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Triết lý kinh doanh, như quý vị đọc giả cũng biết, là la bàn chỉ nam cho hoạt động của doanh nghiệp, hay có thể nói, triết lý kinh doanh là thứ không thể 

thiếu trong hoạt động kinh doanh của công ty, là phần nội dung tóm lượt về ý nghĩa tồn tại của doanh nghiệp.

Để có thể cung cấp kỹ thuật xứng đáng với sự tin cây của quý khách, triết lý kinh doanh của công ty chúng tôi là : ① Xây dựng môi trường làm việc mà 

nhân viên có thể phát huy được kỹ năng của mình.② Mạnh dạn tiếp thu hệ thống mới trong ngành kỹ thuật phục hình răng đang liên tục phát triển.? Liên 

tục duy trì nội dung ① vá ②. Đây chính là hình ảnh lý tưởng mà công ty chúng tôi nhắm tới.

Đặc biệt là, để luôn là “doanh nghiệp đương đầu với cái mới”, chúng tôi không chỉ áp dụng hệ thống CAD/CAM, lò nung mới, chúng tôi còn là doanh nghiệp 

tích cục tiếp thu những kỹ thuật chưa được áp dụng tại Nhật Bản. Có lúc, hệ thống xảy ra trục trặc, gây ra tổn thất cho công ty, thế nhưng cũng nhờ thông 

qua những trục trặc ấy, chúng tôi đóng góp ý kiến vói nhà sản xuất, làm tối ưu hóa hệ thống hơn nữa. Tôi tin rằng, với tinh thần knih doanh trên, thì kết 

quả, tổng thể cả ngành y khoa của Nhật cũng sẽ trở nên phồn thịnh hơn.

Triết lý kinh doanh mà chúng tôi vừa nêu, vừa là la bàn chỉ nam cho doanh nghiệp, vừa giúp cho nhân viên có thể chuyên tâm vào công việc của mình 

hằng ngày. Công ty chúng tôi, kể từ giờ trở đi, cũng sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên triết lý kinh doanh trên.

Triết lý kinh doanh của chúng tôi.

Trích 1 phần trong cuốn”Nhập môn kinh doanh Labo phục hình răng”

Đăng vào số tháng 5/2013“Kỹ thuật nha khoa” thuộc công ty cổ phần xuất bản Ishiyaku

Written by, Munemura Hiroyuki

Là công ty mà 
khách hàng cảm 
thấy hài lòng khi 

Là công ty mà 
nhân viên cảm 

thấy mãn nguyện 
khi làm việc tại 

Là công ty không 
bao giờ thỏa mãn 
với hiện tại, luôn 
đương đầu thử 

thách với cái mới

Chief 
Phòng kinh doanh
Tham gia năm 2012

Yamaguchi Yuto

Chúng tôi đang cố gắng để được ở vị trí của 
một văn phòng nha khoa khi giới thiệu kỹ thuật 
viên của chúng tôi.
Nếu bạn có thắc mắc hoặc không hài lòng với 
sản phẩm hoặc công nghệ mới, vui lòng nói 
chuyện với tôi.

Phòng Nha khoa Nha khoa
Tham gia năm 2014

Okamoto Yuriko

Các kỹ thuật viên nha khoa có nhiều điều 
để ghi nhớ sâu sắc, nhưng tôi sẽ thách 
thức tất cả mọi thứ trong khi vui chơi và tôi 
sẽ hướng tới công việc tự hào về những 
người trong tương lai.

Section Manager
Khoa răng giả
Tham gia năm 1993

Obayashi Hirotaka

Tôi không quên những cảm xúc đầu 
tiên, tôi liên tục tìm kiếm để có được 
công nghệ và kiến thức.
Mặc dù tôi đã được tham gia vào 
công nghệ nha khoa trong một thời 
gian dài, có rất nhiều điều để tìm hiểu, 
vì vậy tôi sẽ cải thiện nghiêm túc kỹ 
năng của tôi.



Trụ sở chính

ACL Hawaii, Inc.

