Viện Nha Khoa ViDental - Hệ Sinh Thái
Nha Khoa Phức Hợp Toàn Diện

Về chúng tôi
Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Công nghệ nha khoa Việt Nam (ViDental) được xây
dựng theo mô hình hệ sinh thái nha khoa phức hợp bao gồm đầy đủ các dịch vụ
chỉnh nha, phục hình và điều trị các vấn đề răng miệng. Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu
về sức khỏe răng miệng của khách hàng, Nha khoa ViDental đi đầu trong việc
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tân tiến hàng đầu Việt Nam.

Tầm nhìn, sứ mệnh
Thành lập với sứ mệnh “Ứng dụng công nghệ hiện đại vào chăm sóc sức khỏe
răng miệng cho cộng đồng”, Viện Nha khoa ViDental đã và đang trở thành sự lựa
chọn hàng đầu của khách hàng khi gặp các vấn đề răng miệng.
Với đội ngũ chuyên gia phụ trách chuyên môn tài giỏi cùng với những người lãnh
đạo có tâm – có tầm, Viện Nha khoa ViDental tiên phong tiếp thu và phát triển
công nghệ tiên tiến nhất vào chỉnh nha thẩm mỹ. Nhằm phục vụ tốt nhất cho
khách hàng, hệ sinh thái Nha khoa Vidental sở hữu chuỗi trung tâm trực thuộc
như sau:

● Trung tâm Bọc răng, Dán răng sứ Thẩm mỹ – ViDental Clinic: Tư vấn và
trực tiếp thực hiện các ca liên quan đến răng sứ thẩm mỹ,…hỗ trợ khắc
phục các vấn đề ngoại hình về răng miệng.
● Trung tâm Trồng răng, Phục hình Thẩm mỹ – Viện Nha khoa ViDental: Là
nơi hội tụ đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn về phục hình răng miệng. Tất cả
những ca trồng răng, chỉnh hình, tiểu phẫu răng miệng phức tạp đều được
thực hiện tại đây.
● Trung tâm Khám & Điều trị Bệnh răng miệng – ViDental Care: Hội tụ đội
ngũ bác sĩ chuyên khoa về răng hàm mặt, chuyên khám và chẩn đoán, điều
trị các vấn đề bệnh lý về răng miệng điển hình cho mọi lứa tuổi.
● Trung tâm Niềng răng, Chỉnh Nha Trẻ Em – ViDental Kid: Trung tâm nha
khoa tập trung vào công tác chỉnh nha từ sớm cho trẻ nhỏ. Tùy theo độ tuổi
và mong muốn của từng phụ huynh mà trung tâm sẽ có hướng tư vấn cho
phù hợp. Không chỉ can thiệp bằng các phương pháp chỉnh nha, phục hình,
trung tâm còn hướng đến hỗ trợ phụ huynh điều chỉnh từ những thói quen
nhỏ nhất của trẻ.
● Viện Niềng răng Thẩm mỹ Quốc tế ViDental: Trung tâm nha khoa chuyên
sâu về niềng răng, hội tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực chỉnh nha.
Mỗi năm chúng tôi thực hiện thành công hàng nghìn ca niềng từ đơn giản
đến phức tạp, đem lại nụ cười tự tin cho hơn 5000 người Việt Nam.
Với hệ thống trung tâm trực thuộc chuyên môn sâu như vậy, Viện Nha khoa
ViDental hướng đến trở thành hệ sinh thái nha khoa chuyên nghiệp hàng đầu Việt
Nam.

Hệ thống nha khoa với trang thiết bị chuẩn công nghệ Quốc
tế
Viện Nha khoa ViDental hiểu rõ tầm quan trọng của cơ sở vật chất, trang thiết bị
hiện đại trong việc chỉnh nha, phục hình răng miệng cho khách hàng. Bởi vậy, toàn
bộ hệ thống trang thiết bị đều được ViDental nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài,
cập nhật theo công nghệ của Pháp, Mỹ, Hàn. Đây đều là những quốc gia hàng đầu
về công nghệ nha khoa.

