
 

 

 

      KHOA RĂNG HÀM MẶT 

              PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

            TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN BIẾN CHỨNG 
 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

1 

Khám và chẩn đoán: 

 Răng khôn mọc lệch, không đủ 

chỗ mọc gây đau. 

 Răng khôn mọc lệch gây nhồi 

nhét thức ăn gây viêm nướu, 

làm sâu răng bên cạnh. 

 Răng không ngầm, không đủ 

chổ mọc gây sưng vùng góc 

hàm, gây cứng khít hàm, gây 

đau nhức. 

X-quang chếch 

nghiêng răng gây 

biến chứng. 

Hoặc Paranoma. 

Hoặc CT Scaner 

 Xét nghiệm 

Tổng phân tích tế 

bào máu, APTT 

 

 Nội khoa, giảm 

triệu chứng. 

 

 Kháng sinh: 

Augmentin, 

Zinnat, Rodogyl, 

(Spiramycine + 

Metronidazole) 

 Corticoid 

 Giảm đau 

 Vệ sinh răng miệng 

2 

 Khi triệu chứng giảm có thể nhổ 

răng. 

 Có hình ảnh 

chân răng nằm 

trong kênh răng 

dưới cho chụp CT 

 Tiểu phẫu nhổ 

răng khôn. 

 Kháng sinh 

 Corticoid 

 Giảm đau 

 Ăn thức ăn mềm, 

nguội, lạnh, không súc 

nước muồi. 

 Chườm lạnh ngoài 

mặt vùng răng nhổ, 

ngậm đá 

 



Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

3 

 Theo dõi đánh giá vùng răng đã 

nhổ: Tình trạng sưng, đau, chảy 

máu, nhiễm trùng sau nhổ. 

 Nếu tình trạng bệnh ổn có thể  

cho xuất viện. 

 
 Phòng ngừa 

nhiễm trùng sau nhổ 

răng. 

 

 Kháng sinh 

 Corticoid 

 Giảm đau 

Giữ vệ sinh răng 

miệng, hẹn tái khám 

sau 1 tuần. 

 
 

 



       KHOA RĂNG HÀM MẶT 

                   PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

                PHẪU THUẬT GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI 

1. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ: 

 Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

Trước 

phẫu 

thuật 

 Ngoài mặt: Mặt biến dạng, sưng nề tụ máu 

dưới da, có thể lan đến má và cổ, có thể có vết 

thương xây xát hoặc rách da ngoài mặt. 

 Trong miệng: Sưng nề, bầm tím, đau dọc vùng 

gãy, có thể rách niêm mạc, biến dạng cung răng. 

Di động hai đầu gãy. Khớp cắn sai hoặc khớp cắn 

hai thì. 

 Đau khi vận động hàm dưới 

 Há hạn chế và lệch hàm khi há. 

 Rách thành trước ống tai ngoài và đọng máu 

lỗ tai (trong gãy lồi cầu). 

 Xét nghiệm tiền phẫu. 

 X-quang: 

- Gãy vùng cằm: face, 

occlusal hàm dưới, panorama 

- Gãy cành ngang, góc hàm, 

cành cao: face, maxillaire 

defile. 

- Gãy lồi cầu: face, schuller, 

chúp cắt lớp có há miệng. 

-Scanner vùng xương 

mặt + Tái tạo 3D. 

 Điều trị các bệnh 

nội khoa khác (nếu 

có). 

 Nắn chỉnh và cố 

định xương hàm 

dưới về đúng vị trí. 

 

 

 

  Kháng sinh: 

Augmentin, 

Zinnat, 

Ceftazidim 

Rodogyl 

(Spiramycine+

Metronid azole) 

 Corticoid 

 Giảm đau 

Vệ sinh răng 

miệng. 

 Chăm sóc 3. 

 Chăm sóc vết 

thương (nếu có). 

 

Sau 

phẫu 

thuật 

 Sự lành thương của vết mổ. 

 Sự cân đối của khuôn mặt. 

 Kiểm tra việc há ngậm miệng và khớp cắn. 

 Đánh giá sự phục hồi chức năng của hàm dưới: 

nhai, phát âm. 

 Khám, đánh giá chức năng của khớp thái 

dương hàm (TDH). 

 Khám đánh giá, ngăn ngừa tăng trưởng bất 

thường xương hàm dưới và cứng khớp TDH. 

 Theo dõi các biến chứng sau phẫu thuật như: 

nhiễm trùng, lệch khớp nhai, vận động hàm hạn chế. 

 
 Phòng ngừa 

nhiễm trùng sau 

mổ. 

 Nâng cao tổng 

trạng. 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Giảm đau 

 Dinh dưỡng: 

dặn dò chế độ ăn, 

uống. 

 Giữ vệ sịnh 

răng miệng. 