Văn phòng chi nhánh Tokyo

DENTAL ACADMY TOKYO

hòng Nha khoa Nha khoa

Sở Nội vụ chung

Biểu tượng logo công ty
ACL là 3 chữ cái đầu của tên công 
ty chúng tôi, là biểu tượng cho 
hình ảnh doanh nghiệp được đối 
tác tin tưởng.Với màu đen là 
tượng trưng cho tư tưởng kinh 
doanh vững bền là nền tảng cho 
sự tin tưởng, cùng màu xanh là 
tượng trưng cho môi trường làm 
việc vệ sinh cùng kỹ thuật tinh tế.

Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ 
trong ngành nha khoa mang tính cách mạng, 
khiến cho người ta phải thán phục. Trong thời 
buổi, ngành nha khoa ngày càng một đa dạng 
hóa, người kỹ thuật viên phục hình răng chúng ta 
đây cũng phải thích ứng với thời cuộc. Và càng 
trở về sau, vai trò của chúng ta ngày càng một trở 
nên quan trọng. Và để thực hiện điều đó, công ty 
chúng tôi luôn tích tực tham gia các buổi tọa đàm 
về nha khoa trong và ngoài nước, ngoài ra, chúng 
tôi còn xây dựng một hệ thống truyền thông tin, có 
thể nhanh chóng thu thập kỹ thuật mới từ các chi 
nhánh của chúng tôi ở nước ngoài về bênh viện 
của mình. Ngoài ra hoạt động kiểm tra chất lượng 
của chúng tôi luôn được thực hiện, liên tục năng 
cao chất lượng sản phẩm.Không những thế, công 
ty chúng tôi không chỉ theo đuổi mục tiêu là lợi 
nhuận, chúng tôi còn nỗ lực cống hiến cho xã hội 
thông qua hoạt động của mình. Vì lẽ đó, chúng tôi 
luôn tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh, hiến 
máu, các hoạt động phúc lợi xã hội, các hoạt 
động tình nguyên tại địa phương. Không chỉ thế, 
chúng tôi còn lưu tâm đến vấn đề gìn giữ môi 
trường trái đất, sử dụng các phương pháp chế tạo 
răng giả thân thiện với môi trường, giảm thiểu 
lượng CO2 được thải ra.

Trong thế giới y khoa, hoạt động SSQ( Speed- 
Service, Quaily) ngày càng được đẩy mạnh nhằm 
đáp ứng những biến đổi của thị trường. Chúng tôi 
luôn cùng với nhân viên của mình suy nghĩ, làm 
thế nào để bằng công việc phục hình răng, chúng 
tôi có thể cống hiến hơn nữa cho xã hội cũng như 
phúc lợi y tế. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nhắm 
tới hình ảnh là labo phục hình răng mà được bệnh 
nhân, cũng như các bệnh viên răng hàm mặt tin 
dùng.

Mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới

Là sự dung hòa giữa kỹ 
thuật của người nghệ nhân 
và khoa học

Kỹ thuật viên đạt chứng nhận hội trồng răng Nhật Bản
Kỹ thuật viên đạt chứng nhận hội nghiên cứu trồng răng quốc tế
Kỹ thuật viên viên chuyên môn đạt chứng nhận hội kỹ thuật 
phục hình răng Nhật Bản 
Giảng viên đạt chứng nhận hội kỹ thuật viên phục hình răng Nhật Bản
Phó hội trưởng hội kỹ thuật viên phục hình răng tỉnh Gunma
Trưởng học viện Dental Academic Tokyo

 (giấy phép đăng ký số: #09BY5004)

phục hình răng tổng thế
buôn bán các thiết bị nha khoa

Munemura Hiroyuki
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Ashikaga Ceramic Laboratories đi vào hoạt động

Xây dựng thêm labo phục hình răng số 1

Áp dụng hệ thống Die Core

Pháp nhân hóa công ty trách nhiệm hữu hạn Ashikaga Ceramic Laboratories

Thiết lập hệ thống thực tập tại nước ngoài 

Áp dụng hệ thống Sunsrise

văn phòng mới được hoàn thành, 
dời công ty vào bên trong thành phố Ashikaga, tỉnh Tochigi

