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Tại sao người ta phải nhổ răng số 4, tại sao mà chúng ta chỉ phải nhổ

răng số 8 thì sao? Toàn hàm lại có những trường hợp chỉ phải nhổ một

chiếc răng cửa hàm dưới có những trường hợp lại chỉ nhổ 2 chiếc răng

số 4 hàm trên muôn vàn muôn vàn cách nhổ răng. Và bạn sẽ làm trong

nhóm nào? Thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố phụ thuộc vào cái
kiểu dáng của bạn phụ thuộc vào kiểu hồi xương của bạn, phụ thuộc

mô mềm của bạn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn phụ thuộc ngày càng

cao tay nghề bác sĩ của bạn. Thế thì để như thế nào thì chúng ta hãy

cùng bàn luận trong cái buổi live tream của tôi ngày hôm nay nữa. Một

nụ cười thay ngàn lời nói. À à xin chào anh em thì về sau thì mọi người

đã Xem một cái đoạn intro của tôi ngay từ đầu với buổi livestream này

và trong một buổi mà ngày hôm nay thì Hà Nội khá là mưa gió tắc

đường và một cái mùa đông cũng sắp đến rồi. Thì à? À rất là cám ơn

các bạn đã dành thời gian mà Xem cái buổi livestream của tôi và em
mới chuyển đề là các cái dạng nhỏ răng khi niềng răng trong buổi tối

ngày hôm nay thì chúng ta có thể vào tương tác và trao nhau một chút.

Ấy hiện tại thì số người lên Xem rất là nhiều. À cũng mới chịu mời giờ

thôi thì mọi người có thể vào tương tác và trao dồi. Chúng ta có thể

dành dăm 7 phút để chào nhau một chút. Trong quá trình mà chờ mọi

người cùng lên để cùng thảo luận về một chủ đề mà tôi nghĩ rằng là

hôm nay rất là hay, đó là cái chủ đề về các loại nhỏ răng ấy rồi. Xin

chào, đức minh trần. À mọi người có thể là. Cho tôi một vài. Khi mà

chúng ta nghe rõ khi mà tôi nói trong một cái buổi trời mưa gió hay thì
Xem mọi người có nghe rõ hay không thì mọi người có thể. Cho tôi

xuống một. Để chúng ta biết rằng là chúng ta đang tương tác với nhau.

Thì khi mà rất nhiều người đi nữa đi niềng răng ý thì. À mà có những cái

chỉ định nhỏ. Bỏ ra số 4 chẳng hạn. Hoặc là nhỏ răng số 8. À hoặc là

nhổ răng số 8 thì gissar toàn hàm ý hoặc là có những bạn thì chỉ có rồi

xin chào mào. CUD music rồi xin chào thuận Nguyễn xin chào liên anh

xin chào thơm khánh rồi. Xin chào hương trần xin chào hữu nguyên

nghe tốt rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Thì với một cái chủ đề ngày

hôm nay, đó là các dạng nhỏ răng, khi niềng răng thì tôi đang nói dở

câu chuyện với chúng tôi, đó là khi mà bạn đi niềng răng ấy thì có
những bạn không phải chỉ định nhổ răng. Nhưng có những bạn phải chỉ

định nhổ răng số 4 rồi có bạn chỉ định nhổ nhổ răng số 5, có bạn phải

chỉ định nhổ răng số 8 phải đi xa và thậm chí có những bạn có chỉ định

răng cửa và chúng ta không biết là tại sao lại như thế thì trong một cái
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buổi. À chia sẻ kiến thức là chim với chủ đề là các dạng nhổ răng khi

niềng răng ngày hôm nay. Thì à? Mọi người cùng nhau thảo luận và các

bạn vẫn cứ tiếp tục đặt những câu hỏi xuống bên dưới với một chủ đề

là nhổ răng khi niềng răng để tí nữa thì tôi sau khi mà nói về vấn đề

kiến thức thì tôi sẽ. Trả lời, các bạn thì chúng ta có 5 phút để chào hỏi
nhau. Nhưng mà bạn nào đang Xem cái buổi livestream của tôi thì. À

mà có thể tương tác một chút và một trong cái hay nhất thì các bạn hãy

giúp tôi chia sẻ cái buổi livestream này để cho cái kiến thức được lan

rộng trong+ đồng ấy. Rồi, thế thì tôi sẽ có tầm khoảng 15 phút để nói

về cái vấn đề chuyên môn trong cái buổi tối ngày hôm nay. Là mọi

người cứ nghĩ cứ nghĩ cái. Những cái câu hỏi. Thì tôi xin vào chủ đề

luôn. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta đi niềng răng ấy thì những bạn nào

đã đi tư vấn rồi. Thì sẽ được. Tôi tin rằng các bạn sẽ được chỉ có những

bạn sẽ được chỉ định nhà, em sẽ phải nhổ 4 răng, số 4 đi hoặc là có
những bạn được chỉ định là nhổ 2 răng số 5 và 2 răng số 4. Kệ có

những bạn thì lại được chỉ định là nhổ răng số 8 rồi đi xa cắm minivis,

gissar toán hải và có những cái bạn thì lại chỉ định là chỉ nhổ một răng

cửa dưới và có những bạn thì chỉ định là nhổ. Rằng anh cơ thế thì tại

sao lại có cái hiện tượng như này thì chúng ta cùng đi đến bàn luận? Thì

à? Ờ, ví dụ như đây là một cái trong những trường hợp mà các bạn có

thể thấy rằng là đây là một cái case lâm sàng của tôi thì cái này ấy à?

