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A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN 
ĐẶT VẤN ĐỀ 

 
Mất răng là một biến cố quan trọng, gây biến đổi tại chỗ và 

toàn thân, đặc biệt mất răng toàn bộ gây biến đổi trầm trọng về giải 
phẫu, tâm lý và rối loạn chức năng tiêu hóa, phát âm và thẩm mỹ, ảnh 
hưởng lớn đến sức khỏe, quan hệ giao tiếp và công tác của người 
bệnh. Nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới cho thấy tuổi thọ 
ngày càng được nâng cao, số lượng người cao tuổi gia tăng, đặt ra 
những thách thức mới cho ngành y tế và ngành răng hàm mặt. Trong 
đó, nhu cầu làm răng giả cao, đặc biệt cho người mất răng toàn bộ. 

Ở nước ta, từ trước tới nay có hai nghiên cứu nổi bật về hàm 
giả toàn bộ: 

Tác giả Nguyễn Toại nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp 
điều trị phục hồi chức năng và thẩm mỹ: là nghiên cứu tổng quát ứng 
dụng hàm nhựa tháo lắp toàn bộ. Đặc biệt đi sâu ứng dụng bộ càng 
nhai và cung mặt Quick Master.  

Tác giả Lê Hồ Phương Trang nghiên cứu hình thái nền tựa của 
phục hình toàn hàm. Nghiên cứu của Lê Hồ Phương Trang đã nhận 
thầy “phần lớn các bác sỹ đang thực hành đã không có cách lựa 
chọn vật liệu và phương pháp lấy khuôn đúng cách trong thực hành 
phục hình tháo lắp toàn bộ”  

Tõ yªu cÇu lý luËn vµ thùc tiÔn trªn, ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt 

lîng c«ng viÖc ®iÒu trÞ phôc h×nh th¸o l¾p toµn bé chóng t«i thùc 

hiÖn ®Ò tµi: “Nghiên cứu làm hàm giả tháo lắp toàn bộ có sử dụng 
kỹ thuật lấy khuôn sơ khởi đệm và lấy khuôn vành khít” víi hai 
môc tiªu: 
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1. NhËn xÐt ®Æc ®iÓm l©m sµng cña nh÷ng bÖnh nh©n mÊt r¨ng 

toµn bé. 

2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ phôc h×nh th¸o l¾p toµn bé cã sö dông kü 

thuËt lÊy khu«n s¬ khëi ®Öm vµ lÊy khu«n vµnh khÝt. 

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 
Các nghiên cứu về phục hình cho những đối tượng mất răng 

toàn bộ hiện ở nước ta chưa có nhiều, chủ yếu là nghiên cứu về 
các đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân, chưa thực sự đề cập đến 
khía cạnh quan trọng là phương pháp thực hiện hàm giả cho bệnh 
nhân. Đặc biệt vấn đề lấy khuôn trong phục hình toàn bộ luôn luôn 
được đặt lên hàng đầu. Đề tài vấn đề lấy khuôn bằng các kỹ thuật 
và vật liệu đơn giản, chính xác, không đòi hỏi quá nhiều máy móc 
công nghệ hiện đại.  

Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ ĐÓNG GÓP MỚI 
1. Đưa ra được tầm quan trọng của việc lấy khuôn chính xác 

trong việc làm hàm giả tháo lắp cho bệnh nhân, đặc biệt là 
lấy khuôn sơ khởi. 

2. Đưa ứng dụng trục ghi đồ Quick Axis trong việc chương 
trình hóa càng nhai, giúp cho việc lên răng và tạo lập khớp 
cắn thăng bằng một cách thuận lợi hơn. 

CẤU TRÚC LUẬN ÁN 
Ngoài phần đặt vấn đề và kết luận, luận án gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu, 40 trang; Chương 2: Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu, 32 trang; Chương 3: Kết quả 
nghiên cứu, 26 trang; Chương 4: Bàn luận: 33 trang. Luận án có 35 
bảng, 4 biểu đồ, 44 hình ảnh, 105 tài liệu tham khảo (17 tiếng Việt, 
14 bài dịch, 16 tiếng Pháp, 58 tiếng Anh) 
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B. NỘI DUNG LUẬN ÁN 
Chương 1. TỔNG QUAN 

 
1.1. Tình hình mất răng ở Việt Nam và trên thế giới 

Theo kết quả điều sức khỏe răng miệng năm 1990 của Võ 
Thế Quang và cộng sự: tỷ lệ mất răng ở lứa tuổi 35 - 44 là 47,33%. 
Điều tra sức khỏe răng miệng toàn quốc lÇn 2 n¨m 2000 cña TrÇn 

V¨n Trêng vµ L©m Ngäc Ấn: Tû lÖ mÊt r¨ng hoÆc toµn bé mét hµm 

hoÆc toµn bé c¶ hai hµm lµ 1,7% 

Theo kết quả điều tra của WHO được tiến hành ở 48% các 
nước châu Âu năm 1998, tỷ lệ mất răng ở lứa tuổi 65 -74 dao động từ 
12,8 - 69,6%, số răng mất trung bình từ 3,8 răng đến 15,1 răng. 

