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PPHHÒÒNNGG  CCĐĐCCKK   

PPhháácc  đđồồ  đđiiềềuu  tt rr ịị  đđụụcc  tthhủủyy  tt iinnhh  
tthhểể  tthheeoo  pphhưươơnngg  pphháápp  pphhẫẫuu  

tthhuuậậtt   nnggooààii   bbaaoo  
  

Mã số : 

Hiệu lực từ ngày: 

Lần ban hành : 

Trang : 1/1 

Mã Đơn vị : 

   

I. CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC MOÅ 
1. Beänh nhaân bò ñuïc T3 , thò löïc < 1/10 (bn Tl > 1/10 phaûi coù hoäi chaån) 
2. Xeùt nghieäm ñaày ñuû: COÂNG THÖÙC MAÙU, TS-TC, ñöôøng maùu,  
3. Khaùm toaøn thaân toång traïng cho pheùp: huyeát aùp, tim phoåi 
4. Thuoác tieàn phaãu:  

• Acetazolamide 0,25g:  2 vieân 
• Kaleoride 0,6g                   1 vieân 

II. TIEÀN PHAÃU : 
• Vệ sinh mắt mổ và nhỏ thuốc Col Oflovid 1 giờ trước mổ 
• Nhỏ thuốc dãn đồng tử mắt mổ 30 ‘ trước mổ , lập lại sau 15’ 
• Cho bn đi vệ sinh nếu cần 
• TEST thuốc tê và ghi kết quả vào hồ sơ 
• Nhõ thuốc tê và sát trùng da quanh mắt mổ bằng betadine 10%, nhỏ trong mắt 

betadine 5% 
• Gây tê hậu cầu hoặc quanh cầu bằng Xylocaine 2% 5ml 
• Kiển tra nhãn cầu , nếu còn liếc thì tiêm tê bổ xung trước khi đưa bn vào phòng 

mổ 
 

III.    PHAÃU  THUAÄT: 
• Cho bn nằm thoải mái trên bàn mổ 
• Sát trùng lại mắt mổ bằng betadine 10% và 5% 
• Trải khăn mổ vô trùng 
• Dán băng keo mi mắt 
• Đặt vành mi 
• Đặt chỉ cơ trực trên – cố định chỉ 
• Mở vạt kết mạc – đốt cầm máu 
• Tạo đường hầm củng mạc cách rìa 1,5 – 2mm , dài 6 -8mm tùy theo độ lớn của 

nhân 
• Phá bao trước theo pp khui hộp hoặc liên tục bằng kim 26 
• Mở tiền phòng qua đường hầm CM 
• Lấy nhân  
• Rửa hút chất nhân 
• Đặt Iol hậu phòng bằng hơi hoặc chất nhầy 
• Rửa hút nhầy nếu có và tái tạo tiền phòng 
• Kiểm tra vết mổ , nếu không kín thì khâu đường hầm 1=3 nốt chỉ nylon 10,0 
• Bơm 0,1 ml Vancomycine hoặc cefuroxime tiền phòng 
• Đốt vạt kết mạc  
• Chích dexamethasone 0,5 ml dưới kết mạc 



BV. M
ẮT

• Lau sạch mắt 
• Tra mắt thuốc mỡ Oflovid hoặc Tobradex 
• Băng mắt 
 

IV. SAU KHI MOÅ 
 Cấp thuốc cho BN và hướng dẫn cách xử dụng: 

• Col Tobradex 01 lọ: nhỏ mắt mổ 08 lần /ngày  
• Col Dexacol 01 lọ :nhỏ mắt mổ 06 lần /ngày sau khi nhỏ hết Col Tobradex 
• Col Nacl 9/oo  01 lọ : rửa mắt sau khi ngủ dậy hoặc khi mắt mổ có nhiều chất 

tiết 
• Paracetamol 0,5 g 04 viên: 01 viên x 2 lần/ngày (uống) 

V. THEO DOÕI HAÄU PHAÃU 
• Khaùm ngaøy hoâm sau, theo doõi tình traïng veát moå, giaùc maïc,tieàn phoøng, IOL, 

nhaõn aùp 
• Tuaàn sau: Ño thò löïc, tình traïng veát moå, giaùc maïc,tieàn phoøng, IOL, nhaõn aùp. 
• Taùi khaùm sau ñoù moãi 3 hoaëc 6 thaùng hoaëc khi thaáy baát thöôøng 

 

Chữ ký 

Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt 

   

Họ và tên BS Nguyễn Hoàng Cẩn BS. Bui Thi Thu Hương BS. Trần Anh Tuấn 
Chức danh Phó Trưởng khoa ĐDLĐ GIÁM ĐỐC 

 
 
 




