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   Bộ ba nội nha bao gồm việc sửa soạn cơ sinh học, kiểm soát vi khuẩn và trám bít 

hoàn toàn hệ thống ống tủy là cơ sở của điều trị nội nha. Tuy nhiên, nếu không xác định 

được vị trí các miệng ống tủy và lỗ chóp chính xác thì việc đạt được các mục tiêu của bộ 

ba sẽ rất khó khăn và tốn thời gian. Mục tiêu cuối cùng của điều trị nội nha là tạo ra một 

môi trường mà cơ thể có thể tự lành thương được. Xác định đường vào ống tủy đầy đủ là 

chìa khóa để đạt được điều này, và vì vậy, là chìa khóa thành công của nội nha. Mục đích 

của bài viết này là giúp học viên nâng cao hiểu biết về việc làm thế nào để đi vào buồng 

tủy và tìm ra các miệng ống tủy. Để làm như vậy, một phương pháp có hệ thống nhằm mở 

xoang tủy và xác định vị trí miệng ống tủy được trình bày. 

     Các khái niệm cơ bản 

     Phức hợp tủy răng được định nghĩa từ vị trí các sừng tủy phía mặt nhai cho đến điểm 

cuối cùng của lỗ chóp. Để loại bỏ hoàn toàn mô tủy từ phức hợp tủy răng, phần tủy thân 

răng của phức hợp này phải được truy cập tốt, cho phép loại bỏ tủy răng và tạo điều kiện 

xác định vị trí ống tủy mà không làm yếu phần men và ngà thân răng. 

     Quá trình làm sạch và tạo hình ống tủy có thể được chia thành bốn giai đoạn - phân tích 

trước khi mở tủy; mở trần buồng tủy; xác định buồng tủy, sàn tủy và miệng ống tủy; dùng 

dụng cụ sửa soạn ống tủy. 

     Phân tích trước khi mở xoang tủy 

     Việc loại bỏ mô tủy bắt đầu bằng việc phân tích giải phẫu của răng được điều trị và giải 

phẫu mô xung quanh.  

     Để loại bỏ phần chứa trong hệ thống ống tủy và thân răng, cần xác định được tủy buồng 

và tủy răng tại vùng chóp. Theo Krasner và Rankow, buồng tủy mỗi răng nằm ở trung tâm 

của răng tại vị trí đường nối men – xi măng (cemento-enamel junction: CEJ); người ta mô 

tả điều này là "Luật Trung Tâm". Ứng dụng của luật này có thể nhìn thấy trong hình 1a và 

1b. 



      

                                     Hình 1a                  Hình 1b 

Mẫu cắt minh họa cho Luật Trung Tâm 

     Luật Trung Tâm có thể được sử dụng như một hướng dẫn ban đầu cho việc mở tủy. Tuy 

nhiên, điều quan trọng là các nhà lâm sàng cần hiểu rằng luật này luôn đúng chỉ tại vị trí 

CEJ và không liên quan đến giải phẫu mặt nhai. 

     Kể từ khi chúng ta biết rằng buồng tủy luôn nằm tại trung tâm của răng ở vị trí CEJ, các 

mũi khoan mở tủy ban đầu cần hướng về trung tâm của CEJ. Vì vậy, mở tủy phải được 

khởi đầu bằng việc xóa bỏ trong tâm tưởng hình ảnh mão răng thật hay mão răng phục hồi, 

nhìn sâu vào trong răng và tưởng tượng cho được CEJ. Như có thể thấy trong hình 2, mão 

răng giả có thể gây nhầm lẫn cho bác sĩ vì giải phẫu của mão răng không phải luôn luôn 

nằm trung tâm đối với CEJ. 

 

Hình 2. Vị trí của CEJ không tương ứng với hình thể mão răng quá lớn 

     Bước 1 

     Bước đầu tiên trong việc mở tủy bất kỳ răng nào nên bắt đầu bằng việc xác định giải 

phẫu hình thái và vị trí của CEJ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một 



đầu thăm dò nha chu để khám chu vi hoàn chỉnh của CEJ và từ đó tưởng tượng một hình 

ảnh về nó như trong hình 3a-d. 