1.2.  Đặc điểm hình thái giải phẫu hàm mất răng toàn bộ 
Cã mét khuynh híng bÊt hµi hßa gi÷a sù tiªu x¬ng ly t©m ë 

hµm díi vµ híng t©m ë hµm trªn. Cung hµm cã thÓ vu«ng, tam 

gi¸c, bÇu dôc. 

Sù n©ng ®ì sÏ tèt nhÊt nÕu sèng hµm r¾n ch¾c vµ ®îc t¹o bëi 

niªm m¹c sîi kh¸ dÇy vµ b¸m ch¾c vµo x¬ng. 

Sự tiêu xương sống hàm được tính theo phân loại của Sagiuolo. 
1.3. Các phương pháp làm tăng độ bám dính của hàm giả toàn bộ 
1.3.1 Phương pháp cơ học: 

Có thể sử dụng: Phương pháp dùng lò xo; Phương pháp cấy ghép 
(Implant); Phương pháp làm chụp lồng (telescopes); Cầu nối Dolder.  
1.3.2. Phương pháp vật lý: 

Làm giác hút (succion) ở hàm giả; Đặt nam châm cùng dấu. 

1.3.3. Phương pháp lý sinh học: 
Tạo vành kín cho nền hàm giả (hay dùng). 
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1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ổn định và vững chắc của hàm 
giả toàn bộ 
1.4.1. Khớp cắn thăng bằng: Khíp c¾n th¨ng b»ng gióp cho hµm gi¶ 

kh«ng bÞ bong ra lóc nhai hoÆc nuèt. 

1.4.2. §êng cong Spee vµ ®êng cong Wilson: §èi víi hµm gi¶ 

toµn bé, ®êng cong spee (cßn gäi lµ ®êng cong bï trõ) cÇn thiÕt ®Ó 

hµm gi¶ ®îc v÷ng. 

§êng cong Wilson cho phÐp trît hµi hoµ cña nóm ngoµi 

r¨ng díi trªn sên trong cña nóm ngoµi r¨ng trªn khi hµm chuyÓn 

®éng sang bªn. 

1.4.3. ChiÒu cao khíp c¾n: ChiÒu cao khíp c¾n ®óng gi÷ cho hµm 

gi¶ ®îc æn ®Þnh khi bÖnh nh©n nhai, nuèt, nãi.  

1.4.4. MÆt ph¼ng c¾n: MÆt ph¼ng c¾n lµ mÆt ph¼ng tiÕp xóc gi÷a c¸c 

mÆt nhai cña r¨ng gi¶ khi khÐp hµm, ®¶m b¶o chøc n¨ng ¨n nhai vµ 

t«n träng sù toµn vÑn cña bÒ mÆt t¹, t¹o l¹i sù thÈm mü vµ ph¸t ©m. 
1.5. Những xu hướng mới của thế giới 

 LÊy khu«n kü thuËt sè (CAD-Computer aided design). 

 Ghi vận động lồi cầu. 
  Implant cho trường hợp mất răng toàn phần. 

1.6. Các nghiên cứu về hàm giả toàn bộ ở nước ta hiện nay 
1.6.1. Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp điều trị phục hồi 
chức năng và thẩm mỹ của Nguyễn Toại 

Trong nghiên cứu này tác giả chưa sử dụng trục ghi đồ để 
xác định góc Bennett và dốc quỹ đạo lồi cầu để chương trình hóa 
càng nhai. 
1.6.2. Nghiên cứu hình thái nền tựa của phục hình toàn hàm và 
ứng dụng thiết kế khay lấy khuôn của Lê Hồ Phương Trang 
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Nghiên cứu đo đạc 175 cặp mẫu hàm mất răng toàn bộ bằng 
phương pháp chiếu cung hàm với hình ảnh kỹ thuật số, ghi biên dạng 
sống hàm, vòm khẩu cái và sử dụng phần mềm Auto CAD 2004. 
Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra kiến nghị về việc thiết kế và sản xuất 
thìa lấy khuôn sơ khởi cho hàm trên và hàm dưới của người việt, theo 
những kích thước và hình dạng khác nhau, nhằm có một bộ thìa lấy 
khuôn sơ khởi đầy đủ và phù hợp với hình thái mất răng của người 
việt, góp phần lấy khuôn chính xác hơn. 

 
Ch¬ng 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu: Từ tháng 07/2007 đến 
tháng 12/2013, tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và 
Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt trường đại học Y Hà Nội. 
2.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:. 