Áp dụng hệ thống Inkovac

Chuyển sang hình thức công ty cổ phần

Mở hội thảo vè kỹ thuật kỷ niệm 10 năm thành lập

Thành lập chi nhánh tại Guam

hội thảo kỷ niệm 15 năm thành lập thành lập Guam

Lấy giấy phép kinh doanh, nhập khẩu thiết bị y tế

Áp dung Empress 2

Áp dụng máy quét tiếp xúc Nobel Biocare với hệ thống Cad/Cam 

Thành lập chi nhánh tại Hawaii, 
dòi hoạt động của chi nhánh Guam sang Hawai

thành lập văn phòng mới, 
dòi chi nhánh tổng công ty sáng thành phố Ota tỉnh Gunma 

Áp dụng máy quét tiếp xúc 
Forte Nobel Biocare với hệ thống Cad/cam

Áp dụng hệ thống Multi Injection

thành lập phòng dịch vụ

Áp dụng máy quét Genion Nobel Biocare với hệ thống Cad/Cam

Tham gia hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Quest, 
với tư cách là chi nhánh tại Tokyo

 tham gia hoạt động vận hành của Master Ceramist School

Áp dụng 3ML Lava Scan ST với hệ thống Cad/Cam

Lễ kỹ niệm 10 năm thành lập Master Ceramist School

Áp dụng hệ thống E-Max

Áp dụng hệ thống Aadva GC' CAD/CAM

Thành lập phòng kinh doanh Sendai tại thành phố 
Sendai tỉnh Miyagi

Áp dụng hệ thống Cosmos Dental

Áp dụng hệ hệ thống Roland DWX-50 CAD/CAM

Áp dụng hệ thống IvoBace

Áp dụng hệ hệ thống Roland DWX-4 CAD/CAM

Áp dụng hệ thống CA

Áp dụng hệ thống máy quét tiếp xúc 
Genion 2  Nobel Biocare với hệ thống Cad/Cam

Áp dụng hệ thống Straumann Cares CAD/CAM

Âp dụng hệ thống Sirona inEos X5 / inLab MC X5 Cad/Cam

Áp dụng hệ thống 3 Shape D2000/TRIOS CAD/CAM

Ấp dụng hệ thống máy in 3D BEGO Varseo CAD/CAM

 Số liệu vào thời điểm tháng 9/2016

Kỹ thuật viên phục hình răng đạt công nhận
của hội trồng răng Nhật Bản : 5 người

Kỹ thuật viên phục hình răng đạt công nhận
của hội trồng răng Quốc tế : 6 người

Kỹ thuật viên phục hình răng đạt chứng nhận
Labo theo tiêu chuẩn hệ thống BPS : 2 người

Kỹ thuật viên phục hình răng 
chuyên môn đạt chứng nhận 
của hội răng hàm mặt Nhật Bản : 1 người

Giảng viên đật chứng nhận hội kỹ thuật 
viên phục viên phục hình răng Nhật Bản : 1 người

Hội nghiên cứu trồng răng lâm sàng Nhật Bản
SJCD Internation School
Dental Concept 21
Hội nghiên cứu răng hàm mặt Nhật Bản
Hội nghiên cứu ha khoa thẩm mỹ Nhật Bản
Hội nghiên cứu nha khoa kỹ thuật số Nhật Bản
Hội nghiên cứu CAD/CAM nha khoa lâm sàng Nhật Bản
Hiệp hội các labo phục hình răng Nhật Bản
Hội Kojima
Hội Ayumi Study Group
Hội nghiên cứu kỹ thuật phục hình răng Nhật Bản
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Chứng nhận

Tổ chức liên kết và nhóm nghiên cứu

Munemura Hiroyuki
Giám đốc Đại diện và Chủ tịch

Phòng Nha khoa Nha khoa
Phần thứ nhất
Phần thứ hai
Phần thứ ba
Phần CAD / CAM
Phòng kiểm soát chất lượng

Khoa răng giả
Phần thứ nhất
Phần thứ hai
Phòng kiểm soát chất lượng

Bộ phận bán hang
Phòng kinh doanh
Phòng làm việc văn phòng

Sở Nội vụ chung
phần công việc chung
Phần kế toán
Phòng Nhân sự
Phòng Dịch vụ

Văn phòng
chi nhánh
SENDAI



Varseo 
3D printing system

Sintra
Lò cho zirconi

Nobel Procera
Genion２

3M
Lava Scan ST

SIRONA
inEos X5 / inLab MC X5

Straumann
CARES D7 PLUS

3shape
Máy quét nội nhãn TRIOS

BEGO
Varseo 3D Printer

Bằng cách chụp các biểu đồ màu với các 
mẫu màu chính xác được in cùng nhau 
trong khoang miệng và hiệu chỉnh màu sắc 
trên màn hình chính xác cao của chúng tôi, 
bạn có thể mô phỏng gần như màu sắc của 
răng bệnh nhân.

