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DỊCH TRUYỀN

• HES 6%



DỊCH TRUYỀN

• ALBUMIN
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CẮT LỌC VÀ GHÉP DA



Quy trình kĩ thuật Bộ Y tế

• Rạch giải áp khi:

– Bỏng hết chu vi của chi

– Bỏng cổ, ngực, bụng, lưng gây khó thở

– Có hội chứng chèn ép khoang



Quy trình kĩ thuật Bộ Y tế

• Cắt lọc khi toàn trạng thoát sốc ổn định, các 

xét nghiệm trong giới hạn cho phép phẫu 
thuật. 

• Che phủ nền tổn thương sau cắt lọc:

– Cắt lọc tiếp tuyến: thuốc băng bỏng hoặc vật liệu
thay thế da tạm thời, chờ ghép da khi có đủ mô
hạt tiêu chuẩn

– Cắt lọc toàn bộ mô hoại tử: ghép da tự thân, vật
liệu thay thế, thuốc băng bỏng



Phác đồ bệnh viện Chợ Rẫy

• Phẫu thuật sớm

• Chọn lựa đầu tiên: cắt lọc sớm từ 3-7 ngày sau
bỏng, ghép da ngay



CẮT LỌC VÀ GHÉP DA SỚM
(so với ghép da trì hoãn)

• Ưu điểm:

– Giảm tỉ lệ tử vong

– Giảm thời gian nằm viện

• Nhược điểm:

–Tăng tình trạng rối loạn huyết động

–Điều trị quá tay



• Không cải thiện:

– Tỉ lệ nhiễm trùng

– Thời gian mổ

– Thời gian lành vết thương

– Tỉ lệ sẹo phì đại

– Cử động, cảm giác các ngón tay





Mảnh ghép từ trung bì lợn

• Thực hiện tại Viện Bỏng quốc gia từ 2007

• Che phủ tạm thời vết bỏng sâu từ độ 3 sau cắt
lọc, tránh tình trạng nhiễm trùng, mất nước

• Tự bong sau 2-3 tuần



Stratagraft



• Neonatal Immortalized Keratinocyte S (NIKS)

• Nghiên cứu giai đoạn I/II (15 BN, theo dõi 2 
tuần)

• Nghiên cứu giai đoạn III (30 BN, theo dõi 12 
tháng) STRATA2011

• Hiện tại nghiên cứu 70 BN, theo dõi 24 tháng, 
kết thúc 12/2019

• Đề tài ở người lớn >18 tuổi, bỏng độ IIb



ReCell



• Dùng enzym để phân tách các liên kết của các
tế bào da, chất cố định

• Nghiên cứu trên 83 BN, theo dõi 12 tháng

• Đề tài ở người lớn, bỏng độ IIb







Tại bệnh viện Nhi Đồng 2

• Ghép da đồng loại từ cha BN, da ghép sống
đến sau ghép 3 tuần

• Vạt da tự do sau bỏng điện cẳng bàn tay

• Vạt da diều bay sau bỏng điện ngón 1 bàn tay

• Vạt da chéo ngón sau bỏng điện các ngón tay

• Các vạt da xoay điều trị sẹo bỏng
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