Chúng ta thấy rằng là anh rất là hô. À chúng ta có thể thấy rằng là à cái

môi. Giờ cái môi tư thế cười như thế này. Thì anh gần như không khép
được kín môi. Tư thế nghỉ, anh hoàn toàn khép kín môi vạ khi chúng ta

nhìn vào cái dạng mặt nghiêm như này thì thấy rằng là. À anh bị cái môi

hô rất là nhiều so với đường s này kia, đường e là đường đỏ như này thì

hồ rất là nhiều và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái cái cái cái hàm

răng của anh ý thì. À rất là hô và chen chúc chúng ta có thể chen chúc

chen chúc chen chúc rất nặng. Ấy là khi mà chúng tôi phân tích trên

phim x quang ấy trên phim mặt nghiêng ý thì thấy rằng là anh bị hô

răng và xương ổ răng rất là nhiều ấy. Cái trục răng này xòe hết ra. Và.

Trong trường hợp này. Thì bắt buộc chúng tôi phải có một chỉ định là

nhổ răng số 4 thì tại sao phải nhổ răng số 4 trong trường hợp này? Ý thì
một trong những cái nguyên tắc ấy để mà nhổ răng sứ 4 thứ nhất là bị

hô răng và xương ổ răng rất là nhiều ấy, cái thứ 2 nữa là không bị hẹp

hàng ấy cái thứ 3 nữa là cái trục răng ý thì có thể nghiêng ra phía trước

thì đấy là một trong những cái chỉ định nhổ răng số 4 đấy cơ bản là như



thế. Thì trên cái anh này thì. Tôi có. Làm cái kế hoạch điều trị trên phiên

bản phần mềm bận 3 d thì mọi người có thể là. Share. Ấy tôi sẽ. À à.

Cho mọi người Xem. Cái phần mềm 3 d của anh ấy. OK. Chúng ta hãy

đợi một chút.

Tôi sẽ chỉnh lại một chút bởi vì là cái phần.

Các cái video ấy thì tôi phải chỉnh lại một chút. Đã mang người có thể

Xem được cái video này. À, rất tiếc là cái. Cái video này thì nó hơi bị lỗi

một chút thì về cơ bản thì chúng ta lại tiếp tục thì trong trường hợp.
Của anh này thì. À à. Sự nổi bật trước bởi vì là cây sala thì tôi đang bị bị

lỗi nhưng mà không sao, tôi chỉnh lại à? Tôi sẽ dừng lại một chút OK?

Ờ thì các bạn có thể thấy là trong cái trường hợp như thế này thì anh ấy

bị đã đã. Chúng tôi đã tiến hành nhổ 4 cái răng số 4 ở đây ấy một này 2,

3, 4 và tiến hành kéo đóng khoảng vào thì trong cái trường hợp của

anh này thì rất là trân chúc và bị hô rất là nhiều. Chính vì vậy mà sẽ tiến

hành nhổ 4 răng số 4. Ừ và anh ấy thì được sử dụng khá phổ biến trong

suốt và đây là kết quả cuối cùng mà chúng ta thấy rằng là cái cái hàm

răng của anh ấy đã được kéo đóng khoảng là rất là nhiều đấy. Và nhổ

răng số 4 trong trường hợp của anh. Và chúng ta thấy là cái kết quả

trước và sau điều trị cái hàng trên ấy là trước điều trị và cái hàng dưới là
sau điều trị= khay này, nó trong suốt thì chúng ta thấy rằng là à cái nụ

cười. Mặt trước và sau ấy nó đã khác hẳn hoàn toàn và cái profile khi

mà mặt nó mặt nhìn nghiêng thì cũng đã thay đổi. Ấy thì rõ ràng là cái

mục tiêu mà nhổ răng số 4 của chúng ta ấy là để lấy được khoảng rất là

nhiều. Tài khoản rất là nhiều thì đấy là một trong những cái phương

pháp chỉ định trong số 4, hoặc là ví dụ như trong các trường hợp mà cái

răng số 4 hoặc số 5 này nó bị lệch hẳn khỏi cung như thế này. Ấy thì

chúng ta sẽ có những chỉ định mà về nhà bỏ nếu mà chúng ta không

tạo khoảng được đấy không không tạo khoảng được. Thậm chí là
những cái răng mặt số 4 hoặc số 5 bị vợ lớn rất nhiều bị vào tủy hoặc là

bị vợ lớn thì chúng ta cũng có những cái chỉ định và nhỏ. Đây là chơi

trong trường hợp mà chúng ta sẽ nhổ răng số 4. Đấy và một trong

những cách thứ 2 mà hiện tại thì tôi vẫn đang hay áp dụng tại phòng

khám của tôi. Ý đó là cái phương pháp mà nhổ răng số 8 và zisa. Thế thì

thời gian số 8 là răng nào? Rất nhiều bạn vẫn chưa hiểu được cái khái

niệm là răng số 8 thì về cơ bản thì cái răng số 8 ý thì chúng ta có thể



gọi là răng khôn. À răng khôn tức là răng mà nó nằm ở trong cung và

nó có một nguy cơ là 2 bị mọc lai. Chúng ta có thể thấy rằng là cái răng

số 8 ạ 2 mọc lệch như thế này và nó đâm cái răng số 7. Nó làm nghiêng

các cái răng ra trước và có thể làm hỏng viêm tủy răng số 7 ở đây. Đây

là cái màu đỏ, đây là viêm tủy răng số 7 thì trong trường hợp này,
chúng tôi có những chỉ định mà nhổ cái răng số 8 này đi và sẽ tiến hành

di xa toàn hàng. Đấy đấy, cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy là à cái

răng số 8 là những cái răng mà trong góc hàm này nó gây nên tình

trạng viêm nhiễm ấy và gần như là nó không có tác dụng ăn nhai mà

nó chỉ gây hại thôi. Vì rõ ràng là chúng ta có nên nhổ cái răng số 8 này

đi. Ấy và đây là một cái trường hợp mà một cái cô bệnh nhân của tôi rất

là xinh như thế này thì cô này. Có một tình trạng là bị hàm hàm này rồi

với cái môi bị hô rất là nhiều môi bị môi so với nghe lại hô và khi mà nụ

cười ra thì cái trục răng của cô cũng bị xòe ra phía trước thì tôi sẽ zoom
lên để cho mọi người nhìn thấy là à. Trong cái tình trạng như thế này thì