Đội ngũ chuyên gia đa quốc gia

Nha khoa ViDental tự hào sở hữu đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ đến từ nhiều quốc
gia trên thế giới. Họ đều là những chuyên gia hàng đầu về răng hàm mặt, được
đào tạo bài bản, sở hữu nhiều chứng chỉ, giải thưởng liên quan đến nha khoa.
Không chỉ chuyên môn vững vàng, chúng tôi luôn giữ “cái tâm với nghề”, nỗ lực
đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt lộ trình. Đến với ViDental, quý khách hàng
sẽ được nhiều hơn là một lần kiểm tra răng miệng.

Đẩy mạnh hợp tác, liên kết mở rộng quy mô
Nhằm mở rộng quy mô hoạt động một cách nhanh nhất, Viện Nha khoa ViDental
đẩy mạnh hoạt động liên kết trên toàn quốc. Hiện nay, ViDental sở hữu chuỗi
phòng khám nha khoa tập trung ở một số tỉnh/thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội
và TP Hồ Chí Minh. Từ đó cùng chung tay xây dựng sức khỏe răng miệng và cung
cấp dịch vụ nha khoa cho cộng đồng.

Cam kết của chúng tôi
Với mỗi khách hàng, Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Công nghệ Nha khoa Việt Nam
(ViDental) đều sẵn sàng cam kết:
● Tư vấn giải pháp giải quyết các vấn đề răng miệng đúng nhu cầu của khách
hàng.
● Đội ngũ chuyên gia đa quốc gia, giỏi chuyên môn đồng hành cùng khách
hàng xuyên suốt lộ trình.
● Cơ sở vật chất đề cao yếu tố an toàn lên hàng đầu, đảm bảo khử khuẩn
mọi
● Ứng dụng công nghệ hiện đại nhất, tân tiến nhất vào quy trình chỉnh nha,
phục hình cho khách hàng.
● Chi phí công khai từ đầu với khách hàng, mọi thông tin đều minh bạch và
không phát sinh phụ phí.
● Có hợp đồng chỉnh nha, phục hình minh bạch với đầy đủ thông tin về cam
kết hiệu quả, quyền lợi của khách hàng.

Viện Nha khoa ViDental tự hào là đơn vị nha khoa hàng đầu Việt Nam, xây dựng
theo mô hình hệ sinh thái phức hợp với đội ngũ chuyên gia nha khoa trong và ngoài
nước. Hiện tại và tương lai, chúng tôi sẽ luôn hoạt động dựa trên sự tin tưởng của
khách hàng, học tập và cập nhật theo những xu hướng công nghệ mới nhất. Đến với
Viện Nha khoa ViDental một lần, bạn chắc chắn sẽ nhận được nhiều hơn thế.

Liên hệ với chúng tôi
● Hotline: 0987.933.309
● Địa chỉ: LK 56, Đường số 23, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, Bắc Từ Liêm,
Hà Nội 11900
● Website: https://vidental.vn/
● Chỉ đường: https://goo.gl/maps/QVqzhUy9mQwrZznM9
● Folder:
https://drive.google.com/drive/folders/1UvXg_yCtEEPfnYLBOQjJWl9DfMW
UlcxC?usp=sharing
● Email: lienhe@vidental.vn

Hệ thống Viện Nha Khoa ViDental - Hệ Sinh Thái Nha Khoa
Phức Hợp Toàn Diện
● Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1UvXg_yCtEEPfnYLBOQjJWl9DfMW
UlcxC?usp=sharing
● Google Sheet:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g507r8vCdcNHavAGdJZAA6N
6atEUHGWdXHoDhRK9QvE/edit?usp=sharing
● Google Docs:
https://docs.google.com/document/d/1CUkLuaJC_zsMahfyOymFncyrvfbp
XFASZmhzmbI1drc/edit?usp=sharing
● Google My Maps:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tqsZ1aHcdcpNEO_VpCV
Duc_loL-Ti9w&usp=sharing

Hệ Thống Social Viện Nha Khoa ViDental - Hệ Sinh Thái Nha
Khoa Phức Hợp Toàn Diện
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