 

Hình 3a                        Hình 3b                        Hình 3c                        Hình 3d 

 

Hình 3e. Vị trí mở tủy ban đầu dựa vào chu vi CEJ 

     Khi CEJ được hình dung, chọn một điểm trên mặt nhai để thâm nhập vào. Trên bề mặt 

răng có mang phục hồi, điểm này có thể không liên quan đến giải phẫu mặt nhai. Điều này 

có thể được nhìn thấy trong hình 3e, nơi các điểm thâm nhập đúng trên mặt nhai được chỉ 

định bởi vòng tròn màu xanh. Điểm này đã được xác định bằng cách kiểm tra trên X-quang, 

dùng cây thăm dò túi nha chu kiểm tra và cho hình ảnh tưởng tượng của chu vi CEJ.  

     Hình dung đường viền ngoài cùng của buồng tủy có thể được hỗ trợ bằng cách sử dụng 

một luật giải phẫu buồng tủy khác, Luật Đồng Dạng. Luật này nói rằng "các thành buồng 

tủy đồng dạng với bờ viền bên ngoài của răng tại mức CEJ". Luật Đồng Dạng được minh 

họa trong hình 4. 



         

      Hình 4                               Hình 5a                                            Hình 5b 

Hình cắt minh họa cho Luật Đồng Dạng 

     Luật Đồng Dạng sẽ giúp các bác sĩ lâm sàng mở rộng xoang tủy đúng. Nếu có một chỗ 

phình của CEJ trong bất kỳ hướng nào thì buồng tủy cũng sẽ mở rộng theo hướng đó. Ví 

dụ, nếu răng hẹp theo chiều gần xa, thì các bác sĩ sẽ biết rằng buồng tủy sẽ hẹp theo chiều 

gần xa, như trong hình 5a và 5b. 

     Bước 2 

     Bước thứ hai là xác định góc của răng. Điều này có thể được thực hiện bằng X-quang 

(hình 6) và quan sát lâm sàng. Phim Cone Beam CT có thể hỗ trợ xác định góc răng theo 

chiều ngoài – trong. 

 

Hình 6. Xác định góc trục răng bằng X-quang 

     Bước 3 

     Bước thứ ba, được thể hiện trong hình 7, nhằm tính toán trên phim X quang. Lưu ý 

khoảng cách từ đỉnh múi đến sàn tủy. Một khi xác định được khoảng cách từ đỉnh múi đến 

sàn tủy (cusp tip-pulp floor distance: CPFD), mũi khoan dự định sử dụng phải ngắn hơn để 



tránh thủng sàn. Nếu mũi khoan hướng về trung tâm của CEJ, song song với trục răng và 

chiều dài mũi khoan ngắn thì việc thủng thành hoặc thủng sàn sẽ không xảy ra. 

 

Hình 7. Đo khoảng cách mặt nhai đến sàn tủy 

     Bước 4 

     Sau khi xác định chu vi CEJ, góc của trục răng và CPFD, chọn lựa điểm mở tủy ban 

đầu. Như vậy, các điểm mở tủy trên mặt nhai của răng có thể thay đổi và sẽ hoàn toàn phụ 

thuộc vào tất cả các yếu tố trên. Tất cả các đề nghị về việc bắt đầu mở tủy tại một điểm cụ 

thể trên bề mặt nhai như hố hoặc rãnh nào đó có thể gây lạc đường. Trong một số trường 

hợp bất thường, điểm mở tủy thậm chí có thể trên một đỉnh múi. Quan điểm của vấn đề 

này là: giải phẫu bên trong của buồng tủy luôn tuân theo hình thái răng bên ngoài. Hình 

dạng răng bên ngoài có thể là hình tam giác, hình thang hoặc bất kỳ hình nào đó. 

     Kỹ thuật mở xoang tủy 

     Bước 1 

     Trước khi bắt đầu mở tủy, tất cả phục hồi sai và sâu răng cần được loại bỏ. Để lại phục 

hồi bị hở hoặc sâu răng có thể gây nhiễm khuẩn trong và sau khi điều trị. 

     Bước 2 

     Hình dạng và loại mũi khoan được sử dụng hoàn toàn tùy thuộc vào bác sĩ. Một mũi #4 

carbide, mũi kim cương tròn hoặc mũi #557 thuôn có rãnh được sử dụng phổ biến. Đối với 

mão răng, nên dùng mũi kim loại có rãnh. Dù cho mũi khoan nào được chọn thì việc mở 

tủy trên mặt nhai phải được xác định bởi các yếu tố nói trên (chu vi CEJ, góc trục răng, 

CPFD). Các mũi khoan nên tiến về phía trung tâm tưởng tượng của CEJ cho đến khi có 



cảm giác sập hầm hoặc đầu tay khoan chạm đỉnh múi. Tuy nhiên, cần chú ý rằng cảm giác 

sập hầm chỉ xảy ra khi buồng tủy có độ sâu ít nhất là 2mm. 