cô chụp răng bị xoè thì trong cái trường hợp của cái cô, khách hàng của

tôi. Thì đây là cái răng cái răng của cô ấy thì chúng ta thấy rằng là bị

hẹp hàm rất là nặng này ấy rồi chen chúc nhẹ vùng răng cửa dưới và cái

quan trọng là cái trục răng cửa lại bị xòe ra phía trước và chúng thấy là

bị móp 2 cái hàm hàm trên hàm dưới đều bị móp đấy. Và trong cái

trường hợp này thì tôi sẽ đưa ra một chỉ định là chúng ta sẽ phải nhổ. À

4 cái răng, số 8. Và cấy 4 minutes như thế này. Thế thì tại sao mà chúng

ta phải cấy cái mini vít như thế này thì trong rất nhiều các clip tôi đã nói
rồi, tức là bản thân cái khay trong suốt hay là cái mắc cài thì nó không

có tác dụng là di chuyển cái hàm ra sau. Mà chúng ta cần phải có

những cái khí cụ về nail trạng. Cái khu neo chặn chúng ta hãy tưởng

tượng là khi mà chúng ta neo một cái thuyền nào đấy hoặc là kéo co

chẳng hạn thì khi mà chúng ta kéo được đối phương thì chúng ta

chúng chúng ta cũng bị kéo lại thì rõ ràng là chúng ta phải có mini vít

để neo trạng như thế này. Và chúng tôi tiến hành đây là trên hình ảnh

trên thực tế là cái bạn này đã được bắt 4 minutes như thế này và móc

những cái chun vào triển khai này giao trong suốt này và thực hiện quá

trình kéo cái màn ra sau đấy và đây là cái kết quả. Thì chúng ta thấy
rằng là à à cái hàm răng nó đã quặp vào di chuyển ra sao? Rất là nhiều,

khá khá là nhiều. Ấy và đây là cái hình ảnh trước đây. Hình ảnh ban đầu

và đây là hình ảnh phía sau thì chúng ta thấy rằng là cái môi nó thay đổi

rất là nhiều gần như là môi nó phẳng hành thế thì đây cũng là một



trong những cách. Ấy cái cách thằng nhổ răng số 8 và cấy mini vít j sao

toàn hàm ý cũng là 100, nhưng cái cách thôi và nó phải có những cái

chỉ định rất là rõ ràng, cụ thể, không phải chỗ nào cũng làm được đâu.

Tôi đã làm những cái bài giảng slide cho những bác sĩ rằng là cái vấn đề

mà kế mini vít đi xa toàn hàm là một trong kỹ thuật khá là khó và phải
có những chỉ định rõ ràng ấy. Tôi lấy ví dụ như là thứ nhất là cái chụp

răng, nó phải nghiêng ra trước này cái thứ 2 là không quá, không phải

là hô xương hàm mà chỉ là hô răng và xương ổ răng thôi. Kẹp hàm thì

chúng ta có thể no mà kéo, tức là nói tóm lại là phải có những chỉ định

ấy thì đây cũng là một trong cái cuộc cách mạng trong trong trong

niềng răng người ta là gì? Hạn chế việc nhổ răng số 4 bởi vì có rất nhiều

nghiên cứu rằng là nếu mà nhổ răng số 4 mà không có chỉ định ý thì nó

xảy ra rất nhiều ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề ảnh hưởng đến

khớp thái dương hàm này ảnh hưởng đến lệch mặt này ảnh hưởng đến
kéo nhiều quá thì bị móp này vân vân. Ý tôi nói là nếu mà chúng ta nhổ

răng. Số 4 0 đứng trên đỉnh í thì có thể gây bất cập hại, chính vì vậy mà

mình cần phải có những chỉ định rất là rõ ràng trong cái vấn đề là nhỏ

răng số 4, tức là nhổ răng số 8 thì nó an toàn hơn, bởi vì thứ nhất là

răng số 8 ấy là những cái răng gây hại răng gây hại và chúng ta có

quyền nhỏ đi bắt thêm mini vit là chúng ta đi xa. Tuy nhiên thì phải các

bạn hãy nhớ rằng là có một chỉ định rất là rõ ràng thì đấy tôi vừa nói

xong là thứ nhất là một loại là nhổ răng số 4 đấy, cái loại thứ 2 là nhổ

răng số 8 và. Điểm mini vít vì sao toàn hà? À một trường học tiếp theo
ấy một cái loại tiếp theo ý đó là nhổ sáng nay. Thì thực sự cũng phải nói

các bạn biết rằng là. Cái răng nanh là răng gì? Cái dáng na ná là cái răng

mà thể hiện cái cá tính của chúng ta, tức là nó thể hiện cái thẩm mỹ và

thể hiện với chức năng rằng anh là một cái thằng mà hướng dẫn trong

vấn đề chuyển động và cung hàm và thực sự mà nói là răng nanh là

một trong rằng rất quan trọng trong vấn đề ăn nhai và trong niềng

răng ý thì chắc chắn là. Chúng tôi gần như là không có chỉ định nhổ

răng nay, tuy nhiên ấy thì cần phải có những đánh giá cụ thể và sẽ nhổ

răng nanh. Trong những trường hợp nào? Tôi lấy ví dụ ấy, ví dụ một cái

gian nan mọc bị lệch chẳng hạn nghiêng hẳn nằm ngang hẳn và cái khả
năng kéo cái răng nanh xuống ấy không không cao. Gần như là khi mà

chúng ta chỉ chụp một cái ct conebeam ấy, chúng ta thấy là cái vị trí

răng nanh nó bất thuận lợi. Ví dụ, chẳng hạn như trường hợp này, nó

còn dễ, nhưng mà có những trường hợp mà nó rất là khó thì. À, đôi khi



chúng ta mới nhất là trong trường hợp mà bệnh nhân hết tăng trưởng

rồi thì đôi khi chúng ta phải quyết định là chúng ta phải nhổ bỏ những

răng này đi. Hoặc là ví dụ như trường hợp một cô gái như thế này mà

trường hợp bệnh nhân của tôi ấy thì đây là hình ảnh ngoài mặt ấy thì

cái truyền hình cô này thì tôi phải che mặt, bởi vì là cô này cô 0 VND ý
thì tôi sử dụng cái dữ liệu của cô ấy. Thì chúng ta có thể nhìn thấy là à

