Dr. Sandra Tai Hakkında
Dr. Sandra Tai İngiltere'de Aldershot'da doğdu ve şimdi British Columbia'yı evi olarak görüyor.
Kanada'ya yerleşmeden önce, Malaya Üniversitesi'nde okudu ve ardından Ortodonti Sertifikası ve
Yüksek Lisans derecesi aldığı Minneapolis'teki Minnesota Üniversitesi'nde ortodonti alanında yüksek
lisans eğitimini tamamlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bir doktor ailesinde büyüdüğü
için başlangıçta tıp alanına gireceğini düşündü, ancak diş hekimliği onu çağırıyordu. Tai'ye göre
ortodonti bir sanat ve insanların gülümsemelerini tasarlayabildiği bir bilim dalı. Tıbbın bilimsel
yönünü yaratıcı bir dokunuşla beraberinde taşıyor ve mükemmel bir uyum olduğunu düşünüyor.
Şu anda, ortodonti alanında sertifikalı bir uzman ve 1.200'den fazla vakayı Invisalign ile tedavi etmiş
olan ilk Invisalign %1 Sağlayıcısı olan Dr. Tai, bilgilerini paylaşmayı seviyor. Dr. Tai, British Columbia
Üniversitesi'nde ortodonti alanında hem yüksek lisans hem de lisans ortodonti programları öğreten
bir Klinik Yardımcı Doçent ve Invisalign Üniversite Programı Koordinatörüdür. Invisalign'ı dünya
çapında çeşitli üniversitelerde öğretti, dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde ders verdi, farklı
ortodontik dernekler için sunum yaptı ve bir dizi Invisalign konferansında konuşmacı olarak yer aldı.
2014 yılında Dr. Tai, Invisalign Galerisi Klinik İnceleme Komitesinin altı üyesinden biriydi. Kuzey
Amerika'daki Align Tech Fakültesi'nin bir parçasıdır ve şu anda çeşitli klinik araştırma projelerinde ve
şeffaf plaklarla FDA klinik denemelerinde yer almaktadır. Halen özel muayenehanesinde Invisalign
Immersion Kursları vermek için zaman bulmayı başarıyor.
Dr. Tai, British Columbia Diş Cerrahları Koleji ve Kanada Kraliyet Diş Hekimleri Koleji'nin bir üyesidir,
Vancouver'daki Ortodontik Bağlar Çalışma Kulübü'nün kurucu üyesi ve eski başkanıdır ve çok sayıda
profesyonel bağlantısı vardır.
Dr. Tai, muayenehanesini açtığından beri, son derece etkili ve zamanında tedaviler için ortodonti
alanındaki en son yenilikleri kullanarak kişiselleştirilmiş, bilgili bir bakım sağlamaktadır. Dr Tai, en
karmaşık restoratif vakalar için bile disiplinler arası tedavi planlaması, yönetimi ve dizilimine yönelik
benzersiz ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemek için Dr. David Yong Tai ile güçlerini birleştiriyor. Güzel
bir gülümsemenin dönüştürücü gücüne yürekten inanıyor ve yaşamlarında olumlu bir değişim
yaratmak için hastaları ve aileleri ile etkileşim kurmayı seviyor.

