
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày     tháng 09 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-

Hàm-Mặt tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở sáp nhập 

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung tâm Y tế thị 

xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt. 

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học-Kỹ thuật Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là 09 Quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Răng-Hàm-Mặt tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

 - Quy trình cắt u nang nhầy sàn miệng; 

 - Quy trình chích áp xe lợi; 

 - Quy trình điều trị áp xe quanh chân răng; 

 - Quy trình điều trị viêm quanh thân răng cấp; 

 - Quy trình nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê; 

 - Quy trình nắn sai khớp thái dương hàm; 

 - Quy trình phẫu thuật gây tê vùng điều trị cơn đau thần kinh V ngoại biên 

 - Quy trình phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt; 

 - Quy trình phẫu thuật rạch da dẫn lưu viêm tấy lan tỏa vùng hàm mặt. 

 Điều 2. Quy trình kỹ thuật này được áp dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh 

Hòa và các đơn vị trực thuộc, giao cho Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ kiểm tra, 

giám sát việc tuân thủ quy trình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị trực thuộc chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. /.  
 

Nơi nhận:                                                                               
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, KHNV. 

 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

  Trịnh Tiến Khoa 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH CẮT U NANG NHẦY SÀN MIỆNG 

 (Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /09/2022 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Phẫu thuật cắt u nang nhầy sàn miệng nhằm lấy bỏ toàn bộ u nang nhầy mà 

thành phần chủ yếu là vỏ nang hoặc mở thông để dịch tiết của u nang nhầy luôn 

thông vàng miệng (rất hạn chế chỉ định này). 

II. CHỈ ĐỊNH: Cho tất cả các loại u nang nhầy sàn miệng. 

1. Lấy toàn bộ u nang nhầy hoặc tuyến nước bọt có liên quan khi việc bóc 

tách lấy u có thể thực hiện được. 

2. Mở thông khi u nang quá to, bị viêm nhiễm nhiều lần hoặc trên những 

người bệnh không có chỉ định phẫu thuật trong thời gian dài (bệnh tim mạch hay 

các bệnh toàn thân khác). 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

1. U nang nhầy trong giai đoạn viêm cấp tính hoặc lan tỏa: chỉ mở dẫn lưu. 

2. Các bệnh toàn thân không cho phép phẫu thuật (bệnh về máu, bệnh tim 

mạch nặng…) 

IV. CHUẨN BỊ 

1.  Cán bộ chuyên khoa: Bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt. 

2.   Phương tiện 

a. Dụng cụ: Bộ phẫu thuật mềm. 

b. Thuốc 

- Kháng sinh thông thường, thuốc chống phù nề, giảm đau, dịch truyền… 

- Thuốc tê tại chỗ, thuốc mê nội khí quản, oxy. 

3. Người bệnh: Được giải thích và chuẩn bị tư tưởng chu đáo, làm các xét 

nghiệm cơ bản, đường máu, đông máu. 

4. Hồ sơ bệnh án: Theo quy định chung. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Vô cảm 

- Gây tại chỗ đối với nang nhỏ khu trú. 

- Gây mê nếu cắt toàn bộ nang. 

2. Kỹ thuật 

a. Mở thông 

- Rạch niêm mạc trên nang, tách bóc để bộc lộ nang. 

- Rạch dọc giữa nang theo hình múi cam. 
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- Khâu đính niêm mạc vỏ nang vào niêm mạng sàn miệng. 

- Đặt bấc nếu cần. 

b. Cắt toàn bộ nang 

- Rạch niêm mạc trên nang (nếu không có chỉ định cắt tuyến nước bọt có 

liên quan) tách bóc lấy toàn bộ tuyến nước bọt có liên quan và nang nhầy thành 

một khối. Chú ý bảo vệ thần kinh và động mạch lưỡi. Cầm máu bằng khâu và dao 

điện. Khâu các lớp theo giải phẫu. Dẫn lưu nếu cần. 

- Đối với nang nằm ở trên và dưới cơ hàm móng, nên rạch ngoài miệng để 

lấy nang. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ LÝ TAI BIẾN 

1. Trong phẫu thuật 

Chảy máu tại chỗ: cầm máu bằng đốt điện, khâu cầm máu hoặc buộc động 

mạch (lưỡi, mặt, cảnh ngoài). 