cái răng nanh. À Giang rất là chăm chút và chúng ta thấy là ở đây cái

răng nanh. Cái vị trí mà chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái vị trí sáng

nay. Thì cái răng nanh này bị chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ là bị

tiêu xương rồi bị tụt lợi rồi và gần như là sắp rụng nơi rồi. Trong trường

hợp này, chúng ta sẽ có những chỉ định nhỏ đằng này. Bởi vì thực sự là

cái răng này không có giá trị, cái thứ 2 là nếu mà chúng ta có có kéo nó

xuống ý thì cái tỷ lệ giữ cái răng này không cao như vậy mà chúng ta sẽ

phải nhổ cái răng này. À và rất là chán, chúc chúng ta thấy rằng là à?
Rất là chen chúc thì trên cái trường hợp của cái cô gái này thì chúng tôi

sẽ thay nhổ cái răng nanh. Đấy là cái răng nanh là răng này và tiến hành

nhổ cái răng số 5 để chúng ta có thể thấy rằng là tôi sẽ tiến hành nhổ

răng số 5 ở đây ấy có đối xứng như thế? Ừ và và đây là cái tiến trình mà

tôi bắt đầu thực hiện tiến trình. Tôi bắt đầu thực hiện đây cái răng nanh

cái vị trí răng nanh là chúng ta sẽ thấy là đã bị nhổ rồi đấy và. À à đây là

cái công hàm. Ấy cuốn hà trong cái quá trình kia. Đấy và đây là cái kết

quả. Kết quả cái nụ cười của cô gái này thì đã thay đổi hoàn toàn. Thật

ra tôi có thể zoom lên cho bạn Xem mà đã cái vị trí sáng nay nó được
nhổ vào cái cái hàm răng. Nó được thay đổi nhưng nụ cười đã hoàn hảo

hơn rất là nhiều đúng không ạ? Và đây là cái hình ảnh cuối cùng cái

hàm răng của cô cô ấy là sau khi đã nhổ răng nanh rồi thì nó đều đưa

lại cái thẩm mĩ khá là tốt. Và đây là cái hình ảnh cái công hàm cuối cùng

của cô gái là là rất là đều rồi ấy, nhưng mà sẽ thiếu một cái răng này ở

đây và nhổ cái răng số 5 ở đây thì chúng ta sẽ quay lại cái hình ảnh ban

đầu ấy. Cái hình ảnh đấy, cái hình ảnh ban đầu chúng ta để chúng ta có

thể thấy rằng à trước đây thì rất là chen chúc lộn xộn đúng không ạ?

Thì sau khi mà nhổ nhổ xong. Thì đưa lại một kết quả cuối cùng sẽ là

như thế này thì đây là một trong các trường hợp máu nhỏ rằng nay thì
chúng ta sẽ bắt buộc phải nhổ răng nanh cho những trường hợp bất

khả kháng, tức là gì? Ví dụ như là nó mọc ngầm hoặc là răng anh bị sâu

vợ lớn này hoặc là cái răng nanh bị tiêu xương nha chu như trong

trường hợp của cô gái vừa sau thì chúng ta bắt buộc phải nhổ bỏ là



tóm lại là không giữ lại được chứng thực sự là nó không có chỉ định nhổ

răng nanh. Các bạn hãy nhớ rằng không có chỉ định nhổ răng nanh lành

trong niềng răng đến bảng điều. Chắc chắn là phải ra như thế. À thế

còn? À một cái vấn đề nữa, đó là. Chúng ta sẽ. Nhổ một răng cửa dưới.

Nhờ các bạn có thể rất là là là là là là. Tò mò đúng không ạ? Tại sao mà
phải cái răng cửa dưới là cái răng ở phía trước này? Àm trong trường

hợp nào? Thì có rất nhiều các cái trường hợp ờ. Ví dụ, tôi lấy ra ví dụ

như là trong trường hợp mà ví dụ tran chức cái vùng răng cửa quá mức

này hoặc là ví dụ như trong trường hợp mà bị khớp cắn ngược nhẹ nhẹ

thì chúng ta có thể nhổ một răng cửa để bù- người ta giống như kiểu là

điều trị ngụy trang kéo vào. Và ai nhớ rằng là trong cái lứa tuổi mà hết

tăng trưởng rồi ấy là người trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ có những

chỉ định là nhờ một răng cửa dưới. Ờ, chúng ta sẽ bị xô luôn vào một

cái case lâm sàng, ví dụ như là đây là một cái trị bệnh nhân của tôi ấy
thì đây là cái hình ảnh mọi mặt của chị e. À à và đây là cái hình ảnh hàm

răng. Hàm răng thì chúng ta thấy rằng là cái vùng răng cửa dưới đây.

Các bạn có thể nhìn thấy là tôi sẽ zoom lên cho các bạn Xem. Đây là cái

vùng răng cửa dưới rất là chen chúc như thế này. Chen chúc rất lớn vào

kỳ thi này cũng đã lớn tuổi rồi. Chính vì vậy mà tôi sẽ không có. Họ

không có cái thời gian, chị rất là muốn nhanh chóng kết thúc để trong

khoảng 1 5 thôi chứ về mặt tôi rất quyết định là trong trường hợp này

thì chúng ta sẽ nhổ một cái răng cửa dưới ấy và hàm trên thì chúng ta

sẽ phải dàn đều và tiến hành mổ xẻ kẽ nhẹ giữa các cái răng để làm sao
mà cho nó khít lại ấy thì chúng ta sẽ Xem tiến trình. Thì đây trên thực tế

thì tôi đã nhổ một cái răng cửa của chị ấy ở vị trí rất là trần trúc. Rồi sau

đó tiến hành dàn đều. Ấy chính là đều làm cửa này. Và đây là kết thúc

ấy kết thúc thì chúng ta thấy rằng là răng cửa. Đây là nhất là cái vùng

răng cửa dưới này khớp cán thì đã ổn định ấy rồi cái vùng răng cửa.