 Chăm sóc 

vùng mổ. 



2. QUẢN LÝ, DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

2.1. Chuẩn bị trước ngày mổ: 

- Cho bệnh nhân súc miệng bằng dung dịch có chứa Chlorhexidin. 

- Cạo vôi sạch sẽ nếu bệnh nhân có chị định cột hàm. 

- Bôi sạch móng tay chân (nếu có sơn móng). 

- Không đeo nữ trang, đồ trang sức. 

- Không thức khuya. 

- Không uống rượu bia. 

- Nhịn ăn uống từ 21 giờ ngày trước mổ. 

2.2. Chăm sóc bệnh nhân sau mổ: 

- Ngày 1: Ăn thức ăn mềm, lỏng (nếu có cột hàm), uống nhiều nước, giữ vệ sinh răng miệng, chăm sóc vùng mổ. 

- Ngày 2-3: Ăn thức ăn mềm, lỏng, uống nhiều nước, giữ vệ sinh răng miệng, chăm sóc vùng mổ, theo dõi đánh giá việc há miệng hạn 

chế, lệch hàm khi há, loạn năng khớp thái dương hàm. 

- Ngày 4: Xuất viện. 

LƯU Ý: 

- Khi xuất viện uống thuốc theo toa, tái khám đúng hẹn. 

- Nếu có biến chứng phải đến bệnh viện ngay. 

- Giữ vệ sinh răng miệng, hướng dẫn bệnh nhân tập há miệng khi tháo cung buộc hàm. 

 



       

 

KHOA RĂNG HÀM MẶT 

          PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

          PHẪU THUẬT GÃY HÀM GÒ MÁ 

1. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ: 

 
Khám Cận lâm sàng 

Nguyên tắc điều 

trị 
Thuốc Chăm sóc 

Trước 

phẫu 

thuật 

 ổ mắt và vùng 

má. 

 Gián đoạn xương gò má ở một vài vị trí: 

bờ dưới ổ mắt, bờ ngoài ổ mắt, trụ gò má. 

 Há miệng hạn chế, 

 Tê vùng má bên gãy. 

 Lép bên phần má gãy. 

 Song thị 

 Lõm cung tiếp 

 Xét nghiệm tiền 

phẫu. 

 X-quang: 

Blondeau, Hirtz.  

 CTScanner 

vùng xương mặt + 

Tái tạo 3D. 

 Điều trị các 

bệnh nội khoa 

khác (nếu có). 

 Nắn chỉnh và 

cố định xương 

gò má về đúng 

vị trí. 

 Kháng sinh: 

Augmentin, Zinnat, 

Cetazidim, Rodogyl 

(Spiramycine + 

Metroni dazole) 

(nếu có tổn thương 

kết hợp) 

 Corticoid 

 Giảm đau 

 Vệ sinh răng 

miệng. 

 Chăm sóc 3. 

 Chăm sóc vết 

thương (nếu có). 

Sau 

phẫu 

thuật 

 Sự lành thương của vết mổ. 

 Sự cân đối của khuôn mặt. 

 Kiểm tra việc há ngậm miệng và khớp cắn. 

 Đánh giá sự dị cảm ở mặt 

 Khám song thị ở mắt. 

 Theo dõi các biến chứng sau phẫu thuật 

như: Chảy máu, song thị, dị cảm. 

  Phòng ngừa 

nhiễm trùng sau 

mổ. 

 Nâng cao tổng 

trạng. 

 Kháng sinh 

 Kháng viêm 

 Giảm đau 

 Dinh dưỡng: 

dặn dò chế độ ăn, 

uống 

 Giữ vệ sịnh răng 

miệng. 

 Chăm sóc vùng 

mỗ. 



 

2.   QUẢN LÝ, DINH DƯỠNG VÀ TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH: 

2.1. Chuẩn bị trước ngày mổ : 

- Cho bệnh nhân súc miệng bằng dung dịch có chứa Chlorhexidin. 

- Bôi sạch móng tay chân (nếu có sơn móng). 

- Không đeo nữ trang, đồ trang sức. 

- Không thức khuya. 

- Không uống rượu bia. 

- Nhịn ăn uống từ 21 giờ ngày trước mổ. 

2.2   Chăm sóc bệnh nhân sau mổ: 

- Ngày 1: Ăn thức ăn mềm, uống nhiều nước, giữ vệ sinh răng miệng, khổng tì đè, không nằm nghiêng về phía vùng mổ. 

- Ngày 2-3: Ăn thức ăn mềm, uống nhiều nước, giữ vệ sinh răng miệng, khổng tì đè, không nằm nghiêng về phía vùng mổ. 

- Ngày 4: Xuất viện. 

LƯU Ý: 

- Khi xuất viện uống thuốc theo toa, tái khám đúng hẹn. 