2. Sau phẫu thuật 

a. Chảy máu: Dùng thuốc cầm máu (EAC), băng ép. Nếu không có kết quả, 

phẫu thuật lại cầm máu bằng buộc động mạch lưỡi hay động mạch cảnh ngoài, 

khâu cầm máu, đốt điện. 

b. Phù nề gây chèn ép hô hấp: Mở khí quản, để ống nội khí quản đến khi ổn 

định, dùng thuốc chống phù nề. 

c. Nhiễm khuẩn: Điều trị kháng sinh theo kháng sinh đồ, phẫu thuật tháo mủ 

nếu cần. 

 VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHÍCH ÁP XE LỢI 

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /09/2022 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Là kỹ thuật điều trị ápxe lợi bằng chích và dẫn lưu mủ. 

II.CHỈ ĐỊNH 

Ápxe lợi. 

III.CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định. 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Bác sĩ Răng hàm mặt 

- Trợ thủ 

2. Phươngtiện 

2.1.Dụng cụ 

- Bơm, kim tiêm. 

- Dụng cụ chích và dẫn lưu mủ. 

2.2.Thuốc và vật liệu 

- Thuốc tê 

- Dung dịch oxy già 10 thể tích,bông gạc… 

3. Người bệnh 

Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hồ sơ bệnh án theo qui định. 

V.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2. Kiểm tra người bệnh 

- Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Xác định vùng chuyển sóng. 

- Gây tê tại chỗ. 

- Trích áp xe: 

+ Dùng dao rạch ở vị trí tương ứng vùng chuyển sóng. 

+ Làm rộng nhẹ nhàng đường rạch để dẫn lưu mủ. 
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+ Làm sạch với nước muối sinh lý hoặc ôxy già 3 thể tích. 

+ Phủ bằng gạc. 

+ Sau khi ngừng chảy máu cho người bệnh . 

+ Hướng dẫn người bệnh trong 24h đầu, súc miệng nước muối ấm 2 giờ một lần. 

+ Hướng dẫn vệ sinh răng miệng. 

VI.THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

Thường không có tai biến. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

ĐIỀU TRỊ ÁP-XE QUANH RĂNG CẤP 

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /09/2022 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Là kỹ thuật điều trị dẫn lưu mủ và kiểm soát sự lan rộng của nhiễm trùng 

ở vùng quanh răng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Áp xe quanh răng cấp. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Bác sĩ Răng hàm mặt. 

- Trợ thủ. 

2. Phương tiện 

2.1. Dụng cụ 

- Bộ khám: khay, gắp, gương, thám châm. 

- Bơm, kim tiêm. 

- Dụng cụ trích rạch áp xe…. 

2.2.Thuốc và vật liệu 

- Thuốc tê. 

- Dung dịch sát khuẩn. 

- Dung dịch nước muối sinh lý… 

3. Người bệnh 

Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị. 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hồ sơ bệnh án theo qui định. 

- Phim Xquang đánh giá tình trạng quanh răng. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2. Kiểm tra người bệnh 

Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ. 

3. Thực hiện kỹ thuật 
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Xác định vị trí ổ mủ và vùng chuyển sóng để chọn được đường dẫn lưu. 

Tùy từng trường hợp mà có thể đi đường thành trong túi lợi tương ứng ổ 

ápxe hoặc dùng đường rạch bên ngòai túi lợi: 

3.1. Dẫn lưu qua túi lợi 

- Dùng thám châm hoặc dụng cụ có đầu nhỏ dẹt ép vào thành túi lợi 

tương ứng với ổ áp xe. 

- Dùng thám châm thâm nhập vào ổ áp xe và dẫn lưu mủ. 

3.2. Dẫn lưu qua đường rạch bên ngoài 

Khi áp xe quanh răng khó dẫn lưu qua đường túi lợi hoặc thấy rõ ở phía 

Ngòai lợi thì dẫn lưu bằng đường rạch bên ngòai. 

- Cách ly, làm khô và sát trùng. 

- Gây tê tại chỗ. 

- Dùng dao rạch đường rạch đứng qua phần di động nhất của tổn 

thương, đi từ lợi niêm đến bờ lợi. 