Răng cửa ấy. Răng cửa dưới thì đã rất là đều rồi. Và chúng ta có thể

thấy là một vài cái tam giác đen, kẻ tam giác đen ở đây thì rất nhiều.

Các bạn hỏi là tại sao mà khi niềng răng xong thì lại có tam giác đen ấy

thì tôi xin trả lời luôn, đó là một cái quá trình di chuyển răng. Là một cái

quá trình tiêu bùi xương tiêu, bùi xương. À giống như kiểu là chúng ta
đi nhổ một cái cây này trồng loại khác ấy thì cái cái đất nó sẽ bị lún sụt.

Và nó cần một cái thời gian nhất định để mà phục hồi lại phục hồi lại.

Em. Thì các bạn phải chờ đợi thôi. Chờ đợi. Và chúng ta thấy là cái nụ

cười của chị ấy đã khác hẳn so với ban đầu. Ấy và cái trường hợp này



chỉ kéo dài chưa đến 1, 5 sau đảm bảo được cái chức năng cũng như

thẩm mỹ và nhu cầu của khách hàng. Thì đây là một trường hợp mà tôi

có nhổ một răng cửa dưới. Thì nói tóm lại là chúng ta đã Xem những cái

k mà nhổ 4 răng số 4 này chúng ta sẽ nhổ. Là răng nanh và nó nhổ một

răng cửa dưới này. Và đặt ra câu hỏi là không biết là có trường hợp nào
nhổ răng xấu 6 tháng bảy, tức là cái răng hàm lớn là răng ăn nhai chính

chúng ta có trường nào hợp nào hay không thì tôi xin chia sẻ với các

bạn một cái case lâm sàng thì những cái cây này thì tôi tôi không có.

Chưa có làm gì cũng vậy mà tôi sẽ lấy những hình ảnh ở từ một cái

quyển tạp chí, quyển tạp chí thôi. Để chúng ta sẽ minh họa cho nó nó

nó nó nó hiểu hơn.

Vì sao miệng sạch sẽ mà hơi thở vẫn có mùi hôi

Là Xem đây là một trong những trường hợp và. Cô ơi, cô gái này. Thì

đây là một cái cô gái mà. Chúng ta có thể thấy rằng là ở cái cô này thì.

À cô ấy bị cắn hả đây? Chúng ta có thể nhìn thấy là à bị cắn hả à mà

trong cái tình trạng mà bị cắn hở, thế thì khi trong trường hợp mà bị
cắn hỏi do xương ấy mà nó đến ở gần vùng hở đến tận vùng răng cối ý

rằng số 6 này. Thì có những cái chỉ định mà chúng ta có thể nhìn thấy

trên phim x quang ấy. Ấy chúng ta cũng thấy rằng là cô này bị cắn hỏi

do xương ấy và nó đến gần hỏi đến tận vùng răng số 6 này cơ. Thì

trong trường hợp này, chúng ta sẽ tiến hành nhổ cái răng số 6 đi đấy, ví

dụ như là trong cái trường hợp mà chúng ta có thể thấy là trong cái

bệnh nhân này ấy nhô cái răng số 6. Đây là cái vị trí mà chúng ta sẽ tiến

hành nhổ răng số 6 và cái việc nhổ răng số 6 này nó sẽ giúp cho giảm

kích thước dọc và đóng khoảng lại đây. Ví dụ như là đã được đóng
khoảng sau đó sẽ được đóng khoảng và đóng kéo cái răng số bẩy ra.

Để. Để đóng cặn ở lại và chúng ta có thể kết quả là đóng cửa hoàn

toàn. Và đây là cái phim x quang trước và sau đây là hình ảnh trước rồi

cắn hờ và sau khi đó thì sau khi nhổ răng số 7 số 6 đi thì nó đã đóng

được khớp đấy thì đấy là một trong những chỉ định rất là hạn chế và

hẹp, tức là phải có một chỉ định và phân tích rất là cụ thể, rất cụ thể ấy

và kết thúc rất là tốt. Thì là ở chỗ ràng, chúng ta thấy rằng là đây là một

trong những cái chỉ định mà có nhổ răng có nhiều răng số 6, 6, 6 hoặc

số 7. Nó cũng có những chỉ định, thế thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng
là cái việc nhổ răng ý thì nó rất là cần phải chẩn đoán dựa trên rất nhiều

yếu tố. Từ phân tích phim x quang này rồi độ hô như thế nào này rồi?
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Cái tình trạng răng đó bị vợ ơi vợ như thế nào thì ví dụ như thông

thường mà chúng ta hay bị sâu. Và mất răng số 6 là răng hàm ý thì cái

đấy thì nó nằm bất khả kháng, chúng ta phải nhổ ngoài dự tính rồi. Thế

còn đây là tôi đang nói về vấn đề là là. À à nhổ nhổ theo theo theo theo

chỉ định cơ ấy, ngoài ra thì chúng ta có thể nhổ những cái trường hợp,
ví dụ như có rất nhiều bạn nhổ là 2 răng số 4 hàm trên kèm theo 2 răng

số 5 hàm dưới thì trong cái trường hợp ví dụ như là bị cướp cắn kasba

thì chúng ta có thể nhẹ thì chúng ta có thể nhổ như thế để ngụy trang.

