ViDentalCare - Trung Tâm Khám &
Điều Trị Bệnh Răng Miệng

Về chúng tôi
Trung Tâm Khám & Điều Trị Bệnh Răng Miệng – ViDental Care là đơn vị uy tín
hàng đầu thị trường hiện nay, chuyên cung cấp các dịch vụ thăm khám và điều trị
hiệu quả các bệnh về răng miệng. Đồng thời tư vấn các giải pháp tối ưu, giúp
khách hàng chăm sóc và bảo vệ răng miệng một cách an toàn và khoa học.

Tầm nhìn
ViDental Care được hình thành, xây dựng và phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu
cũng như giải quyết thực trạng hiện nay của người Việt về các vấn đề liên quan tới
bệnh lý răng miệng. Các vấn đề này sẽ được ViDental Care phát hiện, can thiệp và
điều trị kịp thời, đảm bảo tính khoa học cũng như cam kết tính an toàn tuyệt đối
cho mọi khách hàng.
Không dừng lại ở đó, tầm nhìn của Trung Tâm Khám & Điều Trị Bệnh Răng Miệng
– ViDental Care còn hướng tới đưa ra các giải pháp khoa học, giúp khách hàng
nâng tầm hiểu biết về mức độ nghiêm trọng của các bệnh lý về răng miệng cũng
như sự cần thiết trong thăm khám định kỳ, chăm sóc hàng ngày và điều trị kịp
thời để có một hàm răng khỏe mạnh và một nụ cười rạng ngời.

Sứ mệnh
Trung Tâm Khám & Điều Trị Bệnh Răng Miệng ViDental Care không chỉ đóng vai
trò là người tư vấn, thăm khám và điều trị các bệnh lý về răng miệng mà còn là
người bạn đồng hành cùng khách hàng, với sứ mệnh “Vấn đề của bạn cũng là vấn
đề của chúng tôi”. Mỗi vấn đề đều sẽ được tìm ra nguyên nhân và ứng dụng giải
pháp điều trị phù hợp nhất, mang lại hiệu quả tối ưu và đảm bảo tính an toàn cho
mọi khách hàng.
ViDental Care ở hiện tại và trong tương lai, luôn hướng đến sứ mệnh trở thành
trung tâm khám và điều trị bệnh răng miệng uy tín hàng đầu Việt Nam, là địa chỉ
tin cậy của hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước. Với sứ mệnh này, ViDental
Care tự tin và tự hào mang đến dịch vụ thăm khám, điều trị răng miệng chuyên
nghiệp, hiện đại và hiệu quả nhất, giúp khách hàng tận hưởng những trải nghiệm
hài lòng khi đến với chúng tôi.

Chức năng – Nhiệm vụ
Với mong muốn và mục tiêu mang đến khách hàng sự hài lòng, tin yêu, Trung
Tâm Khám & Điều Trị Bệnh Răng Miệng ViDental Care luôn nỗ lực hoàn thiện các
quy trình dịch vụ thăm khám, điều trị cũng như quy tụ đội ngũ bác sĩ, chuyên gia
giỏi về tay nghề, vững về chuyên môn.
Trung tâm với chức năng thăm khám, phát hiện và điều trị tất cả các bệnh lý về
răng miệng cho mọi đối tượng, từ trẻ nhỏ, vị thành niên, người trưởng thành, người
trung tuổi và người lớn tuổi. Với mỗi đối tượng khách hàng cũng như từng tình
trạng bệnh lý khác nhau, ViDental Care sẽ lựa chọn và đưa ra phương pháp, liệu
trình điều trị phù hợp nhằm mang đến hiệu quả tối ưu và hạn chế tối đa những rủi
ro có thể xảy ra.

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thăm khám và điều trị các vấn đề về răng miệng,
ViDental Care hiện nay đang cung cấp tới khách hàng những dịch vụ sau:
●
●
●
●

Thăm khám tổng quan sức khỏe răng miệng theo định kỳ
Khám chuyên sâu các vấn đề về răng miệng ở mọi lứa tuổi
Điều trị nhanh chóng, hiệu quả các bệnh lý về răng miệng thường gặp
Tư vấn và điều trị bệnh lý răng miệng ở mức độ chuyên sâu, theo phác đồ
riêng biệt từ chuyên gia

Cam kết của chúng tôi
ViDental Care – Trung Tâm Khám & Điều Trị Bệnh Răng Miệng không chỉ với sứ
mệnh là địa chỉ cung cấp các giải pháp thăm khám và điều trị bệnh lý răng miệng
hàng đầu Việt Nam, mà còn hướng tới mục tiêu giúp khách hàng Việt những trải
nghiệm dịch vụ hiện đại, chuyên nghiệp nhất. Vì vậy, với mỗi khách hàng, ViDental
Care tự tin cam kết những điều sau:
● 100% các dịch vụ thăm khám và điều trị bệnh răng miệng đều do các bác
sĩ, chuyên gia thực hiện.
● Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và dày dạn kinh
nghiệm thực tế.
● Trang thiết bị hiện đại hàng đầu thị trường và đảm bảo được vệ sinh, tiệt
khuẩn tuyệt đối trước khi đưa vào sử dụng.
● Hiệu quả lâu dài, an toàn tuyệt đối trong quy trình thăm khám và điều trị.
● Công khai, minh mạch mọi chi phí thăm khám và điều trị các bệnh lý về
răng miệng.
● Trung thực tuyệt đối trong mọi thông tin tư vấn, khám và điều trị bệnh cho
khách hàng.
● Thỏa thuận với khách hàng bằng văn bản, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa
cho từng dịch vụ.
ViDental Care tự hào là lựa chọn uy tín, yêu thích của hàng triệu khách hàng Việt ở
thời điểm hiện tại và hứa hẹn trong tương lai sẽ là địa chỉ thăm khám, điều trị
bệnh răng miệng tin cậy của mọi người, mọi nhà, mang đến những giá trị thiết
thực và tuyệt vời nhất.

Liên hệ với chúng tôi
Hotline: 0888.298.102
Địa chỉ: 7A Ngách 8/11 Đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Nam Từ
Liêm, Hà Nội 100000
Website: https://videntalcare.com/
Chỉ đường: https://goo.gl/maps/qe1AfGSyAi2TwJ4v5
Folder:
https://drive.google.com/drive/folders/1mLRu-VnmFAH3ucw8
cLyWJ021NSd_lWTw?usp=sharing
Email: lienhe@videntalcare.com

Hệ thống ViDentalCare - Trung Tâm Khám & Điều Trị Bệnh
Răng Miệng
Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1mLRu-VnmFAH3ucw8
cLyWJ021NSd_lWTw?usp=sharing
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r2nEbU2vkpVwTAys5Qi7J6apzjqXU/edit?usp=sharing
Google Docs:
https://docs.google.com/document/d/1Lw6_fgGWloLuae-EAc
7HxqkgEaqo3UU_IVHFR5MozDg/edit?usp=sharing
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rZthOnfqeGt89a
RnZHjqHF46NkZRolE&usp=sharing
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