Nhổ răng khôn: tại sao và khi nào?
Viết bởi Biên tập viên
Thứ năm, 16 Tháng 9 2021 17:43 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 16 Tháng 9 2021 17:50

Bs Nguyễn Minh Đức -

Nhổ răng khôn là một trong những phương pháp điều trị trong nha khoa. Đã có nhiều nghiên
cứu, báo cáo với mục đích tìm hiểu những nguyên nhân đưa đến việc nhổ một hay nhiều răng
khôn.

Tổ chức National Institute of Health (NIH)- Hoa Kỳ- trong hội nghị quốc tế năm 1979, khi chưa
có sự đồng thuận về thời điểm nhổ răng khôn, đã đưa ra những khuyến cáo về chỉ định nhổ
răng như sau:
-

Hiện diện tân sinh, nang hay u trong thành bao mầm R8.
Viêm quanh R8 lặp lại nhiều lần.
Sang thương sâu R không hồi phục.
Làm tổn hại mô nha chu R7.
Làm sâu mặt xa R7.

Y văn đã bàn nhiều về những kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị các rối loạn phát triển liên
quan đến R8, tuy nhiên thời điểm nhổ răng này khi bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng
vẫn còn đang bàn cãi. Thực tế thì nhổ R8 dự phòng các tai biến ngày càng tăng, chiếm 18%
đến 40% trường hợp nhổ R8 ở các nước phát triển (Liedholm et al; Lysel & Rohlin). Tuổi bệnh
nhân nhổ R8 trung bình từ 20-29. Mục đích nhổ răng chính là:
- Giảm đi nguy cơ di chứng, tai biến phẫu thuật, và biến chứng cho các R kế bên ở người
lớn.
- Tăng cường sức khoẻ cho những người trẻ tuổi (đã qua tuổi trưởng thành).

Chất lượng của quy trình điều trị được xác định bởi những yếu tố sau:
- Tính chính xác của chỉ định nhổ răng dự phòng (1 hay nhiều R khôn).
- Giai đoạn thích hợp và kỹ thuật nhổ R được chọn lựa, năng lực phẫu thuật viên và kíp mổ.
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