     Khi đánh giá một răng có thể điều trị hay kính chuyển, khoảng cách từ trần tủy đến sàn 

tủy là một yếu tố quyết định. Răng có buồng tủy bị canxi hóa, chẳng hạn như ở hình 8, thì 

nên cân nhắc việc kính chuyển. 

 

Hình 8. Hình ảnh X-quang của ống tủy bị vôi hóa ở răng cối lớn 

     Bước 3 

     Mục đích của mở tủy là để loại bỏ hoàn toàn trần tủy. Cho đến khi trần tủy được phá bỏ 

hoàn toàn, cần tỉnh táo tránh việc mò mẫm tìm miệng ống tủy vì có thể dẫn đến nguy cơ 

gây thủng sàn hoặc thủng thành. Miệng ống tủy sẽ hiện ra khi đã lấy sạch trần tủy và hoàn 

tất quá trình mở tủy. Điều này có thể được thấy trong “Hộp Dẫn Đường: một hiện tượng 

Ah-ha”, bao gồm cả những vật liệu tạo hình bên ngoài.  

     Có hai cách để lấy trần tủy là dùng mũi khoan thẳng mở theo chiều ngang trong khi giữ 

cho trục mũi khoan song song với trục răng hoặc dùng mũi khoan tròn đặt vào xoang tủy 

sát thành bên và làm động tác rút ra theo hướng mặt nhai như minh họa ở hình 9. 

 

              Hình 9a                            Hình 9b                           Hình 9c 

     Tiếp tục vuốt buồng tủy cho đến khi hoàn thành việc mở xoang tủy.  



     Một trong những bước khó khăn nhất trong quá trình này là xác định khi nào thì mở tủy 

hoàn tất. Để biết được điều này, bác sĩ cần phải biết một luật khác, Luật Đổi Màu. Luật 

này nói rằng màu sắc của buồng tủy luôn tối hơn so với các thành xung quanh. Luật Đổi 

Màu hướng dẫn dấu hiệu rằng việc mở tủy hoàn tất hay chưa. Vì thành bên sáng hơn, nên 

sẽ có một đường nối mà tại đó màu sáng và màu đậm hơn gặp nhau. Đường nối này, còn 

gọi là đường nối sàn – thành được minh họa ở hình 10, đi qua toàn bộ sàn tủy. 

 

Hình 10. Mặt cắt minh họa cho đường nối sàn - thành 

     Một nhà lâm sàng biết rằng mở tủy hoàn tất khi có thể nhìn thấy đường nối sàn – thành 

trong 360 độ xung quanh sàn tủy như minh họa trong hình 11. 

 

Hình 11. Hình ảnh xoang tủy khi đã hoàn thành 

     Bởi vì đường nối đậm – nhạt khác biệt này luôn luôn hiện diện, nên nếu nó không được 

nhìn thấy trong một phần của sàn tủy, các nhà lâm sàng biết rằng cấu trúc nằm phía trên 

phải được loại bỏ thêm. Cấu trúc này có thể là vật liệu phục hồi, ngà thứ cấp hoặc trần tủy 

nằm phía trên. Những cản trở cần lấy hoàn toàn để thấy hết được thành này như minh họa 



trong hình 12. Xác định rõ ràng đường nối sàn - thành là khía cạnh quan trọng nhất 

của giai đoạn mở xoang tủy trong điều trị nội nha. 

     Nếu điều này không thể đạt được, trường hợp phải cân nhắc việc kính chuyển. Hình 12 

là một ví dụ về mở tủy không đầy đủ. Chú ý bạn không thể nhìn thấy được đường giao 

nhau giữa sàn và thành trong 3600 xung quanh. 

 

Hình 12. Một ví dụ về mở xoang tủy chưa đủ 

     Hình 13 minh họa một xoang tủy đã mở hoàn tất. Chú ý rằng làm thế nào để thành tủy 

có thể gặp được toàn bộ chu vi sàn tủy. 

 

Hình 13. Một ví dụ về xoang tủy được mở đủ 

     Vị trí miệng ống tủy 

     Số lượng các miệng ống tủy của một răng nào đó không bao giờ có thể được biết trước 

khi bắt đầu điều trị. Mặc dù X quang có thể hữu ích và đôi khi có thể chỉ ra số lượng chân 

răng, cũng như đưa ra các chỉ số trung bình, nhưng phần lớn trường hợp số lượng hoặc vị 

trí của miệng ống tủy không thể xác định được. 



