N.K.LUCK
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.
Ms. Martina Rosenbusch
Giảng viên đến từ VITA ZAHNFABRIK
Tư vấn Kỹ thuật

Các giảng viên của chúng tôi sẽ cung cấp

1984:

hỏi liên quan đến vấn đề kỹ thuật và cho

được cấp Bằng Kỹ thuật
viên nha khoa.
1984-1993: làm việc tại một số
phòng phục hình
nha khoa thương mại
tại Đức.
Từ 1993:
làm việc tại VITA với vai
trò giảng viên trong nước
và quốc tế
Lãnh vực tập trung trong công việc:
kỹ thuật sứ/kỹ thuật CAD-CAM/phục
hình toàn hàm.

cho các bạn những câu trả lời cho mọi câu
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

Vieät Nam

Made in Germany

www.vita.com.vn

www.vita-zahnfabrik.com

CHƯƠNG TRÌNH
HUẤN LUYỆN
PHÁT TRIỂN
TAY NGHỀ
của

hỏi về tính thẩm mỹ.
Made in Germany

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

LẦN THỨ 11

VITA Zahnfabrik và N.K.Luck Việt Nam
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 VITA VMK Master® hoặc Sứ phi kim
VITA VM®9 SẼ ĐƯỢC THAM DỰ MỘT KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP &
CẤP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ CỦA VITA.

Kết hợp với

Chi Hội Kỹ Thuật Phục Hình Răng TP. HCM
CHỨNG CHỈ do VITA Zahnfabrik cấp
có giá trị Quốc tế

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

KHÓA HUẤN LUYỆN TAY NGHỀ VITA
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH:

www.vita-zahnfabrik.com

TẠI HÀ NỘI:

Địa điểm: VPGD Công ty N.K.Luck
Thời gian: Thứ 2 ngày 20/4/2015 (8:30 AM – 5:00 PM)

Khóa đắp sứ kim loại VITA VMK MASTER®
và kỹ thuật stain màu và stain bóng
Thiết kế và xử lý sườn kim loại
Trình diễn đắp sứ trên cầu 3 đơn vị
Thực hành đắp sứ cơ bản
Kỹ thuật stain màu và stain bóng
Thời gian: Thứ 3 ngày 21/4/2015 (8:30 AM – 5:00 PM)

Khóa cơ bản đắp sứ phi kim VITA VM®9
và một số hiệu ứng
Những thủ thuật trong đắp sứ VITA và xử lý sườn Zirconia
Hướng dẫn kỹ thuật đắp và một số hiệu ứng trên mão sứ Zirconia
Kỹ thuật stain màu và stain bóng

HỘI THẢO VỀ PHÔI SỨ VITA
Địa điểm: VPGD Công ty N.K.Luck
Thời gian: Thứ 7 ngày 18/4/2015 (8:30 AM -4:00 PM)
Giới thiệu những lợi ích và đặc điểm nổi trội của sản phẩm sứ VITA
Phôi sứ VITA YZ/ YZ HT Disc - Với độ trong mờ cao, thẩm mỹ vượt trội

Địa điểm: Khách Sạn Công Đoàn
Thời gian: Thứ 5 ngày 23/4/2015 (8:30 AM -11:30 AM)
Giới thiệu những lợi ích và đặc điểm nổi trội của sản phẩm sứ VITA
Phôi sứ VITA YZ/ YZ HT Disc - Với độ trong mờ cao, thẩm mỹ vượt trội
Phôi sứ VITA Enamic - Sứ kháng nứt gãy cao, thích hợp cho phục hình
trên implant, veneer, inlay, onlay.
(Dành cho tất cả Phòng Nha và Labo)
Thời gian: Thứ 6 ngày 24/4/2015 (8:30 AM – 5:00 PM)

Khóa đắp sứ kim loại VITA VMK MASTER®
và kỹ thuật stain màu và stain bóng
Thiết kế và xử lý sườn kim loại
Trình diễn đắp sứ trên cầu 3 đơn vị
Thực hành đắp sứ cơ bản
Kỹ thuật stain màu và stain bóng
Thời gian: Thứ 7 ngày 25/4/2015 (8:30 AM – 5:00 PM)

Khóa cơ bản đắp sứ phi kim VITA VM®9
và một số hiệu ứng
Những thủ thuật trong đắp sứ VITA và xử lý sườn Zirconia
Hướng dẫn kỹ thuật đắp và một số hiệu ứng trên mão sứ Zirconia
Kỹ thuật stain màu và stain bóng

Phôi sứ VITA Enamic - Sứ kháng nứt gãy cao, thích hợp cho phục hình
trên implant, veneer, inlay, onlay.
Phôi sứ VITA SUPRINITY
Sứ VITA TITANKERAMIK
Trình bày demo trên sản phẩm phôi sứ VITA ENAMIC và
VITA TITANKERAMIK
(Dành cho tất cả Phòng Nha và Labo)

Địa điểm:
TP.HCM: 171 - 173 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh
Hà Nội: Khách sạn Công Đoàn - 14 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm
Hotline: 091 911 8798 • (08) 5431 9790 | www.vita.com.vn

Để biết thêm chi tiết và đăng ký tham dự, xin vui lòng liên hệ với Công ty N.K.Luck.
Lưu ý: Các học viên phải mang theo dụng cụ đắp sứ, dụng cụ mài sứ
và mặc đồng phục của labo mình để chụp hình

