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Cấy Răng
Nghề nha khoa đã ra đời kể từ khi hàm răng giả bằng gỗ 
được dùng để thay thế cho răng của George Washington! 
Ngày nay, khi bạn bị mất một hay nhiều cái răng, có nhiều 
phương pháp để thay thế những chiếc răng này, bao gồm 
những chiếc răng giả có thể tháo ra, cầu răng cố định và 
cấy răng. Nha sĩ hội viên của Hiệp Hội Nha Khoa California 
(CDA) sẽ thảo luận với bạn rằng bạn về các lựa chọn và 
giúp bạn quyết định một phương pháp tốt nhất cho bạn.

Cấy răng là gì? 
Cấy răng đã xuất hiện cách nay rất lâu và ngày càng được 
nhiều người chấp nhận, vì chúng đã chứng minh được 
rằng đây là một phương pháp thành công để thay thế 
những chiếc răng bị mất. Chúng giúp mang đến cơ hội có 
được những chiếc răng nhân tạo, trông như răng thật và 
cảm giác chắc chắn.

Răng cấy bản thân nó, thường được chế tạo từ titan, 
được dùng giống như một cái chân răng nhân tạo để làm 
giá đỡ cho một hoặc nhiều chiếc răng hỏng. Bác sĩ phẫu 
thuật nha khoa, thường là bác sĩ nha chu (bác sĩ chuyên 
khoa nướu) hoặc bác sĩ giải phẫu miệng, đặt một mô cấy 
vào bên trong một lỗ trong xương hàm. Sau đó một trục 
có thể được buộc chặt vào “chân răng nhân tạo” và có thể 
được dùng để giữ chắc bộ phận giả chẳng hạn như thân 
răng, hoặc cầu răng, phía bên trên nướu. Các mô cấy 
ghép cũng có thể được sử dụng cùng với một hàm răng 
giả có thể tháo lắp với nhau để tạo nên một hàm răng giả 
chắc chắn và bền vững hơn.

Tại sao cần cấy răng giả? 
Cấy răng có nhiều điểm ưu điểm hơn so với việc làm hàm 
răng giả có thể tháo lắp được. Bởi vì những hàm răng giả 
có thể tháo lắp được thường không cố định hoàn toàn khi 
lắp vào, chúng có thể dịch chuyển khi ăn hoặc khi nói. Hơn 
nữa, qua thời gian phần xương dùng để nâng đỡ bộ răng 
giả sẽ thay đổi và co rút lại, làm cho việc nâng đỡ hàm 
răng giả trở nên khó khăn và không thoải mái.

Cấy răng cũng có nhiều ưu điểm hơn cầu răng cố định, 
đặc biệt là khi những răng bên cạnh một chiếc răng hoặc 
nhiều răng bị mất vẫn còn tốt. Để tạo nên một cầu răng cố 
định, nha sĩ hội viên của CDA thường phải thay thế thân 
răng trên những chiếc răng bên cạnh – vì chúng là giá đỡ 
cho một hoặc nhiều chiếc răng được thay thế. Nếu những 
chiếc răng này không bị sâu và hiện đã được phục hồi 
lại, bạn có thể tùy ý giữ chúng ở trạng thái tự nhiên hơn 
là thay thế chúng để giữ lại những chiếc răng đã phục hồi 
làm giá đỡ cần thiết. Những mô được cấy lên một hoặc 
những chiếc bị mất trong khi đó vẫn giữ lại tất cả những 
cái răng còn nguyên bên cạnh.

Như thế nào được xem là cấy răng thành công? 
Trong khi cấy răng có tỷ lệ thành công cao, thì khả năng 
của sự thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Số lượng 
xương hiện có sẵn để làm giá đỡ cho mô cấy, sức khỏe 
của bệnh nhân, bệnh nhân đó có hút thuốc hay không và 
chất lượng chăm sóc tại nhà hiện tại đều ảnh hưởng đến 
tới sự thành công dài hạn.

Hãy nhớ rằng, việc thay thế những chiếc răng đã mất là 
rất quan trọng đối với việc duy trì sự khỏe mạnh cho răng 
miệng. Nha sĩ hội viên của CDA sẽ đánh giá các điều kiện 
sức khỏe răng miệng của bạn và giúp bạn quyết định xem 
việc cấy răng có thực sự có ích cho bạn hay không.


