng trắng 
sáng, �ều, �ẹp và một nụ cười rạng 

rỡ, tỏa sáng chỉ sau 2 lần hẹn 
(khoảng từ 3 -5 ngày).

Đa dạng các loại răng giả tháo 
lắp từ �ơn lẻ �ến toàn hàm, dễ 
dàng, và tiết kiệm �ược chi phí. 

Quy trình trồng răng giả tháo lắp 
chuyên nghiệp, diễn ra tương �ối 
nhanh chóng, phù hợp với khách 

hàng không �ủ sức khỏe �ể 
trồng răng Implant.

Cầu răng sứ �ược thiết kế 
bằng công nghệ CAD/-
CAM 3D, chuẩn về thẩm 
mỹ lẫn �ộ bền chắc. Kỹ 
thuật gắn sứ công phu 

giúp cầu răng sát khít, ăn 
nhai thoải mái.
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NIỀNG RĂNG NHỔ RĂNG

NỘI NHA
- CHỮA TỦY

NHA KHOA TRẺ EM

TRÁM RĂNG
THẨM MỸ

TẨY TRẮNG RĂNG

Khung niềng �ược thiết kế chuyên 
biệt phù hợp từng tình trạng răng. 

Mỗi liệu trình �ều �ược lên kế 
hoạch �iều trị phù hợp, chuẩn xác 

theo từng mức �ộ dịch chuyển 
của răng và có lộ trình �iều chỉnh 
khung niềng thích hợp ở từng giai 
�oạn, giảm thiểu thời gian niềng 
răng. Mang �ến cho khách hàng 

một khuôn mặt hài hòa, cung hàm 
�ều �ẹp, duy trì kết quả lâu dài.

Với công nghệ nhổ răng bằng 
máy siêu âm Piezotome ít làm 
tổn thương cấu trúc mô. Giúp 

nhổ răng không �au, không làm 
sang chấn vùng xương răng, 

giảm chảy máu trong quá trình 
nhổ răng.

Phương pháp trám thẩm 
mỹ răng sâu, sứt mẻ… bằng 

chất liệu Composite giúp 
răng có màu sắc và hình 

dáng như răng thật.

Chăm sóc răng miệng cho trẻ 
ngay khi mới mọc răng tránh 

những bệnh lý như sâu răng, viêm 
nướu,… Giúp quy trình thay răng 
sữa diễn ra bình thường, không 
ảnh hưởng mầm răng vĩnh viễn. 
Đồng thời, bác sĩ dễ dàng nắn 

chỉnh lại răng �ang mọc lệch, giúp 
trẻ có khuôn răng �ều �ẹp.

Công nghệ tẩy trắng Whitening 
4.0 có tác dụng làm sạch sâu 4 

chiều kết hợp ánh sáng Led lạnh 
thúc �ẩy quá trình tẩy trắng 

răng nhanh, an toàn, không ảnh 
hưởng �ến men răng, kết quả 

duy trì lâu hơn các phương pháp 
tẩy trắng thông thường.   

Khách hàng �ược �iều trị trủy 
bằng công nghệ vi phẫu tân 

tiến, nhanh, tận gốc. Chấm dứt 
những cơn �au nhức ảnh hưởng 

�ến sức khỏe và ổn �ịnh khả 
năng ăn nhai.



ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG

Mỗi năm, chúng tôi tiếp nhận �iều trị, phục hình, chỉnh nha cho hàng nghìn 
lượt khách hàng, �a dạng về ngành nghề, lĩnh vực và �ã nhận �ược rất nhiều 
những phản hồi tích cực sau khi sử dụng dịch vụ. 

Nổi bật nhất có thể nhắc �ến sự tin tưởng �iều trị của ông Trần Bá Dương – 
Chủ tịch HĐQT Công ty Ô tô Trường Hải (THACO) trong nhiều năm qua.

KH: Trương Thành – 78 tuổi
Bình Tân - TP.Hồ Chí Minh

Cảm ơn Bác sĩ �ã giúp tôi trồng lại 
răng! Bây giờ tôi ăn uống �ược, cảm 
giác ngon miệng hơn hẳn. Chúc Nha 
Khoa Trồng Răng SG ngày càng nhiều 
người biết �ến hơn nữa!

KH: Trần Thị Son – 46 tuổi
Quận 10 - TP.Hồ Chí Minh

Nhân viên tư vấn tận tâm, Bác sĩ tay 
nghề cao, thực hiện nhanh chóng. Cô 
trồng 2 răng Implant mà nó không có 
gây �au nhức gì hết! Địa chỉ này thật sự 
rất �áng tiền.

KH: Nguyễn Thúy Vy – 27 tuổi
Kiên Giang

Mình thật sự hạnh phúc khi bọc xong 
răng sứ tại �ây! Răng của mình �ều và 
�ẹp hơn trước rất nhiều. Bạn bè, �ồng 
nghiệp ai cũng khen. Cảm ơn bác sĩ 
Hiền �ã cải thiện �ược hàm răng có 
nhiều khuyết �iểm của mình.

KH: Huỳnh Anh Nhớ - 35 tuổi
Đồng Tháp

Dịch vụ ở �ây quá tốt! Không gian thì 
rộng rãi, �ẳng cấp. Mình �ánh giá 10 
�iểm với thang �iểm 10, có 100 �iểm 
mình cũng cho luôn 100 �iểm. Cảm ơn 
Nha Khoa Trồng Răng SG �ã giúp mình 
loại bỏ những biến chứng về răng 
miệng, giúp mình tự tin hơn.

KH: Nguyễn Ngọc Ý – 20 tuổi
Cà Mau

Em nhổ �ến 3 chiếc răng khôn tại Nha 
Khoa Trồng răng SG. Lúc �ầu em thấy lo 
lắng lắm, vậy mà nằm khoảng 30 phút 
là �ã nhổ xong rồi! Chắc chắn là em sẽ 
giới thiệu bạn bè �ến sử dụng dịch vụ 
tại �ây! Dịch vụ quá tốt!

KH: Nguyễn Hoàng Nghi – 17 tuổi
Kiên Giang

Sau 1 năm niềng răng cùng với bác sĩ 
Nha Khoa Trồng Răng SG. Răng của 
cháu �ã �ược cải thiện rõ rệt, không 
còn lệch và hô như trước. Cháu rất vui!
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LỜI KẾT CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC

Cảm ơn Quý vị �ã dành thời gian quý báu �ể tìm hiểu về Nha Khoa Trồng Răng 
SG! Bằng những phấn �ấu và nỗ lực phát triển chúng tôi luôn cố gắng tạo ra 
những giá trị thiết thực nhất �ể �i �ến sự hợp tác, gắn bó lâu dài giữa chúng tôi 
với Quý Khách hàng và Quý Đối tác.



ĐỊA CHỈ

470-472 Lê Hồng Phong, 
P.1, Q.10, TP.HCM

LIÊN HỆ

0986.43.82.86

nhakhoatrongrang.com

 (028).6686.9386

 nhakhoatrongrang@gmail.com
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