
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG KHỞI
      KHOA 3CK

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ
VIÊM TỦY RĂNG

Khám Cận lâm sàng Nguyên tắc điều trị Thuốc Chăm sóc

Ngày 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 ĩ, 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

 Khángsinh: 
Augmentin, 
Zinnat, Rodogyl 
(Spiramycine+ 
Metronidazole)
 Corticoid
 Giảm đau

- Vệ sinh răng 
miệng
- Ngậm nước muối 
pha loãng 2 lần / 
ngày

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ngày 2 - Tùy theo chấn đoán mà có hướng điều trị 
khác nhau.

 Viêm tủy có hồi phục:
-Lấy hết ngà mùn -Trám 
lót Ca(OH)2theo 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.

Ngày 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, XQ 
kiểm tra.
-Trám kết thúc sau 1 tuần.

- Giữ vệ sinh răng 
miệng, quay lại tái 
khám khi răng có 
vấn đề bất thường.
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