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PHÒNG KHÁM

Dịch vụ Vệ sinh Nha khoa MIỄN PHÍ
dành cho Cộng Đồng!
Phòng khám Vệ sinh Nha khoa của Đại học West Coast đóng vai trò là cơ sở giáo dục
để hỗ trợ các nhu cầu học tập về lâm sàng của các sinh viên đã ghi danh tham gia
chương trình Vệ sinh Nha khoa. Dưới sự giám sát của các nha sĩ đã được cấp phép
hành nghề (DDS/DMD) và các chuyên gia vệ sinh nha khoa đã đăng ký hành nghề
(RDH), các sinh viên ngành Vệ sinh Nha khoa sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
răng miệng và các dịch vụ giáo dục cho cộng đồng địa phương.
Phòng khám Vệ sinh Nha khoa của Đại học West Coast là một viện giáo dục, do đó các
buổi hẹn khám sẽ dài hơn lần khám bệnh thông thường tại phòng khám nha khoa
của quý vị. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên đặt lịch hẹn khám. Chúng tôi sẽ cố gắng
hết sức để sắp xếp bệnh nhân không hẹn trước.
Để lên lịch một buổi hẹn khám:
Hãy gọi ngay, 877-928-2546
Phòng khám Vệ sinh Nha khoa WCU mở cửa:
Thứ Hai-Thứ Năm 7:00 sáng–8:30 tối Thứ Sáu 7:00 sáng–5:00 chiều
Phòng khám sẽ đóng cửa khi Trường Đại học không có học kỳ nào cũng như vào tất cả các ngày
nghỉ lễ chính.

Phòng khám Vệ sinh Nha khoa WCU đặt tại:
tầng 4 trong Khu Đại học của Quận Cam
1477 South Manchester Ave, Anaheim, CA 92802

DỊCH VỤ VỆ SINH NHA KHOA MIỄN PHÍ
Xem xét Tiền sử Y khoa & Nha khoa
Khám Sàng lọc Huyết Áp
Khám Sàng lọc Glucose
Kiểm tra Răng miệng
Giới thiệu cho các dịch vụ chăm sóc nha khoa bổ sung

Có chỗ đậu xe miễn phí cho bệnh nhân.

Chụp hình Kỹ thuật số và Kỹ thuật thường (Chụp X-quang)
Loạt Ảnh Toàn bộ Vùng Miệng
Loạt Ảnh Tái khám/Chăm sóc lại
Phơi sáng Toàn cảnh
Màng phủ Mặt cắn

Bãi đậu xe nằm dọc tòa nhà tại các điểm đậu xe
được chỉ định. Nếu quý vị không chắc chắn nơi
đậu xe, vui lòng dừng và hỏi người hướng dẫn
đậu xe.
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Phòng khám Vệ sinh Nha khoa của Đại học
West Coast tọa lạc trên tầng 4 của khu đại học
Quận Cam.
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Giáo dục & Hướng dẫn Vệ sinh Răng miệng
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Đánh giá Rủi ro
Bệnh Mục/Sâu răng
Bệnh Nha chu
Bệnh lý/Ung thư Răng miệng
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Sử dụng Chất trám bít Hố Rãnh
Điều trị/Liệu pháp bằng Florua
Các Thủ thuật Gây tê Răng
Mô hình Nghiên cứu đối với Diễn giải & Chế tạo Khay
Chăm sóc Bộ phận Giả đối với Hàm răng giả Một phần & Toàn bộ
Khám sàng lọc Nha chu & Liệu pháp Nha chu không cần Phẫu thuật
Phòng bệnh/Vệ sinh cho Người lớn & Trẻ em
Liệu pháp Nha chu (làm sạch cao răng và nạo chân răng)
Gây tê Cục bộ và Giảm đau bằng Oxit Nitơ (giảm đau nhẹ)
Thiết bị Dùng Tay và Siêu âm
Liệu pháp La-de
Đặt chất Kháng khuẩn

Chỉ đường đến Phòng khám Vệ sinh Nha khoa của Đại học West Coast
Từ phía Bắc Quận Cam:
Theo đường I-5 South đi về phía San Diego. Ra khỏi Harbor Blvd hướng về Convention
Center. Tiếp tục rẽ phải tại ngã ba, đi theo các biển báo hiệu cho Harbor Blvd S. và đi vào
S. Harbor Blvd. Rẽ trái tại Manchester Ave.
Từ phía Nam Quận Cam:
Theo đường I-5 North về phía Santa Ana. Ra khỏi Harbor Blvd. hướng về Ball Rd.
Rẽ trái tại S. Harbor Blvd. Rẽ trái tại W. Manchester Ave.

Để biết thêm thông tin về Phòng khám Vệ sinh Nha khoa, vui lòng truy cập
www.westcoastuniversity.edu/WCUClinic