     Vì vậy, làm thế nào một bác sĩ xác định chính xác số lượng các miệng ống tủy mà không 

gây ra bất cứ điều gì có hại? Cách hiệu quả và an toàn duy nhất là hình dung được toàn bộ 

sàn tủy và sử dụng các mốc giải phẫu khác nhau. 

     Trong một bài viết trước, người ta đã chứng minh rằng một hệ thống quy luật có thể 

được sử dụng để xác định vị trí miệng ống tủy trên sàn tủy. Các luật này là: 

Luật Đối Xứng 1: Ngoại trừ răng cối lớn hàm trên, miệng ống tủy cách đều đường vẽ đi 

xuyên tâm sàn tủy theo hướng gần – xa (hình 14). 

 

Hình 14. Hình ảnh minh họa cho Luật Đối Xứng 1 

Luật Đối Xứng 2: Ngoại trừ các răng cối lớn hàm trên, miệng ống tủy nằm trên đường 

vuông góc với đường vẽ theo hướng gần – xa xuyên qua tâm sàn tủy (hình 15). 

 

Hình 15. Hình ảnh minh họa cho Luật Đối Xứng 2 

Luật Đổi Màu: Màu sắc của sàn buồng tủy luôn tối hơn so với các thành (hình 16a và 16b). 



           

                                        Hình 16a                                  Hình 16b 

Minh họa về Luật Đổi Màu 

Luật Vị Trí Miệng Ống Tủy 1: Các miệng ống tủy luôn nằm trên đường nối sàn – thành 

(hình 17). 

 

Hình 17. Hình ảnh minh họa cho Luật Vị Trí Miệng Ống Tủy 1 

Luật Vị Trí Miệng Ống Tủy 2: Các miệng ống tủy nằm tại các đỉnh của đường nối sàn - 

thành (hình 18). Sau khi nhìn thấy rõ ràng đường nối sàn - thành, tất cả các Luật Đối Xứng 

và Luật Vị Trí có thể được sử dụng để xác định chính xác vị trí và số lượng miệng ống tủy.  

           

Hình 18. Hình ảnh minh họa cho Luật Vị Trí Miệng Ống Tủy 2 

 



     Nhìn vào vị trí của các miệng ống tủy trên sàn tủy trong hình 19. Kiến thức về Luật Đối 

Xứng 1 và 2 ngay lập tức cho thấy sự hiện diện của một lỗ thứ tư. Thật vậy, không chỉ cho 

thấy sự hiện diện của một lỗ thứ tư mà còn biết chính xác vị trí nó nằm ở đâu. 

 

Hình 19. Vị trí miệng ống tủy được xác định ứng dụng Luật Đối Xứng 

     Luật Vị Trí Miệng Ống Tủy 1 và 2 có thể được sử dụng để xác định số lượng và vị trí 

các lỗ tủy của răng. Bởi vì tất cả các miệng ống tủy chỉ có thể nằm trên đường nối sàn - 

thành, chấm đen, vết lõm hoặc chấm trắng được quan sát thấy bất cứ nơi nào khác (ví dụ, 

các thành buồng hoặc trong sàn tủy) phải được bỏ qua để tránh gây thủng. Luật Vị Trí 

Miệng Ống Tủy 2 có thể giúp tập trung vào vị trí chính xác của các miệng ống tủy. Các 

đỉnh hoặc góc hình học của sàn tủy sẽ xác định vị trí của các miệng ống tủy. Nếu ống tủy 

bị vôi hóa, khi đó vị trí gập góc sẽ chỉ ra một cách chính xác nơi các bác sĩ lâm sàng nên 

bắt đầu dùng mũi khoan đi vào để loại bỏ ngà sửa chữa trên miệng ống tủy (hình 20). 

 

Hình 20. Mặt cắt biểu thị cho vị trí gập góc trên sàn tủy 

     Luật Vị Trí Miệng Ống Tủy 1 và 2, kết hợp với Luật Đổi Màu, thường là chỉ số đáng 

tin cậy duy nhất để xác định sự hiện diện và vị trí ống tủy thứ hai trong chân ngoài gần của 

răng cối lớn hàm trên (hình 16). Nhìn vào giải phẫu sàn tủy trong hình 16a. Dọc theo đường 



nối sàn - thành, có một góc hình học ở sàn tủy giữa chân ngoài gần và chân trong. Luật Vị 

Trí Miệng Ống Tủy 1 và 2 cho thấy sự hiện diện của miệng ống gần – trong (MB2), xem 

hình 16b. Lỗ này hiện diện trong đại đa số các răng cối lớn hàm trên, có thể là bất kỳ 

khoảng cách nào so với ống tủy ngoài – gần nhưng phải nằm dọc theo đường nối sàn - 

thành. 

