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Răng khôn hàm dưới

�Là răng cối thứ 3 hàm dưới (R 38 & R 48)

�Tuổi mọc khoảng 17 – 21 tuổi

�Là răng thường gây biến chứng nhất



Nhổ răng khôn: tại sao ?
Biến chứng răng khôn lệch và ngầm
gây ra:

�Bệnh nha chu

�Sâu răng

�Viêm lợi trùm

�Viêm mô tế bào

�U và nang



SÂU RĂNG DO RĂNG KHÔN



NHA CHU VIÊM 
DO RĂNG KHÔN



U NANG DO RĂNG KHÔN



VIÊM MÔ TẾ BÀO 



Nhổ răng khôn: khi nào

Chỉ định:

�Ngăn ngừa các biến chứng

�Nhổ theo yêu cầu của chỉnh hình

�Tuổi lý tưởng nhổ là 17-20 tuổi



Nhổ răng khôn: khi nào

Chống chỉ định

�Tuổi : răng ngầm trong xương và tuổi trên
35 tuổi

�Tình trạng bệnh toàn thân

�Tổn thương các cấu trúc lân cận: thần
kinh



Hướng dẫn trước khi phẫu thuật

�Không uống thuốc aspirin trong 10 ngày

trước phẫu thuật

�Tránh hút thuốc uống rượu trong 12h

trước phẫu thuật

�Ăn uống bình thường trước phẫu thuật



Cận lâm sàng trước phẫu thuật

�Xét nghiệm đông máu : TS_TC

�Phim XQ



Các bước phẫu thuật

�Vô cảm

�Tạo vạt: bộc lộ thích hợp vùng răng khôn

�Mở xương

�Cắt răng

�Nhổ răng đã được chia cắt

�Khâu đóng



Bước Vô cảm
Gây tê bằng phương pháp gây tê vùng
(thần kinh xương ổ dưới) và tại chỗ niêm
mạc má phía ngoài (dây thần kinh miệng)



Bước Tạo vạt
Tạo vạt tam giác bộc lộ răng cần nhổ



Bước Mở xương
Lượng xương lấy đi :

�Độ sâu răng

�Hình dạng chân răng

�Góc độ nghiêng của răng



Chia cắt răng
�Cho phép dùng nạy lấy từng phần răng
qua lỗ xương đã mở

�Hướng chia cắt tùy thuộc vào:

� độ nghiêng của răng khôn

�dạng chân răng

�mức độ ngầm



Độ nghiêng của răng khôn



Dạng chân răng



Mở xương và Chia cắt răng



Nạy để lấy răng 



Khâu đóng
�Làm sạch vết thương

�Khâu đóng vạt niêm mạc



Sau phẫu thuật

�Dặn dò sau nhổ

�Cho toa thuốc

�Tái khám cắt chỉ sau 7 ngày