Thì càng ngày. À các cái vật liệu mới còn ra đời, ví dụ như mini vít này

ấy rồi. Kết hợp giữa mini vít thì cái việc nhổ răng số 4 ấy càng ngày

càng hạn chế và chúng ta sẽ tiến hành sang cái việc mà nhổ răng số 8 là

j sao toàn hàm hoặc là thậm chí là nhổ răng cửa đã rất là thường quy

rồi. Và có một câu hỏi chính xác là bạn sẽ phải nhổ răng nào? Thì một

cái lời khuyên của bác sĩ nam bùi, chúng ta phải khám chụp phim x
quang phân tích và mỗi bác sĩ phụ thuộc vào cảm giác nghe bác sĩ nữa,

bởi vì có những bác sỹ thì nó giống như một bài toán ấy. Là chúng ta

phải phân tích và. Bác này bác sĩ này thì lại có một cái giải khác, bác sĩ

kia có một cái giải khác và cái điều này đôi khi nó cũng gây nên một sự

mâu thuẫn. Chính vì vậy mà khi các bạn đi tư vấn mấy chỗ này thì bảo là

không phải nhổ răng, nhưng mà đến chỗ kia thì lại bảo a phải nhổ răng

thật sự là như thế. Thế thì à rõ ràng là rất là phức tạp và chúng ta cần

phải thông thái và cần phải có một phác đồ điều trị cụ thể thì đấy là lời

khuyên của tôi thì à? Trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì tôi
cũng phải nói thẳng luôn, đó là nó có thời gian nó không được nhiều và

cái bài của tôi thì cũng chỉ nói ở mức độ nhất định cho những khách

hàng có một cái tầm hiểu biết. Thế còn để mà sâu hơn thì chúng ta cần

phải có những cái buổi trao đổi chuyên môn tốt hơn thì bây giờ thì tôi

đến cái lúc mà tôi sẽ xin trả lời các câu hỏi của bạn đặt bên dưới. Thì

bạn kỳ Nguyễn có hỏi là làm sao để nhanh lành vết thương sau khi nhổ

răng thì thứ nhất là sau khi mà nhổ răng xong thì bạn sẽ được dùng

thuốc kháng sinh và giảm đau và để lành thương tốt nhất thì bạn thứ

nhất là cái chế độ ăn anh bạn ăn mềm ăn. Ừ ngoại và bạn dùng thuốc

vệ sinh rất là kĩ, tức là mình phải đừng để cái mảng thức ăn nó bám vào
cái vết nhổ ấy. Đôi khi chúng ta có thể dùng cái xi lanh. Ở hút cái cái

youtube sát khuẩn, ví dụ như là betadine này. Loại mà súc miệng thì

phải bơm rửa hàng ngày vào đó để cho nó nó cái thức ăn. Nó không bị

dính vào đó không bị lấp vào đó rồi chúng ta chườm chườm đá rồi



chườm nóng, chườm chườm ấm ấy rồi chúng ta sử dụng thuốc kháng

sinh theo đúng chỉ định, bác sỹ thì dần dần nó sẽ lành thương, đừng để

viêm nhiễm da được. Ấy rồi. À bà Nguyễn Thị oanh có hỏi là em nhổ

răng là 1, 5, 2 5 kéo gần 5 vẫn xa cách nghìn dặm. Thì thực sự thì tôi

không biết là là asha cách nhìn giọng của bạn ấy như thế nào. Thực sự
rất là khó, nhưng mà thông thường ấy thì nhổ răng số 5. À 1 5 là 2 5 thì

nó đi đóng khoá rất là nhanh ý, bởi vì là cái răng hàm là tiến ra, rất là

nhanh. Thông thường khoảng 7 8 tháng đã đóng hết khoảng rồi. À bạn

hậu Nguyễn câu hỏi nữa là nhổ răng xong để liền vết thương bao nhiêu

ngày thì tiếp tục bắt tay việc kéo nắn bác thì thông thường là nớ đối với

nhỏ răng số 4 số 5 à trong niềng răng thì có thể bạn có thể kéo đóng

khoảng ngay. Đối với tôi, tôi không nhổ ngay từ đầu đâu mà đến khi

nào mà đóng khoảng khoảng tháng thứ tư thứ 5 ấy thì tôi bắt đầu tôi

nhổ và đóng khoảng luôn, thậm chí là có những trường hợp mà tôi có
thể nhổ đóng khoảng luôn. À rồi bạn cẩm nhung lại có hỏi là bác sĩ bảo

nhổ răng mà mình không chịu nhổ thì làm chậm quá trình niềng không

ạ thì xin trả lời bạn luôn. Đó là trong trường hợp mà bạn có chỉ định

nhổ ấy. Ví dụ, nhổ răng số 4 này tri hô mà bạn không chịu nhổ thì rõ

ràng không phải là làm chậm quá trình của bạn đâu mà nói thẳng luôn

là không thể nào mà có thể kéo giảm tội cho bạn được đấy. Hagl, thậm

chí bạn phải nhổ răng số 8 ấy thì mới có thể kéo giảm hô được, tức là

nó không đạt kết quả như bạn mong muốn chứ không phải là làm

chậm đâu. Xin trả lời bạn như vậy. Rồi xin cảm ơn bích vân. Mọi người
có thể tiếp tục là câu hỏi hoặc là giúp tôi chia sẻ cái video này để cho

cái sự tương tác của chúng ta, nó sẽ đi mạnh mẽ hơn. À à. Rồi bạn lê

duy thành lê có hỏi là chào bác sĩ tiện cho em hỏi bao lâu thì nên thay?

Chun đi xa toàn hàm em sợ dùng lâu thì nó bị dạo. Thì về cơ bản thì

trong một cái clip mà tôi đã nói là giữa lò xo nitti và chun liên hàm có

thể dùng để kéo thế thì thông thường ấy một cái loại mà chun liên hàm

theo đúng tiêu chuẩn thì nó sẽ mất lực cho khoảng 2. 5 3 tuần, 2 tuần,

thậm chí có những cái loại mà 3, 4 ngày 5 ngày nữa là hết lực rồi. Thế

thì để nó đi xa mà tốt nhất ấy thì chúng ta có thể sử dụng lawsonii ty thì

nó sẽ lực nó sẽ liên tục hơn và bạn ít phải tái khám và theo chuẩn hơn.
Rồi mà bạn facebok thì chưa có hỏi là anh có cơ sở trong Sài Gòn