     Các Luật Đối Xứng 1 và 2 (trừ các răng cối hàm trên), Luật Đổi Màu và Luật Vị Trí 

Miệng Ống Tủy 1 và 2 có thể được áp dụng cho bất kỳ răng nào. Chúng đặc biệt có giá trị 

khi răng có giải phẫu bất thường hoặc không mong đợi. Chú ý biểu đồ mô tả sàn tủy răng 

cối nhỏ thứ hai hàm trên trong hình 21a. Kiến thức về luật giải phẫu buồng tủy – sàn tủy 

lập tức cho ta quan sát thấy có 3 ống tủy trong răng này (hình 21b). 

           

                                           Hình 21a                             Hình 21b 

Xác định vị trí ống tủy thứ 3 ở răng cối nhỏ hàm trên ứng dụng các Luật Giải Phẫu Sàn 

Tủy 

     Một ví dụ khác về giá trị của kiến thức giải phẫu buồng tủy có thể thấy trong hình 22a, 

một răng cối lớn hàm dưới đã cắt ngang tại CEJ. Sử dụng các định luật giải phẫu buồng 

tủy, quan sát viên được hướng dẫn để nhận ra rằng răng chỉ có 2 miệng ống tủy. Vị trí 

miệng ống tủy được chỉ ra trong hình 22b. Nhà quan sát nên chú ý rằng số lượng các miệng 

ống tủy không nhất thiết liên quan đến số lượng ống tủy. Đôi khi, nhiều hơn một ống tủy 

có thể hiện diện trong một lỗ tủy duy nhất. 



           

                                  Hình 22a                                 Hình 22b 

Hình ảnh giải phẫu sàn tủy biểu thị răng cối lớn hàm dưới có 2 miệng ống tủy 

     Mặc dù chúng ta với tất cả những nỗ lực tốt nhất, các sự cố trong quá trình điều trị vẫn 

có thể xảy ra. Sau đây là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà một học viên có thể   

gặp và cách khắc phục chúng. 

Biểu đồ các vấn đề thường gặp và hướng giải quyết 

VẤN ĐỀ: Không thể quan sát sàn tủy do chảy máu quá mức 

Nguyên nhân 

• Điều này thường được gây ra bởi mô tủy trong buồng tủy hoặc trong các ống tủy 

Hướng giải quyết 

• Mở rộng xoang tủy bằng cách phá bỏ trần tủy nhưng không chạm vào sàn tủy (không bao 

giờ chạm vào sàn tủy cho đến lúc quan sát đầy đủ ngã ba sàn - thành) 

• Đặt chất cầm máu vào buồng tủy 

• Sử dụng trâm gai để lấy tủy 

VẤN ĐỀ: Không thể quan sát sàn tủy do không phá bỏ toàn bộ trần tủy 

Nguyên nhân 

• Chọn không đúng điểm thâm nhập ban đầu 

• Không thể nhìn thấy đường nối sàn - thành trong 360 độ xung quanh 

Hướng giải quyết 

• Quay trở mũi khoan ban đầu (mũi tròn hoặc mũi chóp) và tiếp tục vuốt ngược lên cho đến 

khi thấy được đường nối sàn – thành. 



VẤN ĐỀ: Không thể quan sát sàn tủy do các vật liệu phục hồi chiếm không gian của buồng 

tủy 

Nguyên nhân 

• Không loại bỏ hết tất cả các vật liệu phục hồi trước khi bắt đầu mở tủy (đặc biệt các vật 

liệu phục hồi xoang V có thể tràn vào sàn tủy) 

Hướng giải quyết 

• Phá bỏ tất cả các tài liệu phục hồi trước khi bắt đầu mở tủy 

VẤN ĐỀ: Vôi hóa ống tủy hoặc sỏi tủy 

Nguyên nhân 

• Tủy răng thoái hóa 

Hướng giải quyết 

• Sau khi loại bỏ hoàn toàn trần tủy và cầm máu, dùng mũi tròn lớn mịn (#6) nhẹ nhàng 

lấy phần sàn tủy bị canxi hóa và phát họa lại đường nối sàn - thành rõ ràng. 

