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I. TRIỆU CHỨNG 
� Daáu hieäu quanh hoác maét : phuø keát maïc, phuø vaø traøn khí döôùi da.  
� Thuït nhaõn caàu : xuaát hieän roõ khoaûng 10 ngaøy sau khi chaán thöông 
� Song thò vôùi leù bieåu hieän:nghieäm phaùp keùo cô cöôûng böùc (+) 

 
II.  CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 
� Ga ̃y Lefort I,II,III 
� Gãy gò má 
� Gãy vùng giữa mặt 
� Gãy bung thành hốc mắt 

 
III.  NGUYÊN NHÂN: chấn thương do tai nạn giao thông, sinh hoạt… 

 
IV.  CẬN LÂM SÀNG 

CT scan giuùp xaùc ñònh chính xaùc vò trí gaõy vaø ñöôøng vaøo cuûa phaãu thuaät 
 

V. ĐIỀU TRỊ 
Chæ ñònh đieàu trò 
Tröôùc moät chaán thöông vuøng maët �Löôïng giaù toån thöông maét �X quang 
khoâng söûa soaïn: Coù gaõy thaønh hoác maét hoaëc khoâng coù gaõy nhöng laâm saøng 
nghi ngôø� Corticoθ toaøn thaân 5 ngaøy + chuïp CTscan :  

• CT cho thaáy gaõy roäng hay coù keït cô vaän nhaõn: phaãu thuaät giaûi phoùng choå 
keït vaø taùi taïo loå gaõy baèng chaát lieäu töï thaân hay nhaân taïo 

• CT bình thöôøng: Theo doõi 14 ngaøy 
- Song thò dai daüng �Phaãu thuaät 
- Thuït maét nhieàu �Phaãu thuaät 

Noùi chung: Thôøi ñieåm phaãu thuaät toát nhaát laø 2 tuaàn sau chaán thöông sau khi caùc 
phaûn öùng vieâm phuø ñaõ ruùt vaø BN coù yeâu caàu ñieàu trò thaåm myõ. 
Moå ngay neáu nghieäm phaùp keùo cô cöôûng böùc cho thaáy cô tröïc döôùi bò keït vaøo 
choå gaõy . 
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QUI TRÌNH PHẪU THUẬT LÓT SÀN HỐC MẮT 
Phöông phaùp phaãu thuaät: 
• BN coù theå choïn gaây meâ hay gaây teâ taïi chỗ.  
• Ñöôøng vaøo coù theå ñi töø da ngay döôùi chaân loâng mi mí döôùi khi caàn phaãu 

tröôøng roäng ñeå loùt thaønh döôùi vaø thaønh trong hoaëc ñöôøng keát maïc neáu chæ 
loùt thaønh döôùi. 

• Sau khi raïch da (hoaëc keát maïc) boäc loä vaùch ngaên hoác maét tôùi saùt bôø döôùi 
xöông hoác maét. 

• Duøng dao ñieän raïch ngay bôø xöông ñeå boäc loä maøng xöông hoác maét . 
• Duøng thanh ñaåy (rougine) taùch maøng xöông khoûi saøn hoác maét tôùi chỗå gaõy 

vaø baåy caùc moâ keït ra khoûi lỗå gaõy. 
• Duøng vaät lieäu loùt :biosporite (cuûa TTÑT&CBYT) hoaëc bioceramic(cuûa 

Phaùp) loùt chỗ gaõy sao cho implant coá ñònh chaéc khoâng bò xeâ dòch 
• Khaâu ñoùng 2 lôùp cô da hoaëc cô keát maïc 
• Baêng eùp 

Chaêm soùc sau moå 
• Chöôøn laïnh leân maét moå ñeå giaûm phuø vaø tuï maùu sau moå 
• Thay baêng thöôøng qui vaø thaùo baêng luoân ngaøy hoâm sau 
• Khaùng sinh phoå roäng 3 ngaøy+ giaûm ñau + choáng vieâm 
 

VI. THEO DÕI  
Ñaùnh giaù keát quaû:sau 1 thaùng 
• Toát: Ñoä loài suyùt soaùt 90 -100% so vôùi maét laønh (Ño ñoä loài baèng thöôùc 

Hertel) 
• Khaù : Ñoä loài suyùt soaùt 70-80 % so vôùi maét laønh 
• Khoâng ñaït: ñoä thuït maét caûi thieän ít <60% hoaëc  implant bò xeâ dòch ra tröôùc 

Ñieàu trò boå xung: 
• Ñoä thuït caõi thieän ít: bôm môõ töï thaân 
• Implant bò xeâ dòch ra tröôùc : moå chænh söûa laáy phaàn bò xeâ dòch 
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