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Mục tiêu

Trình bày kỹ thuật mới On – top plasty cho những trường hợp cắt bỏ 
ngón cái đôi phức tạp



Tổng quan
PL Wassel



Nguyên tắc của 
Kỹ thuật cắt 
ngón thừa
• Cắt bỏ ngón thừa và tạo vạt da thẩm mỹ
• Chỉnh trục và đính lại dây chằng bên để 

giúp phát triển 
• Kỹ thuật Bihaut- Cloquet



Kỹ thuật 
On- top 
plasty

1. lịch sử : Kelleher JC, Sullivan JG, Baibak. On-top 
plasty for amputated fingers. Plast Reconstr Surg 
1968; 42:242-248



Kỹ thuật On- top plasty
(Thumb Duplication: Concepts and 
Techniques Michael A. Tonkin, MD)

2. Hoán đổi vị trí ngón
dựa trên thẩm mỹ và
chức năng của ngón cần
giử lại
3. Chú ý tái lập ngón cái
cố định trên nền tảng của
khớp CMC – thang bàn



Ca lâm sàng 1

• Bệnh nhân Trần Ngọc Th. D.  
2t, Nam, HS: 18. 010533, 
• NV: 4/7/2018 BV Triều An
• Chẩn Đoán: tật thừa ngón cái 
tay P, Wassel VI 
• Đặc điểm lâm sàng: bé chỉ sử 
dụng kẹp dụng cụ giữa ngón cái 
bên trụ và ngón 2



Ca 1 Wassel 7



Ca 1 Wassel 7







Kết quả hạn chế chức năng đối và duỗi
Kết quả sau 6 tháng



Kkkkkkết





Kết quả sau 1 năm
KẾT QUẢ SAU 1NĂM



PT BỔ SUNG TÁI TẠO GÂN DUỖI



Kết quả sau 1 năm theo dõi



Trường hợp 2

Bệnh nhân Tống M. A. Vũ, 2017, nam
hồ sơ: 3452NH/ 2020, mổ tháng 11/2020, BV.CTCH







Ngón cái bên trụ là ngón cái 3 đốt có tính chất
giống ngón 2 tạo ra



Sau 1 tháng tái khám



Sau 3 tháng 





Bàn luận 

On top plasty là một kỹ thuật 
khó đòi hỏi có kỹ năng vi phẫu

Đây là giải pháp tốt cho một số 
trường hợp ngón cái đôi phức 
tạp

Nên thực hiện sau 1 tuổi để 
còn theo dõi quá trình tự chỉnh 
cho chức năng 



Kết luận

On top plasty là kỹ thuật tối ưu cho 
những tình huống ngón cái đôi có 
ngón chính thiếu chức năng và 
thẩm mỹ so với ngón cái phụ cần 
cắt bỏ.