Chính xác tái tạo 
màu rang

GC
AadvaMill LD-I / AadvaScanner

Roland DG
Milling machine DWX-50 / DWX-4

Từ thời cổ đại đến nay, khát vọng làm đẹp lớn nhất của con người chính là sỡ hữu một hàm răng đẹp. Và để 
có một hàm răng đẹp, phát huy được nét hấp dẫn của nó, tổ tiên của chúng ta đã trải qua nhiều năm tháng 
mày mò, để ngày hôm nay, sản sinh ra nhiều vật liệu, kỹ thuật nha khoa. Công ty chúng tôi đào tạo những 
người nghệ nhân mạnh dạn áp dụng những ký thuật tối tân, chịu khó lắng nghe ý kiến từ khách hàng,không 
ngừng mài dũi, trao dồi thêm kỹ thuật. Nha khoa thẩm mỹ, trên hết, đòi hỏi kỹ thuật của người kỹ thuật viên 
cùng những công nghệ tối tân hỗ trợ. Xin quý khách hãy thử tìm đến tư vấn chúng tôi một lần.

Chúng tôi cung cấp sản phẩm được làm bằng khung Titan, Nhôm, 
Zirconia là những nguyên liệu có độ bền cao và thích hợp với cơ thể 
con người, được gia công phay bằng công nghệ Cad.Cam, đưa ra sản 
phẩm có độ dính liền cao mà con người khó mà có thể thực hiện được

Phục hình thẩm mỹ

Mão răng BZ

Sản phẩm được thiết kế bằng hệ thống CAD, trực 

tiếp cắt gọt khối Zirconia trong suốt thành sản 

phẩm Zirconia. Bằng việc sử dụng kỹ thuật tự 

nhiên, chúng tôi có thể sản xuất những sản phẩm 

Zirconia tự nhiên.

Chúng tôi thiết kế khung bằng hệ thống Cad/Cam 

tối tân, sau đó các kỹ thuật viên sẽ cho sức và, tạo 

ra sản phẩm có độ trong suốt cao gần như răng 

thật. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong nhiều 

công việc như trồng răng vv

Làm khung sứ

Phôi với thành phần chính là sứ Lithium disilicate, 

được nung và tạo hình trong lò nung. Với nguyên 

liệu sứ có độ uốn cong cao lên đến 360~400Mpa, 

thích hợp cho việc sản xuất mão răng.

Bui ld-up type Mil l ing typePress type

Zirconia frame

Titanium frame

Chúng tôi có một bảo hành 10 năm trên khung zirconia của chúng tôi. 
Nếu khung vỡ, xin vui lòng gửi các mặt hàng thực tế và thẻ bảo hành. 
Nếu bị hư hỏng trong vòng 10 năm, chúng tôi sẽ đảm bảo. Sản xuất 
bằng cách xử lý lại hoặc tu sửa, sự phá vỡ của đồ sứ trên không được 
bảo hành.

Khung Zirconia Bảo hành 10 năm 

Sản phẩm sứ
với độ uốn cong cao
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Ivoclar Vivadent
Programat  EP5010 / EP5000

3shape
D2000

Phục hình thẩm mỹ - Giới thiệu thiết bịCAD/CAM - Giới thiệu thiết bị

CAD/CAM
Ashikaga Ceramic Laboratories áp dụng hệ thống CAD/CAM tối tân dùng trong nha 
khoa, chúng tôi có thể cung cấp những sản phẩm nha khoa được thực hiện bởi những 
kỹ thuật viên chuyên môn cùng hệ thống Cad/Cam có thể nhận biết được lỗi sai với độ 
chính xác cao tới 0,01 mm mà con người không thể thực hiện được.