Nếu chỗ sưng phồng ở mặt lưỡi thì đường rạch bắt đầu ngay dưới chỗ 

sưng phồng phía cuống răng và mở rộng đến bở lợi. 

Đường rạch phải đủ sâu và tới được vùng có mủ. 

- Làm rộng nhẹ nhàng đường rạch để dẫn lưu. 

- Bơm rửa bằng nước ấm. 

- Làm khô và chấm thuốc sát khuẩn. 

Sau khi hết các triệu chứng cấp thì điều trị theo quy trình điều trị áp xe 

quanh răng mạn. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

Sau quá trình điều trị: 

- Chảy máu: Cầm máu. 

- Nhiễm trùng lan rộng: Kháng sinh 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

ĐIỀU TRỊ VIÊM QUANH THÂN RĂNG CẤP 

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /09/2022 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Các trường hợp răng khôn có thân răng không được bộc lộ và bị bao phủ 

bởi vạt quanh thân răng, là nguyên nhân gây ra các đợt viêm cấp. 

Điều trị viêm quanh thân răng cấp nhằm làm giảm mức độ viêm cấp của tổ 

chức quanh răng bằng biện pháp dẫn lưu mủ kết hợp với điều trị kháng sinh, 

chống viêm toàn thân. 

II.CHỈ ĐỊNH 

Viêm quanh thân răng cấp. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định tuyệt đối. 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Bác sỹ Răng hàm mặt. 

- Trợ thủ. 

2. Phương tiện 

- Ghế máy nha khoa. 

- Bộ dụng cụ tiểu phẫu thuật trong miệng. 

- Thuốc tê. 

- Dung dịch bơm rửa. 

- Bông gạc vô khuẩn. 

3. Người bệnh 

Người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị. 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hồ sơ bệnh án theo quy định. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2. Kiểm tra người bệnh 

Đánh giá tình trạng toàn thân, tại chỗ và răng cần điều trị. 

3. Thực hiện kỹ thuật 

- Bơm rửa bằng nước ấm để loại bỏ cặn, mảnh vụn thức ăn và dịch rỉ viêm 
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- Dùng cây lấy cao răng nâng nhẹ vạt tách ra khỏi răng, dùng gạc sát 

- Khuẩn lau bên trong túi nếp niêm mạc lấy đi cặn bên dưới túi nếp niêm mạc. 

- Bơm rửa lại túi nếp niêm mạc bằng nước ấm. 

- Trường hợp trong túi nếp niêm mạc có mủ, rạch phần nếp niêm mạc 

- Trùm theo chiều trước sau để dẫn lưu. 

- Dùng kháng sinh toàn thân. 

- Sau khi các triệu chứng cấp đã thuyên giảm, tùy từng trường hợp có thể 

- Nhổ răng hoặc cắt nếp niêm mạc trùm. 

VI.THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

a. Trong khi phẫu thuật 

Chảy máu: cầm máu. 

b. Sau phẫu thuật 

- Nhiễm trùng: dùng kháng sinh và chống viêm. 

- Chảy máu: cầm máu. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

NẮN SAI KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM ĐẾN MUỘN CÓ GÂY TÊ 

 (Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /09/2022 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Là kỹ thuật điều trị nhằm tái lập lại mối quan bình thường giữa lồi cầu 

xương hàm dưới với hõm khớp của xương thái dương có gây tê 

II. CHỈ ĐỊNH 

Sai khớp thái dương hàm 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Phẫu thuật viên: Bác sỹ răng hàm mặt 

- Kíp phẫu thuật. 

2. Phương tiện 

2.1. Phương tiện và dụng cụ 

Ghế ngồi có tựa lưng, tựa đầu 

2.2. Thuốc và vật liệu 

- Băng chun 

- Gạc vô khuẩn 

- Thuốc tê…. 

3. Người bệnh 

Người bệnh và hoặc người giám hộ được giải thích và đồng ý điều trị 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hồ sơ bệnh án theo quy định. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2. Kiểm tra người bệnh 

Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ 

3. Các bước kỹ thuật 

3.1 Sát khuẩn 

3.2 Vô cảm: Gây tê vùng nhánh thần kinh cơ cắn 

3.3. Chuẩn bị người bệnh 
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- Để người bệnh ngồi trên ghế thấp, đầu - lưng thẳng, tựa chắc hoặc được 

giữ chắc 

- Bác sĩ đứng trước người bệnh. 