VẤN ĐỀ: Không thể để quan sát sàn tủy do ánh sáng không đủ 

Nguyên nhân 

• Xoang tủy quá nhỏ 

• Sự hiện diện mão răng hoặc vật liệu phục hồi 

• Thành hoặc sàn tủy không trơn nhẵn (thường bị gây ra bởi mũi khoan tròn quá nhỏ) 

Hướng giải quyết 

• Mở rộng xoang tủy cho đến khi thấy được toàn bộ đường nối sàn-thành  

• Tháo hết vật liệu phục hồi 

• Sử dụng ánh sáng phụ (đèn pha LED hoặc kính hiển vi phẫu thuật) khi điều trị nội nha 

qua mão răng 

• Làm trơn tất cả những điểm lồi lõm trên thành và sàn tủy với mũi khoan tròn 

VẤN ĐỀ: Không thể để quan sát buồng tủy do mất định hướng 

Nguyên nhân 

• Sử dụng giải phẫu mặt nhai làm điểm tham chiếu 

• Không chú ý đến hướng răng như răng xoay hoặc nghiêng 

• Mất hình dung về chu vi CEJ 



• Góc truy cập của mũi khoan ban đầu bị sai 

Hướng giải quyết 

• Quan sát đúng trục răng trước khi mở tủy 

• Cần hình dung được CEJ 

• Gỡ bỏ đê cao su khi quan sát lại hướng/trục răng 

• Điều chỉnh góc mở tủy ban đầu của mũi khoan cho đúng 

VẤN ĐỀ: Thủng sàn 

Nguyên nhân 

• Cố gắng tìm các miệng ống tủy quá sớm  

• Tính toán sai khoảng cách mặt nhai – sàn tủy 

• Xác định không đúng đường nối sàn - thành 

• Mở xoang tủy chưa đủ 

Hướng giải quyết 

• Loại bỏ toàn bộ trần tủy trước khi xác định vị trí miệng ống tủy 

• Quan sát đường nối sàn – thành trong 360 độ xung quanh 

• Đặt mũi khoan với chiều dài nhỏ hơn khoảng cách mặt nhai – sàn tủy 

• Hướng mũi khoan về phía trung tâm chu vi CEJ 

VẤN ĐỀ: Thủng thành bên buồng tủy  

Nguyên nhân 

• Không hình dung được CEJ 

• Góc mở tủy sai 

• Sử dụng giải phẫu mặt nhai để chọn điểm mở tủy 

Hướng giải quyết 

• Loại bỏ toàn bộ trần tủy trước khi xác định vị trí miệng ống tủy 

• Quan sát đường nối sàn – thành trong 360 độ xung quanh 

• Hướng mũi khoan về trung tâm chu vi CEJ 

• Chọn điểm mở tủy ban đầu dựa trên hình ảnh tưởng tượng của chu vi CEJ  

VẤN ĐỀ: Không thể xác định được tất cả các miệng ống tủy  

Nguyên nhân 



• Mở xoang tủy chưa đủ 

• Không phát họa rõ ràng đường nối sàn - thành 

• Sự hiện diện của vật liệu phục hồi 

• Sự hiện diện của vôi hóa 

Hướng giải quyết 

• Đảm bảo mở xoang tủy đủ 

• Loại bỏ phần sàn tủy bị canxi hóa nhẹ nhàng cho đến khi phát họa lại được đường nối sàn 

– thành  

• Sử dụng các luật giải phẫu của buồng tủy – sàn tủy để xác định vị trí các miệng ống tủy 

     Tóm tắt 

Để tăng tỷ lệ thành công của điều trị nộ nha, càng nhiều phức hợp tủy được lấy đi càng tốt. 

Để thực hiện điều này, tất cả các lỗ tủy trong một buồng tủy phải được tìm thấy. Cách duy 

nhất để làm điều này một cách bài bản là sử dụng các định luật về giải phẫu buồng tủy. 

Cách duy nhất để sử dụng những luật này là phải mở xoang tủy sao cho có thể thấy rõ chỗ 

giao nhau giữa thành tủy – sàn tủy ở 360 độ xung quanh. Bài viết này đã chứng minh và 

cung cấp các giải pháp cho tất cả các tình huống lâm sàng có thể cản trở việc quan sát này. 

Ngoài ra, chúng tôi đã trình bày một sơ đồ giải quyết sự cố nhắm tới tất cả các sự cố phổ 

biến trong quá trình mở xoang tủy và xác định vị trí miệng ống tủy mà các nhà lâm sàng 

có thể gặp phải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- Hết --- 


