
CHỈNH NHA TRẺ EM
Theo quy trình chỉnh nha của Đức, Độ tuổi chỉnh nha lý 
tưởng: từ 6 đến 12 tuổi.

Khí cụ chỉnh nha tháo lắp: Là một hàm bằng nhựa mềm hoặc 
cứng, được thiết kế riêng biệt trên mẫu hàm cá nhân của 
từng trẻ, có tác dụng điều chỉnh lại một số chức năng của 
hàm, của răng, hoặc ngăn ngừa những tật không tốt của trẻ 
gây hậu quả sang chấn khớp và răng sau này.

MỘT SỐ KHÍ CỤ
DÙNG CHO CHỈNH NHA TRẺ EM



RĂNG TRẺ EM TRƯỚC VÀ SAU CHỈNH NHA
Điểm nổi bật của quy trình chỉnh nha tiêu chuẩn Đức là ưu tiên chỉnh nha từ rất 
sớm. Chỉnh nha sớm đối với các trường hợp hàm vẩu, hô, móm giúp cho hiệu 
quả chỉnh nha tốt hơn, thời gian ngắn và tránh các trường hợp nặng phải phẫu 
thuật khi trưởng thành.

1 - RĂNG THIẾU KHOẢNG

Ban đầu   -  Đeo hàm

Sau 6 tháng - Hoàn thiện

2 - RĂNG LỆCH LẠC

3 - CẮN NGƯỢC 4 - CẮN HỞ

5 - CẮN CHÌA



QUY TRÌNH CHỈNH NHA TRẺ EM

01. Khám và Tư vấn 02. Thu thập dữ liệu 03.  Đeo hàm

04. Thăm khám định kỳ05. Kết thúc và theo dõi



TẠI SAO CHỈNH NHA TRẺ EM TẠI NHA KHOA TRẺ

Chỉnh nha, đặc biệt là chỉnh nha sớm cho trẻ em là dịch vụ mũi nhọn và hàng đầu tại Nha Khoa Trẻ.
Chúng tôi có:

1. Trang thiết bị hiện đại hỗ trợ quá trình thu thập dữ 
liệu và lập kế hoạch

Bác sỹ chỉnh nha trẻ em: Phạm Xuân Đáng
Được đào tạo trực tiếp bởi Bs 
Hoàng, Bs Đáng rất tâm huyết với trẻ 
em, Bác sỹ nhẹ nhàng và được các 
bé tin tưởng, yêu thương.

Bác sỹ phụ trách chuyên môn
Nguyễn Huy Hoàng
Được đào tạo chuyên sâu về chỉnh nha 
trẻ em tại Đức, Một trong số ít bác sỹ đạt 
chứng chỉ Invisalign First về chỉnh máng 
trong suốt cho trẻ.

Bác sỹ có hơn 10 năm kinh nghiệm trong chỉnh nha cho trẻ em.

2. Bác sỹ chuyên môn cao



3. Nha Khoa Trẻ ưu tiên trẻ em
Với sứ mệnh đưa quan điểm chăm sóc sức khỏe răng miệng từ sớm 
nhất có thể tới mọi người, nên xuất phát điểm với khách hàng trung 
tâm là trẻ em, chúng tôi luôn ưu ái các bé, có khu vực riêng dành cho 
các bé để các bé luôn thoải mái nhất khi đến Nha Khoa Trẻ
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