không thì xin trả lời, bạn là tôi có cơ sở trong Sài Gòn và hiện tại thì cơ

sở của tôi nó ở ở khu đô thị hà đô, quận 10, phường 12 thì trong trung

tuần tháng mười một thì tôi có một chuyến công tác vào đó. Thông



thường thì một tháng thì tôi 2 bay vào Sài Gòn để khám cho các bạn ở

trong đó. À bạn trần quân quân trần có hỏi là nhường răng mà nhổ một

răng gần răng cửa hàm dưới có bị lệch mặt với nhân trung không, thưa

bác sỹ thì tôi đã trình bày một cái cái trường hợp của cái chị này xong

ấy, ví dụ như là đây là cái trường hợp mà của cái chị chị này. À tôi sẽ
share lại cái màn hình. Để cho các bạn có thể nhìn thấy rằng là một cái

trường hợp này luôn. Thì xin trả lời với bạn trần quân. Rằng là. À ví dụ

như trong cái trường hợp của cái chuyện chuyện chi này đấy thì đây là

cái hình ảnh ban đầu của chị ấy và tôi đã tiến hành nhổ một răng cửa

dưới ấy. Đây là cái trường hợp nhổ và chúng ta thấy là sau khi mà nhổ

xong ấy thì cái đường giữa hàm trên nó không thẳng đường giữa hàm

dưới bởi vì là hàm dưới thì chúng ta nhổ mất một cái đúng không ạ?

Thế nhưng mà chúng ta hay nghĩ rằng như thế này này khi mà chúng ta

cười ấy thì chúng ta chỉ lô hàng trên. Và khi mà chúng ta chúng ta nói ý
thì chúng ta lộ lộ răng cửa hàm dưới đấy thì chính vì vậy mà khi mà

chúng ta cười ấy thì nó không bao giờ lộ hàm dưới cả mà nó chỉ lộ hàm

trên thôi và điều đó thực sự vẫn không mất thẩm mỹ của bạn. Chính vì

vậy mà đường nọ thì mất cái kia. Tuy nhiên thì tuy nhiên của tôi thì theo

tôi thì nó vẫn đạt được hiệu quả về thẩm mỹ của bạn ấy. À bạn tuấn

trịnh hỏi bác sĩ có tuyển ạ phụ việc không? Thì hiện tại thì trung tâm

của tôi cũng đã đủ rồi. Thì không biết là bạn ở trong Sài Gòn hay là ở

Hà Nội thì nếu mà bạn ở Sài Gòn thì sang 5 thì tôi cũng có dự định rồi.

À bạn hương Trần Thị có hỏi là răng bị tiêu xương thì làm thế nào, thưa
bác sĩ? À răng cửa bị tiêu xương có rất nhiều các nguyên nhân đấy. Đầu

tiên là chúng ta phải xác định nguyên nhân chính xác, ví dụ như là bị

sang chấn khớp cắn này đấy, hoặc là bị bị bị mòn cổ răng này, hoặc là

bị nó bị răng, cửa bị bị lệch hẳn ra ngoài ấy, hoặc là bị do niềng răng

này thì chúng ta phải xác định rõ nguyên nhân thì khi đó mới có cách

chữa, ví dụ như là bị san lấp cá thì chúng ta phải chữa= cấp cán em bị

lệch hẳn ra ngoài ấy thì chúng ta phải kéo nó vào rồi bị do vấn đề do

niềng răng thì chúng ta phải giảm lực đi. Thì đấy là cái câu câu trả lời

của tôi. Bạn với vân cho có hỏi là bác sĩ cho em hỏi em bị móm sắp tới

em nâng khớp, bác sĩ cho em hỏi, nâng khớp có tác dụng gì thì xin trả
lời, bạn là trong trường hợp vị món mình thì đa số là phải nâng khớp,

bởi vì hàm trên ấy nó bị bị bị móm thì nó nằm bên trong cái hàm dưới

đấy, tức là hàm trên ấy. Đây là ví dụ như là hàng trên nằm bên trong cái

hàm, dưới đây là cái hàm dưới thì chúng ta phải nâng cái khớp cắn lên



thì cái hàm trên nó mới đưa ra được chứ bình thường, nếu mà chúng ta

không nâng cấp gắn lên ấy. Thì cái hàm trên ấy nó không thể mà chạy

ra ngoài được thì đấy là một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân

thứ 2 là rất nhiều trường hợp bị móm là chúng ta phải nâng cấp lên,

còn nếu không ấy thì cái răng cửa nó bị chạm vào mắc cài và gây tình
trạng là bị bị bị boom mà k thì đấy là trong trường hợp như thế.

À. Bạn hương hương có hỏi là cháu nhường răng, cháu lo bị móm thì
tôi vừa trả lời, bạn xong lại. Trong trường hợp mà bạn có nhổ răng ấy ấy

nhổ răng mà không đúng quy định, nhất là nhổ răng số 4 mà kéo vào

nhiều quá ý thì đôi khi nó gây tình trạng bị móm của bạn. Chính vì vậy

mà chúng ta cần phải có nhổ răng và chỉ định.

Hỏi bạn hương lại có hỏi là niềng răng 3 7 tuổi rồi có niềng được không

thì xin trả lời, bạn là ở trung tâm tôi rất nhiều, chị là u 50 rồi vẫn lên

được ấy. Về cơ bản thì theo nguyên tắc là khi có lực tác động thì răng di

chuyển thôi. Dĩ nhiên là nó sẽ hơi lâu hơn một chút thì xin trả lời bạn

như vậy. À bạn đông nguyên có hỏi, đó là cháu đi niềng răng móm bác

sĩ nhổ 2 răng 4 à, bác sĩ nhổ 2 răng, 4 hàm dưới bắn một minutes răng
cửa hàm dưới vậy có ổn không? Thì thực sự thì. Chúng tôi cũng không

hiểu là bạn đang làm như thế nào, bởi vì hàm dưới bắn một minutes

răng cửa chắc là đánh lún hay như nào đó thì tôi cũng không rõ. Nhưng

mà mà. Có thể bạn có thể gửi những hình ảnh về cái địa chỉ mail của tôi

hoặc là cái fanpage của tôi thì tôi sẽ cùng với đội ngũ của mình sẽ trả

lời bạn một cách rõ ràng hơn nên= hình ảnh.