- Xoa nắn vùng cơ cắn hai bên. 

3.4. Nắn khớp thái dương hàm 

- Nắn cả hai bên một lần: 

+ Bác sĩ đặt hai ngón tay cái có quấn gạc lên trên mặt nhai các răng 

hàm,hàm dưới,các ngón tay còn lại giữ chặt góc hàm và bờ dưới cành ngang. 

+ Dùng sức ấn mạnh hai ngón tay cái lên mặt răng hạ lồi cầu xuống thấp, 

sau đó đẩy hàm ra sau để đưa lồi cầu về đúng vị trí trong hõm khớp thái dương. 

- Nắn từng bên một: 

+ Dùng cả hai ngón tay cái quấn gạc đặt lên mặt nhai răng hàm một bên. 

Các ngón tay còn lại giữ chặt bờ dưới cành ngang. 

+ Dùng sức ấn mạnh hai ngón tay cái lên mặt răng hạ lồi cầu xuống thấp, 

sau đó đẩy hàm ra sau để đưa lồi cầu về đúng vị trí. 

+ Khi một bên đã vào khớp cần giữ chắc và tiếp tục đẩy cằm sang bên kia 

và ra sau, lồi cầu sẽ trở về vị trí cũ dễ dàng. 

3.5. Cố định hàm dưới 

- Dùng băng chun băng cằm - đỉnh để cố định hàm dưới. 

- Cố định trong thời gian 1 tuần. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

Trong khi làm thủ thuật: Choáng do đau phải 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

NẮN SAI KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM 

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /09/2022 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa) 

 
 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Là kỹ thuật điều trị nhằm tái lập lại mối quan bình thường giữa lồi cầu 

xương hàm dưới với hõm khớp của xương thái dương 

II. CHỈ ĐỊNH 

Sai khớp thái dương hàm 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Phẫu thuật viên: Bác sỹ răng hàm mặt 

- Kíp phẫu thuật. 

2. Phương tiện 

2.1. Phương tiện và dụng cụ. 

Ghế ngồi có tựa lưng, tựa đầu 

2.2. Thuốc và vật liệu 

- Băng chun 

- Gạc vô khuẩn 

- Thuốc tê…. 

3. Người bệnh 

Người bệnh và hoặc người giám hộ được giải thích và đồng ý điều trị 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hồ sơ bệnh án theo quy định. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án 

2.Kiểm tra người bệnh 

Đánh giá tình trạng toàn thân và tại chỗ 

3. Các bước kỹ thuật 

3.1 Sát khuẩn. 

3.2. Chuẩn bị người bệnh 
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- Để người bệnh ngồi trên ghế thấp, đầu - lưng thẳng,tựa chắc hoặc được 

giữ chắc. 

- Bác sĩ đứng trước người bệnh. 

- Xoa nắn vùng cơ cắn hai bên. 

3.3. Nắn khớp thái dương hàm 

- Nắn cả hai bên một lần: 

+ Bác sĩ đặt hai ngón tay cái có quấn gạc lên trên mặt nhai các răng hàm, 

hàm dưới, các ngón tay còn lại giữ chặt góc hàm và bờ dưới cành ngang. 

+ Dùng sức ấn mạnh hai ngón tay cái lên mặt răng hạ lồi cầu xuống thấp, 

sau đó đẩy hàm ra sau để đưa lồi cầu về đúng vị trí trong hõm khớp thái dương. 

- Nắn từng bên một: 

+ Dùng cả hai ngón tay cái quấn gạc đặt lên mặt nhai răng hàm một bên. 

Các ngón tay còn lại giữ chặt bờ dưới cành ngang. 

+ Dùng sức ấn mạnh hai ngón tay cái lên mặt răng hạ lồi cầu xuống thấp, 

sau đó đẩy hàm ra sau để đưa lồi cầu về đúng vị trí. 

+ Khi một bên đã vào khớp cần giữ chắc và tiếp tục đẩy cằm sang bên kia 

và ra sau, lồi cầu sẽ trở về vị trí cũ dễ dàng. 

3.4. Cố định hàm dưới 

- Dùng băng chun băng cằm – đỉnh để cố định hàm dưới. 

