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THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 
KHÓA HUẤN LUYỆN TAY NGHỀ VITA

KHÓA 2

Kỹ thuật đắp sứ đơn giản và nhanh, tạo hình dạng và bề mặt 
răng sứ với kỹ thuật stain màu và nước bóng với Akzent trên 
mão sứ kim loại.

KHÓA 2

Những lời khuyên và thủ thuật khi thiết kế và xử lý sườn zirconia.

Kỹ thuật đắp sứ đơn giản và nhanh với VM®9, stain màu và 
nướng bóng với Akzent trên mão sứ zirconia.

Thời gian: Thứ 3 ngày 13/11/2012 (8:30 AM - 5:00 PM)

Thời gian: Thứ 4 ngày 14/11/2012 (8:30 AM - 5:00 PM)

Những lời khuyên và thủ thuật khi thiết kế và xử lý sườn zirconia.

Đắp sứ (nâng cao) và tạo hiệu ứng trên mão sứ zirconia với bộ 
VM®9 Professional.

Thời gian:  Thứ 5 ngày 15/11/2012 (8:30 AM - 5:00 PM)

Trong chương trình huấn luyện, các thiết bị và vật liệu được sử dụng là hiện đại nhất hiện nay

Đắp sứ phi kim VM®9

Đắp sứ kim loại VMK Master® 



www.vita-zahnfabrik.com

KHÓA 2

Buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế giữa Nha sĩ với 
các Labo chuyên nghiệp trong 4 kênh sản phẩm 
của VITA.

Giới thiệu hệ thống so màu 3D
 Phương pháp so màu hiệu quả
 Chọn màu chính xác
 Tiết kiệm thời gian.

Đây là cơ hội giao lưu giữa các Kỹ thuật viên 
chuyên nghiệp và Nha sĩ, chia sẻ kinh nghiệm 
thực tế cho từng loại phục hình.

Thời gian:  Thứ 7 ngày 17/11/2012 (8:30 AM - 12:30 AM)

Diễn đàn VITA

Lưu ý: 
Học viên mang theo dụng cụ đắp sứ: khay, cọ đắp sứ và cọ stain, kẹp gấp.
Dụng cụ mài sứ: motor, mũi mài kim cương và áo làm việc khi thực hành.
Với lớp sứ ép mang theo bộ dao tỉa sáp, đèn cồn, làm sáp sẵn trên khuôn mẫu

KHÓA 2

Hướng dẫn hoàn chỉnh kỹ thuật các bước ép veneer, 
mão sứ và onlay với sứ ép VITA PM®9 và các đặc tính 
sản phẩm.

Thời gian: Thứ 6 ngày 16/11/2012 (8:30 AM - 5:00 PM)

Để tiện việc sắp xếp, xin vui lòng liên hệ với Công ty N.K.Luck để đăng ký tham gia.

Hệ thống sứ ép VITA PM®9



- Sinh vào năm 1966 ở miền 
Nam nước Đức

- Kinh nghiệm 25 năm trong 
lĩnh vực phục hình sứ.

- Ngoài ra cô còn tiếp tục 
nghiên cứu về phục hình sứ 
và được hỗ trợ bởi phòng 
nghiên cứu và phát triển 
VITA-Zahnfabrik và tham gia 
các khóa phục hình sứ cao 

cấp hơn (P.& L.Rutten, O.Brix, C.Sieber,…)

- Từ năm 2006: trở thành người hướng dẫn cho 
các khóa đào tạo và tư vấn kỹ thuật cho 
VITA-Zahnfabrik.

- Sinh năm 1967.

- KTV Phục hình răng khóa 
1990, Trường ĐHYD TP. HCM - 
Khoa RHM.

-  18 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực phục hình răng, 
chuyên môn về phục hình 
răng sứ. 

- Đã có cơ hội làm việc với sứ 
VITA từ năm 1996. 

-  Đang điều hành labo Châu Tâm từ 1998 đến nay.

Ms. Barbara Marek
Chuyên viên Tư vấn Kỹ thuật

Các giảng viên của chúng tôi sẽ 
cung cấp cho các bạn những câu 
trả lời cho mọi câu hỏi liên quan 
đến vấn đề kỹ thuật và cho các bạn 
chút ít lời khuyên và thủ thuật hữu 
ích. Tất cả điều này sẽ giúp các 
bạn ứng phó được các thử thách 
ngày càng cao trong công việc 
theo cách thức hiệu quả và tiết 
kiệm chi phí, cũng như  bảo đảm 
rằng các bạn có khả năng đáp 
ứng được với các kỹ thuật phức 
tạp nhất và các đòi hỏi về tính 
thẩm mỹ.

Chương trình phát triển tay nghề của 
VITA không chỉ huấn luyện người học 
làm thế nào sử dụng đúng sản phẩm 
chẳng hạn như vật liệu dùng cho sườn 
toàn sứ VITA và các sản phẩm bột sứ 
VITA. Các bài thuyết trình, hội thảo và 
thảo luận của chúng tôi cung cấp cho 
bạn nhiều điều hơn chứ không chỉ là sự 
hiểu biết về sản phẩm.

Hãy tận hưởng kỹ năng và kinh nghiệm phong phú của chúng tôi!

Ms. Nguyễn Châu Tâm
Phiên dịch huấn luyện

Chi phí:  Một khóa học như vậy tại các nước chi phí tối thiểu là EUR250. Tuy nhiên, tại Việt 
Nam được tài trợ bởi VITA Zahnfabrik và N.K.Luck Việt Nam, vì thế các Kỹ Thuật Viên chỉ 
cần mua Bột sứ kim loại VMK Master® hoặc Sứ phi kim VM®9 của VITA trị giá 
7.000.000VNĐ SẼ ĐƯỢC THAM DỰ MỘT KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP & 
CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA VITA.