Máy quét nội  nhãn  TRIOS

Làm khung răng sứ gần 
giống với răng thật nhất có 
thể

Trực tiếp cắt gọt từ phôi, cho 
ra sản phẩm bền chất lượng 
cao với giá cạnh trạnh

Nung, tạo hình sản phẩm sứ 
bền, có độ thẩm mỹ cao 



Surgical plate NobelClinician Implementation

Kỹ thuật trồng răng đang ngày một được công nhận là một trong những kỹ thuật điều trị phổ biến, 
các nhà sản xuất trong và ngoài nước đều tiến hành nghiên cứu kỹ thuật trồng răng, nhằm đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng về kỹ thuật trồng răng. Công ty chúng tôi đáp ứng từ việc sản xuất 
mão răng, cầu răng cho trường hợp trồng 1 chiếc răng, cho đến cả trồng nguyên hàm.

Công ty chúng tôi, sau khi trải qua nhiều quá trình mày mò, cuối cùng đã cho ra được sản phẩm 
răng giả hoàn hảo.
Chúng tôi sử dụng loại nhựa Resin có độ thích ứng cao, thông qua hệ thống hút áp suất,áp dụng 
nhiều loại thiết bị như hệ thống MI của răng giả Non Clasp, loại nhựa Acryshot với tính dẻo có thể 
dùng trong phục hình, đúc răng giả

Đáp ứng các loại implant từ các nhà sản xuất
Trụ cầu / trụ cầu tùy chỉnh / thể  cấu trúc phần trên
All on 4
Full Mouth Frame

Răng giả độ chính xác caoKỹ thuật trồng răng

Kỹ thuật viên trồng răng của chúng tôi đạt chứng nhận ” kỹ thuật 
viên phục hình răng chuyên Implant” của hiệp hội trồng răng 
trong nước lẫn hiệp hội trồng răng quốc tế, có thể đưa ra được 
sản phẩm với độ chính xác cao, đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật 
trồng răng. Tại ACL, chúng tôi cung cấp cho quý khách là sự an 
tâm dựa trên kỹ thuật tay nghề của những kỹ thuật viên được 
công nhận từ các hội nghiên cứu.

Kỹ thuật viên đạt chứng nhận 
hội nghiên cứu trồng răng Quốc tế 6 người

Kỹ thuật viên đạt chứng nhận 
hội nghiên cứu trồng răng Nhật Bản 5 người

ActiveDry / Fressy
Khử trùng và khử trùng răng giả

 Số liệu vào thời điểm tháng 9/2016

LaserStar iWeld
Công việc tốt bằng hàn laser

Chúng tôi hỗ trợ khác với hệ thống được mô tả ở đây. Xin hãy hỏi.Xử lý hệ thống cấy ghép Răng giả độ chính xác cao - Giới thiệu thiết bị

All-on-4

Răng giả Non Clasp
Esthetic Shot
Valplasto
Lucitone FRS

Attachment
Attachment mang tính từ
Bar Attachment
Attachment ERA
Attachment OPA

Tấm kim loại
Cobalt Chrome
Hợp kim titan
Titan thuần

Kỹ thuật Implant
Stent
Surgical Plate
Radiographic Guide

Clear Aligner 
Các loại thiết bị chỉnh hình
Night Guard
Sprint
Khay dựng thuốc tẩy
Drug Retainer
Mouthpiece
Comfort

Một số thiết bị khác

IvoBase System
Hệ thống trùng hợp mới 
bằng điều khiển điện tử

CosmosDenture
Hệ thống polymer hóa 

bằng phương pháp không mở

ErkoPress 300Tp
Molding machine for mouthpiece / tray

CA System
CA Create a setup model

Labo đạt chứng nhận hệ thống BPS

Răng giả BPS được làm bằng hệ thống BPS được chế 
tạo bằng quy trình khác hoàn toàn thông thường.Sản 
phảm được chế tạo sau khi được cân nhắc kỹ các yếu 
tố như chuyển động của cơ cằm, trạng thái bên trong 
miệng, khả năng phát âm, nhai, độ cân bằng khuôn 
mặt khi cười. Thông tin chi tiết xin tham khảo trên 
Labo đạt chứng nhận hệ thống BPS của chúng tôi.