- Cố định trong thời gian 1 tuần. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

Trong khi làm thủ thuật: Choáng do đau: tạm dừng và điều trị chống choáng. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT  

PHẪU THUẬT GÂY TÊ VÙNG ĐIỀU TRỊ CƠN ĐAU THẦN KINH V 

NGOẠI BIÊN 

 (Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /09/2022 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Gây tê vùng điều trị cơn đau thần kinh V ngoại biên là thủ thuật nhằm 

phong bế các nhánh của thần kinh V ngoại biên. 

- Tùy thuộc vào vùng đau mà tiến hành gây tê vùng để phong bế các nhánh 

2 hoặc nhánh 3 của dây thần kinh V. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Đau dây thần kinh V do nhánh 2 chi phối. 

- Đau dây thần kinh V do nhánh 3 chi phối. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định tuyệt đối 

IV.CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

Bác sỹ răng hàm mặt. 

2. Phương tiện 

Bộ phẫu thuật phần mềm 

3. Người bệnh 

Người bệnh và hoặc người giám hộ được giải thích và đồng ý điều trị 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hồ sơ bệnh án theo quy định. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Vô cảm: gây tê 

4. Thực hiện kỹ thuật 

4.1 Gây tê dây thần kinh V nhánh 2 

- Sát khuẩn vùng da tương ứng lỗ dưới ổ mắt nếu gây tê đi đường ngoài da 

hoặc ngách tiền đình nếu gây tê đi đường trong miệng. 

- Tiêm tê phong bế dây thần kinh V nhánh 2: 

+ Đường ngoài da: Xác định vị trí lỗ dưới ổ mắt, đưa kim tiêm qua da vào 

vùng lỗ dưới ổ mắt, kiểm tra để đảm bảo không tiêm vào mạch máu,bơm từ từ 
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khoảng 2ml thuốc tê vào lỗ dưới ổ mắt. 

+ Đường trong miệng: Xác định vị trí lỗ dưới ổ mắt, đưa kim tiêm qua 

niêm mạc ngách tiền đình vào vùng lỗ dưới ổ mắt, kiểm tra để đảm bảo không 

tiêm vào mạch máu,bơm từ từ khoảng 2ml thuốc tê vào lỗ dưới ổ mắt. 

4.2 Gây tê dây thần kinh V nhánh 3 

- Sát khuẩn niêm mạc má tương ứng mặt trong cành cao xương hàm dưới 

vùng gai Spix. 

- Tiêm tê phong bế dây thần kinh V nhánh 3: 

+ Xác định vị trí gai Spix là đường vào xương hàm dưới của nhánh 3 thần 

kinh V. 

+ Tiêm thuốc tê: đưa kim tiêm qua niêm mạc vào vùng gai Spix, kiểm tra 

để đảm bảo không tiêm vào mạch máu,bơm từ từ khoảng 2ml thuốc tê vào vùng 

gai Spix. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

Trong khi làm thủ thuật: Sốc phải chống sốc theo phác đồ. 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT  

PHẪU THUẬT RẠCH DẪN LƯU ÁP XE NÔNG VÙNG HÀM MẶT 

 (Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /09/2022 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

- Áp xe nông vùng hàm mặt là các ổ mủ khu trú ở các vùng giải phẫu định 

khu nông vùng hàm mặt như vùng má,cơ cắn,mang tai,dưới hàm,dưới lưỡi,sàn 

miệng… 

- Nguyên nhân của các áp xe nông vùng hàm mặt thường do răng. 

II. CHỈ ĐỊNH 

- Áp xe má 

- Áp xe vùng cơ cắn 

- Áp xe quanh hàm trong 

- Áp xe quanh hàm ngoài 

- Áp xe dưới hàm 

- Áp xe vùng mang tai 

- Áp xe vùng dưới cằm 

- Áp xe sàn miệng 

- Áp xe vùng thái dương… 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định tuyệt đối 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Phẫu thuật viên đã được đào tạo về phẫu thuật Hàm mặt 

- Kíp phẫu thuật 

2. Phương tiện 

Bộ phẫu thuật phần mềm 

3. Người bệnh 

Người bệnh và hoặc người giám hộ được giải thích và đồng ý điều trị 

4. Hồ sơ bệnh án 

- Hồ sơ bệnh án theo quy định. 