Niềng Răng Có Phải Nhổ Răng Hay Không Và Câu Trả Lời Hoàn hảo

 Các Biến Chứng Nguy Hiểm Thường Gặp

Khi Niềng Răng Xem Để Cứu Bản Thân

Bệnh lý viêm quanh răng

“đáng sợ” như thế nào 

website kiến thức nha khoa nhakhoakhamrang.com truyền tải thông tin

không chịu trách nhiệm với nội dung tin đăng, tin đăng chỉ mang tính

chất tham khảo quý khách vui lòng liên hệ bệnh viện, phòng khám nha

https://nhakhoakhamrang.com/kien-thuc-nha-khoa/nieng-rang-co-phai-nho-rang-hay-khong-va-cau-tra-loi-hoan-hao.html
https://nhakhoakhamrang.com/kien-thuc-nha-khoa/cac-bien-chung-nguy-hiem-thuong-gap-khi-nieng-rang-xem-de-cuu-ban-than.html
https://nhakhoakhamrang.com/kien-thuc-nha-khoa/benh-ly-viem-quanh-rang-dang-so-nhu-the-nao.html


khoa để được các bác sĩ nha tư vấn kiểm tra và có lộ trình phát đồ điều

trị phù hợp

chi phí niềng răng, niềng răng invisalign, niềng răng, niềng răng trong suốt, niềng răng có đau không, niềng răng
hô, niềng răng mắc cài sứ, nẹp răng, niềng răng mắc cài kim loại, răng hô, có nên niềng răng không, quy trình niềng

răng, nieng rang, nhổ răng, niềng invisalign, quá trình niềng răng, các loại niềng răng, niềng răng sứ, niềng răng mắc

cài, chi phí niềng răng trong suốt, nhổ răng có đau không, niềng răng mắc cài trong suốt, khám răng nha khoa mắc

cài sứ, niềng răng có phải nhổ răng không, niềng răng mắc cài trong, cách nhổ răng, mắc cài kim loại, niềng răng

trong suốt invisalign, cách nhổ răng không đau, niềng răng đau không, niềng trong suốt, chi phí niềng răng hô, các

loại mắc cài niềng răng, niềng răng không mắc cài, nhổ răng có ảnh hưởng gì không, niềng răng kim loại, các bước

niềng răng, mắc cài, niềng răng trong suốt có hiệu quả không, các giai đoạn niềng răng, niềng răng trong, thời gian

niềng răng, niềng sứ, nẹp răng trong suốt, chi phí niềng răng invisalign, niềng răng có cần nhổ răng không, niềng

răng không nhổ, làm răng sứ có đau không, cách nhổ răng bằng chỉ, chi phí niềng răng mắc cài kim loại, lợi ích của

niềng răng, quá trình niềng răng hô nhổ răng, quy trình niềng răng mắc cài kim loại, niềng răng có tốt không, răng
sứ có niềng được không, nhổ răng không đau, răng niềng, niềng răng có ảnh hưởng gì không, phí niềng răng, có

nên niềng răng, niềng răng trong suốt có đau không, khi nào nên niềng răng, nhổ, các loại niềng răng và chi phí, có

nên làm răng sứ, quy trình niềng răng hô, nhổ răng khi niềng, hô răng, cách niềng răng, mắc cài niềng răng, làm

răng sứ có tốt không, nhổ răng để niềng có ảnh hưởng gì không, niềng mắc cài sứ, sau khi niềng răng, quá trình

niềng răng hô, mất răng có niềng răng được không, các giai đoạn niềng răng hô, răng không, chỉnh nha invisalign,

nhổ răng bằng chỉ, nhổ răng đau không, ảnh niềng răng, có ảnh hưởng gì không, lưu ý khi niềng răng, niềng răng

có làm răng yếu đi, làm bằng gì, niềng răng không nhổ răng có hiệu quả không, răng sau khi niềng, các loại niềng

răng trong suốt, răng bị trong suốt, quy trình nhổ răng, các phương pháp niềng răng, niềng răng invisalign có nhổ

răng không, niềng răng mắc cài sứ trong suốt, răng nào không nên nhổ, niềng răng giai đoạn nào đau nhất, niềng
răng không mắc cài invisalign, mắc cài trong suốt, gia nieng rang, nhổ răng để niềng, niềng răng invisalign có hiệu

quả không, niềng răng chi phí, niềng răng có nhổ răng không, chi phi nieng rang, niềng răng có ảnh hưởng đến sức

khỏe không, niềng mắc cài trong, ảnh chế niềng răng, nha khoa niềng răng, không nên nhổ răng khi nào, niềng

răng loại nào tốt nhất, niềng răng nha khoa kim, có nên niềng răng trong suốt, chi phí niềng răng mắc cài sứ, những

lưu ý khi niềng răng, nhổ răng để niềng có đau không, lợi ích niềng răng, niềng răng đau nhất khi nào, làm răng sứ

có niềng được không, chi phí nẹp răng, niềng trong, làm răng sứ có ảnh hưởng gì không, nieng rang invisalign, nên

niềng răng loại nào, niềng răng invisalign có đau không, có nên làm răng sứ không, khi nào cần niềng răng, lưu ý

sau khi nhổ răng, quy trình niềng răng trong suốt, niềng răng không đau, chỉnh răng không cần niềng, các loại mắc

cài, niềng mắc cài kim loại, niềng răng nhổ răng nào, chỉnh răng hô không cần niềng, niềng răng trong suốt có phải
nhổ răng không, niềng răng không nhổ răng, niềng kim loại, răng sứ không kim loại, niềng răng phải nhổ răng, nên



niềng răng khi nào, giai đoạn niềng răng, invisalign niềng răng, răng trong suốt, nhổ răng niềng, hô lợi có niềng
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