
 

 

  

 

 

Kính gửi: Quý Bác Sỹ! 

Hội nắn chỉnh răng Việt Nam (VAO) phối hợp cùng Công Ty Cổ Phần Medent An Phú tổ 

chức hội thảo “Cuộc cách mạng của MSE (Ốc nong nhanh xương hàm trên có vít neo 

chặn) trong điều trị hẹp xương hàm trên và các ứng dụng nâng cao ở người trưởng 

thành”. 

Nong rộng xương hàm trên không phẫu thuật (MSE) đã phát triển từ năm 2004 và 

ngày càng được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Rất nhiều tác giả đã xuất bản những công 

trình nghiên cứu chứng minh tác dụng rõ ràng của nó.  

Các vấn đề cốt lõi trong chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị, lựa chọn khí cụ, chế tác, 

cách thức nong rộng, quản lý bệnh nhân hẹp hàm trên, sai khớp cắn hạng III, hẹp không đối 

xứng, đặc biệt là các trường hợp khó ở người trưởng thành và cách xử lý sự cố liên quan đến 

MSE sẽ được nêu bật. Một số phát hiện mới gần đây sẽ được đề cập, trích dẫn bằng các 

nghiên cứu cụ thể.  

Mục đích của buổi hội thảo này là chuyển tiếp thông tin thiết thực nhất để Quý Bác 

sỹ có thể áp dụng ngay kĩ thuật tiên tiến này trong thực hành lâm sàng hàng ngày. 

            Diễn giả: Giáo sư Won Moon: 

 Giáo sư toàn thời gian Khoa chỉnh nha, Đại học Ajou, Hàn Quốc  

 Giáo sư thỉnh giảng tại Viện Forsyth, Hoa Kỳ 

 Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc 

 Người sáng lập Viện nghiên cứu quốc tế Moon Principles   

 Người đồng sáng lập Bio Tech Innovation.  

 Nguyên trưởng Khoa chỉnh nha, Đại học Carlifornia Los Angeles (UCLA), Hoa Kỳ 

 Nguyên Chủ tịch Quỹ tài trợ Chỉnh nha Thomas R. Bales, UCLA, Hoa Kỳ 

 Được chứng nhận chuyên môn của Hội đồng chỉnh nha Hoa Kỳ (ABO) từ năm 2002.  



 Hoàn thành chương trình học nha khoa tại Đại học Harvard và học chỉnh nha tại 

Đại học UCLA 

Thời gian: Thứ Bảy, 15/10/2022 (01 ngày) 

Địa điểm: Khách sạn GRAND PLAZA – 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Nội dung chương trình được đính kèm dưới đây 

Hình thức tham dự: 

Lựa chọn 1: Đóng phí 2.200.000 đồng/người 

Lựa chọn 2: Mua hàng miễn phí tham dự (01 bộ Refill MSE trị giá: 4.750.000 

đồng  hoặc 01 bộ Starter Kit MSE: 11.900.000 đồng).     

(Đã bao gồm Ăn trưa + 02 Tea break) 

Hội thảo viên nếu có nhu cầu lấy chứng chỉ CME vui lòng đóng thêm lệ phí 200.000 đồng 

+ bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp. 

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/b231sMw2NFJeSQrUA 

Phương thức chuyển khoản theo cú pháp: Tên - SĐT - Hoithao MSE  tới STK: 0541 0002 60648 

– CTK: Phùng Thị Nhã -   Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

Số điện thoại hỗ trợ và tư vấn tham dự: 0926.581.581 (Mr. Thương), 0904.66.58.66 (Ms 

Hiền), 0983.248.357(Ms Nhã), 038.2929.686 (Mr Đức), 0916.58.37.39(24/7) 

Trân trọng kính mời Quý Bác sỹ đến tham dự! 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 

https://forms.gle/b231sMw2NFJeSQrUA