Cung cấp sự an tâm theo
” tiêu chuẩn từ hội nghiên cứu”

kỹ thuật viên đạt chứng nhận: 2 người

Impression System
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SAITAMA

TOCHIGI

GUNMA

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện 
thoại hoặc trang web

Gửi tài liệu
Chúng tôi sẽ cung cấp tờ rơi, bảng giá, 
bảng hướng dẫn và như vậy. Trong 
trường hợp của một văn phòng nha sĩ 
gần đó, người phụ trách sẽ trực tiếp 
đến thăm.

Làm ơn gửi
Vui lòng gửi cho chúng tôi hướng dẫn, 
số lần hiển thị đã mua, mô hình thạch 
cao và các mặt hàng cần thiết khác. 
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu cần 
thiết các cuộc họp chi tiết.

Sản xuất
Chúng tôi thiết kế và sản xuất các bài 
báo kỹ thuật tối ưu cho từng bệnh nhân.

Đến
Chúng tôi sẽ gửi bài kỹ thuật đã hoàn 
thành với hóa đơn. Mặc dù chúng tôi 
được đóng gói đúng, xin vui lòng xác 
nhận rằng không có thiệt hại vv ngay 
sau khi đến.

Xin vui lòng liên hệ

Niềm đam mê của chúng tôi là với thế giới.

*Tùy thuộc vào hoàn cảnh của tuyến đường, 
chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn.

*Đối với các khu vực ngoại vi khác, vui lòng liên 
hệ với chúng tôi.

Koga / Yuki / Chkusei / Tsukuba

Kumagaya / Hanyu / Gyoda
Honjo

Dòng lệnh Khu vực pickup trực tiếp

Maebashi / Takasaki / Ota
Isesaki / Kiryu / Tatebayashi
Midori / Shibukawa / Numata
Tomioka / Kanra

Utsunomiya / Oyama / Kanuma
Ashikaga / Sano / Tochigi

Thông qua phòng khám nha khoa, cho bệnh nhân trong cả nước,
Căn cứ vào văn phòng chi nhánh của Hawaii tại Hoa Kỳ, cũng như tại Châu Á và Châu Âu.

Tại công ty chúng tôi, bạn có thể đặt 
hàng sản phẩm nha khoa bằng chuyển 
phát nhanh.
Mô hình nha khoa đã được gửi đi được 
quản lý tốt bởi đội ngũ nhân viên chuyên 
nghiệp cho đến khi giao hàng.

Nhân v iên có thể 
ghé thăm trực tiếp 
nếu có thể t rong 
khu vực đón khách 
trực tiếp. Nhân viên 

của chúng tôi có đủ tiêu chuẩn như là 
một kỹ thuật viên nha khoa hoặc một nha 
sĩ vệ sinh và có nhiều kinh nghiệm để 
chúng tôi có thể cho bạn biết một chút về 
một vấn đề trơn tru. 
V ì  AC L  c ó  n h â n  
viên làm việc toàn 
thời gian nên giao 
hàng, khả năng phân phối đáng tin cậy, 
an toàn và đáng tin cậy hơn là có thể.

TOKYO

MIYAGI

Tại 23 phường

Sendai / Natori / Iwanuma
Tagajo / Shiogama / Kurokawa
Miyagi

*Yêu cầu tư vấn
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+81-276-20-5670 +81-276-20-5671
info@acl-jp.com http://acl-jp.com

Ashikaga Ceramic Laboratory Co., Ltd.
672, Higashishimmachi, Ota-shi, Gumma, 373-0015

+81-3-3811-0241 +81-3-3811-0240
msc@acl-jp.com http://msc-lab.com

Juzandoh Bld.5F, 2-8-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033
MSC Co., Ltd.

+81-3-3811-0223 +81-3-3811-0240
info@dental-academy.tokyo http://dental-academy.tokyo

Juzandoh Bld.5F, 2-8-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033
DENTAL ACADEMY TOKYO

ACL Hawaii, INC.
1600 Kapiolani Blvd., Suite1227, Honolulu, Hawaii 96814 U.S.A.
+1-808-947-2128
mail@aclhawaii.com

+1-808-947-2118

+81-284-72-5028

Dental Mart Co., Ltd.
3771-2, Nakagawacho, Ashikaga-shi, Tochigi, 326-0825

0120-137218
3-10-7, Sumiyoshidaihigashi, Izumi-ku Sendai-shi, Miyagi, 981-3222

Sendai Sales Office

Can not make calls from outside Japan.
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