- Nếu có biến chứng phải đến bệnh viện ngay. 

- Giữ vệ sinh răng miệng, khổng tì đè, không nằm nghiêng về phía vùng mổ. 



 

   KHOA RĂNG HÀM MẶT 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

VIÊM NHA CHU 

Ngày Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

1 

 Nướu sưng đỏ 

 Hôi miệng - Tụt nướu 

 Răng lung lay và thưa dần 

 Dễ chảy máu chân răng 

 Vôi răng nhiều. 

 X-quang răng 

(Nếu nhiều răng 

chụp phim 

Panorama) 

  Cạo vôi răng  Kháng sinh 

 (Spiramycine + 

Metronida zole) 

  Corticoid 

  Giảm đau 

  Vitamin C, E 

 Vệ sinh răng 

miệng 

 Ngậm nước muối 

pha loãng 2 lần/ 

ngày 

2 

Đo túi nha chu: 

- Nếu túi nha chu < 5mm: Độ 

mất bám dính ít, tiêu xương 

trên xương. 

- Nếu túi nha chu > 5mm: Mất 

bám dính nhiều, tiêu xương ổ 

răng trầm trọng. 

  Xử lý mặt gốc răng 

 Cố định răng lung lay 

 Phẫu thuật làm sạch mô 

nha chu. Nếu răng bị 

tiêu xương qua nhiều có 

thể chỉ định nhổ răng 

khi cần thiết. 

 Thuốc bôi nướu 

(metrogyl denta) 

 Kháng sinh 

(Spiramycine + 

Metronidazole) 

 Corticoid 

 Giảm đau 

 Vitamin C, E 

 Vệ sinh răng 

miệng tái khám 

sau 1 tuần 

 



 

 

         KHOA RĂNG HÀM MẶT 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ NĂM 2022 

BỆNH VIÊM TỦY 
 

Ngày Khám Cận lâm 
sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

1 

Khám và chẩn đoán: 

Viêm tủy có hồi phục: 

 Đau tự nhiên thoáng qua từ 3-5 phút, đau tăng khi 

có kích thích (ngọt, chua, nóng, lạnh,...). Hết kích 

thích vẫn đau kéo dài gần 1 phút. 

 Đau nhói khu trú. 

 Không có tiền sử của một cơn đau trước đây. 

Viêm tủy cấp: 

 Sâu tiến triển ở ngà. 

 Răng đau tự phát, khi có kích thích cơn đau khởi 

phát và tiếp tục kéo dài khi kết thúc kích thích  

> 1 phút. 

 Đau nhói hay âm ỉ, khu trú hay lan tỏa. Đau từng 

cơn theo mạch đập, cúi đầu, nằm đau nhiều. 

Viêm tủy mãn: 

 Thường không đau hoặc chỉ đau thoáng qua khi 

có kích thích. 

 Các dạng lâm sàng: Viêm tủy triển dưỡng, vôi 

hóa ống tủy, nội tiêu. 

 X-quang 

răng 

(Nếu nhiều 

răng chụp 

phim 

Panorama) 

 Viêm tủy có hồi phục: Điều 

trị bảo tồn 

 Viêm tủy cấp: Nội khoa, 

nôi nha 

 Viêm tủy mãn: Nội nha 

Kháng sinh: 

Augmentin, 

Zinnat, 

Rodogyl 

(Spiramycine

Metronidazole) 

 Corticoid 

 Giảm đau 

 Vệ sinh 

răng miệng 

 Ngậm 

nước muối 

pha loãng 2 

lần/ ngày 



Ngày Khám Cận lâm 
sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc 

2 Tùy theo chẩn đoán mà có hướng điều trị khác nhau. 

 Viêm tủy có hồi phục: 

 Lấy hết ngà mùn 

 Trám lót Ca(OH)2 theo dõi 

1 tuần, 2 tuần. 

Viêm tủy cấp, viêm tủy mãn: 

 Gây tê lấy tủy toàn bộ. 

 Xác định chiều dài và tạo 

hình ống tủy. 

 Băng thuốc trong buồng 

tủy hoặc ống tủy nếu cần. 

 Trám tạm. 

 Kháng sinh 

 Corticoid 

 Giảm đau 

 Vệ sinh 

răng miệng, 

hẹn tái 

khám. 

Hẹn 

tái 

khám 

 Kiểm tra đánh giá lại tình trạng răng của bệnh 

nhân 

 Viêm tủy có hồi phục: 

 Trám kết thúc (răng hết đau) 

Viêm tủy cấp, viêm tủy 

mãn: 

 Trám bít ống tủy, X quang 

kiểm tra. 

 Trám kết thúc sau 1 tuần. 

 
Giữ vệ 

sinh răng 

miệng, 

quay lại tái 

khám khi 

răng có vấn 

đề bất 

thường. 

 