- Phim Xquang để xác định răng nguyên nhân và tình trạng ổ mủ. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 
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2. Kiểm tra người bệnh 

3. Vô cảm: gây tê tại chỗ hoặc gây mê nội khí quản. 

4. Thực hiện kỹ thuật 

- Rạch da và niêm mạc. Tuỳ từng trường hợp có thể đi đường trong miệng, 

ngoài miệng hoặc phối hợp cả hai 

+ Đường ngoài miệng: Rạch da theo nguyên tắc dựa trên các mốc giải phẫu, 

tôn trọng đường thẩm mỹ và đủ rộng để dẫn lưu hết mủ. 

+ Đường trong miệng: Rạch niêm mạc dựa trên các mốc giải phẫu, tương 

ứng với vùng áp xe và đủ rộng để dẫn lưu hết mủ. 

- Dẫn lưu mủ: 

+ Dùng kẹp đầu tù mở rộng đường rạch vào tới ổ mủ. 

+ Dẫn mủ thoát ra ngoài. 

+ Dùng dụng cụ thích hợp để kiểm soát ổ mủ. 

- Bơm rửa 

- Đặt dẫn lưu 

- Xử lý răng nguyên nhân nếu có. 

- Bơm rửa ngày nhiều lần tuỳ theo mức độ. 

VI.THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Trong phẫu thuật 

Chảy máu: cầm máu. 

2. Sau phẫu thuật 

- Chảy máu: Cầm máu. 

- Tắc dẫn lưu: đặt lại dẫn lưu 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt./. 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH KỸ THUẬT 

PHẪU THUẬT RẠCH DẪN LƯU VIÊM TẤY LAN TỎA  

VÙNG HÀM MẶT 

(Đính kèm Quyết định số       /QĐ-YTNH ngày     /09/2022 của Trung tâm Y tế 

thị xã Ninh Hòa) 

 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm tấy lan tỏa vùng hàm mặt là tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng 

cần phải xử trí cấp cứu bằng các đường rạch dẫn lưu. 

II. CHỈ ĐỊNH 

Viêm tấy lan tỏa vùng miệng - hàm mặt. 

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH 

Không có chống chỉ định tuyệt đối 

IV. CHUẨN BỊ 

1. Người thực hiện 

- Phẫu thuật viên đã được đào tạo về phẫu thuật Hàm mặt 

- Kíp phẫu thuật 

2. Phương tiện 

Bộ phẫu thuật phần mềm 

3. Người bệnh 

Người bệnh và hoặc người giám hộ được giải thích và đồng ý điều trị 

4. Hồ sơ bệnh án 

Hồ sơ bệnh án theo quy định. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH 

1. Kiểm tra hồ sơ 

2. Kiểm tra người bệnh 

3. Vô cảm: gây mê nội khí quản hoặc gây mê qua đường mở khí quản. 

4. Thực hiện kỹ thuật. 

4.1. Rạch các đường rạch 

* Đối với viêm tấy tỏa lan sàn miệng: Rạch các đường rạch dưới đây: 

- Rạch da vùng dưới hàm 2 bên hình móng ngựa, cách bờ nền xương hàm 

dưới tối thiểu 2cm. 

- Rạch da đường giữa vùng dưới cằm cổ theo hướng trước – sau. 

* Đối với viêm tấy tỏa lan nửa mặt: Rạch các đường rạch dưới đây: 

- Rạch da dọc theo rãnh mũi – má. 

- Rạch da dọc vùng trước nắp tai. 
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- Rạch da theo đường chân tóc. 

4.2 Dẫn lưu 

- Dùng pince để tách và mở rộng đường dẫn lưu qua các lớp cân cơ tới các 

vùng hoại tử. 

- Dùng ngón tay để kiểm soát và mở rộng các vùng hoại tử và lấy bỏ mô bị 

hoại tử. 

- Bơm rửa vùng hoại tử bằng các dung dịch sát khuẩn. 

- Đặt các ống dẫn lưu. 

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN 

1. Trong phẫu thuật 

Chảy máu: cầm máu 

2. Sau phẫu thuật 

Chảy máu: Cầm máu 

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Quyết định số 3207/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt./. 
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