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Mục tiêu sáng kiến

• Phương pháp bất động là tạo nẹp đơn giản, dễ làm tại hiện trường, phổ
biến và dễ áp dụng cho tất cả tuyến y tế.
• Nẹp Thomas đã phát minh và thực hiện tốt việc cố định bệnh nhân

chấn thương chi dưới qua nhiều thập kỷ.
• Nhưng làm sao việc cố đinh chi dưới chấn thương dễ thực hiện và an 

toàn hơn,  tiến hành nhanh gọn, dễ sử dụng, có sẵn, giá thành rẻ là 
mục tiêu của sáng kiến : nẹp Thomas - cải tiến trong cố định chấn 
thương, gãy xương chi dưới.



TỔNG QUAN

• Nẹp Thomas được Hugh Owen Thomas 
giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1875, 
trong cuốn sách có tựa đề Bệnh khớp
hông, đầu gối và mắt cá chân với các
biến dạng của chúng, được điều trị bằng
một phương pháp mới và hiệu quả. ... 
Biến thể đầu tiên của nẹp Thomas được
sử dụng để điều trị bệnh lao ảnh hưởng
đến khớp gối, qua nhiều thế kỷ nẹp
Thomas áp dụng trong chấn thương chi 
dưới nhanh gọn và có nhiều cải biên.



ĐÓI TƯỢNG và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

+ Đối tượng nghiên cứu:
• Tất cả bệnh nhân sau chấn thương,  chấn thương phần mềm hay gãy

xương từ cổ chính danh xương đùi đến 1/3 dưới 2 xương cẳng chân, 
bao gồm cả trật khớp gối.

+ Đối tượng loại trừ:
• Trẻ em < 10 tuổi.
• Bệnh nhân có dị tật trước đó về chi dưới bị tổn thương ( gập góc chi )



PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
• Sau khi sáng kiến thông qua Hội đồng nghiên

cứu khoa học cơ sở.
• Được áp dụng tại khoa cấp cứu và 115 Bệnh

viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa.
+ tháng 3/2020
+ Đánh giá của Bs Khoa Cấp cứu 115 
và Bs chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình: từ
6/2020



Lý giải sử dụng nẹp
Thomas cải tiến

• Sử dụng Thomas cổ điển, sản xuất tại địa
phương
• Nẹp Thomas cổ điển: đã qua nhiều thế kỷ sử

dụng, của nhiều nơi trên thế giới sử dụng,  
nhanh gọn nhưng vẫn không chắc chắn nhất
là gãy thân xương hay trật khớp gối.
• + Áp dụng nẹp Thomas cải tiến thêm của

chúng tôi: dựa trên nguyên tắc căng kéo chi 
dưới của nẹp Thomas và thêm các dụng cụ cố
định hổ trợ là nẹp Zimmer và nẹp vải cẳng
bàn chân chống xoay.



Chỉ định

Chấn thương phần mềm , 
gãy xương từ cổ chính danh
xương đùi, đến 1/3 giữa
cẳng chân :
• Nẹp Zimmer luồn cố định.
• Nẹp vải cẳng bàn chân

(chống xoay)  phủ trên nẹp
zimmer.
• Đặt nẹp Thomas
• Tiến hành căng kéo.







Chỉ định

• Gãy, chấn thương:
- 1/3 trên
- 1/3 giữa
- Cẳng chân



Thuốc toàn thân
vẫn theo chỉ định

• Nẹp vải cẳng
bàn chân chống.
• Đặt nẹp

Thomas.
• Tập trung 3 dây

cố định ở cẳng
chân. 
• Tiến hành căng, 

kéo.



Đánh giá của Bs Cấp cứu - 115 và CTCH-Bỏng

+ Áp dụng dễ
+ Dụng cụ có sẵn
+ Nhanh, gọn
+ Giảm đau rõ
+ Yên tâm khi vận chuyển bệnh nhân
+ Hài lòng với cải tiến
+ Không có biến chứng thêm sau cố định.



KẾT LUẬN:

• Phương tiện có sẵn tất cả các cơ sở y tế.
• Dễ làm, dễ mua. Giá thành thấp.
• Dễ áp dụng, không cần tập trung đào tạo.
• Mang lại an toàn cho bệnh nhân, hài lòng Thầy thuốc



CHÂN THÀNH CÁM ƠN