Tiêu chuẩn lựa chọn 
- Bệnh nhân mất răng toàn bộ và có chỉ định làm hàm giả tháo 

lắp toàn bộ. 
- Bệnh nhân đã được điều trị tiền phục hình ổn định. 
- Bệnh nhân tự nguyện tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ 
- Những trường hợp sống hàm âm (thường gặp đối với hàm dưới). 
- Bệnh nhân không hợp tác nghiên cứu. 

Thiết kế nghiên cứu 
Đây là nghiên cứu phối hợp 2 chiến lược thiết kế nghiên cứu 

khác nhau:  
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- Nghiên cứu mô tả cắt ngang: Đánh giá các yếu tố lâm sàng. 
- Nghiên cứu can thiệp lâm sàng tiến cứu có đối chứng:  
Bước 1: Trên cùng một bệnh nhân mất răng toàn bộ chúng tôi 

tiến hành đồng thời hai phương pháp lấy khuôn. So sánh kết quả thu 
được trên từng bệnh nhân.  

Bước 2: Từ mẫu làm việc thu được. Chúng tôi chia 2 nhóm 
bệnh nhân: 

- Nhóm 1: Sử dụng Quick Axis xác định dốc quỹ đạo lồi cầu 
và lên răng trên càng nhai Quick Master B2. 

- Nhóm 2: Không sử dụng Quick Axis và lên răng trên càng cắn. 
Cỡ mẫu được tính theo công thức sau: 

Trong đó:  
Z1-α/2: Hệ số tin cậy ở mức xác suất 99% (= 2,58). 
1-β : Lực mẫu (= 90%). 
P: (P1 + P2)/2 
Cỡ mẫu cần thiết tối thiểu cho 2 nhóm nghiên cứu là n1=n2=22 

(n1: Nhóm đối tượng có can thiệp lấy khuôn sơ khởi đệm và lấy 
khuôn vành khít, n2: Nhóm đối tượng lấy khuôn thông thường). 

Để tăng độ tin cậy, chúng tôi không chia làm 2 nhóm đối 
tượng để tránh các yếu tố gây nhiễu, thay vào đó chúng tôi nghiên 
cứu trên chỉ 1 nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng này sẽ được ứng 
dụng cả 2 phương pháp lấy khuôn rồi thực hiện so sánh để tăng độ 
chính xác. Chỉ khi tiến hành đo các thông số lồi cầu và lên răng thì 
chúng tôi mới chia các đối tượng thành 2 nhóm tách biệt. Thực tế 
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chúng tôi nghiên cứu được trên cỡ mẫu là 46 bệnh nhân mất răng 
toàn bộ. 
2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu 
2.3.1. Kh¸m l©m sµng 

Hái bÖnh nh©n vµ kh¸m l©m sµng ®Ó thu thËp c¸c th«ng 
tin vµ lµm bÖnh ¸n theo mÉu bÖnh ¸n thiết kế sẵn: Về tính cách 
bệnh nhân, tiền sử phục hình, đÆc ®iÓm h×nh th¸i, cÊu tróc gi¶i 
phÉu, m«i trêng miÖng vµ t×nh tr¹ng m« tÕ bµo. 

2.3.2. Tiến hành làm hàm giả 
Lấy khuôn – Đo lực mút hàm: Bệnh nhân được tiến hành lấy 

khuôn lần lượt theo các phương pháp với trình tự làm việc: Lấy 
khuôn sơ khởi thường, lấy khuôn sơ khởi đệm, lấy khuôn lần 2 không 
có vành khít, lấy khuôn lần 2 có vành khít. Sau mỗi lần lấy khuôn, 
tiến hành đo lực mút hàm của hàm giả trên miệng bệnh nhân. 

Đo các thông số lồi cầu bằng bộ ghi trục Quick Axis: Bệnh nhân 
sau khi lấy khuôn vành khít được chia làm 2 nhóm tiến hành đo độ dài, 
độ sâu các đường vận động, góc Bennett, xác định góc quỹ đạo lồi cầu 
trên trục đồ. Thông số được đưa lên càng nhai để lên răng. 
2.3.3. Đánh giá sau khi lắp hàm: 

Hàm giả sau khi lắp được đánh giá ở các trạng thái tĩnh (Có tạo 
được vành khít hay không tạo vành khít, có lực mút khi nhấc hàm giả 
ra không) và ở trạng thái hoạt động chức năng (chiều cao khớp cắn, 
điểm chạm ở các tư thế đưa hàm ra trước, sang bên, tư thế lồng múi 
tối đa) 

Ngoài ra chúng tôi còn đánh giá bệnh nhân sau 1 tháng, 3 
tháng, 6 tháng, 1 năm với các tiêu chí phát âm, ăn nhai, thẩm mỹ và 
độ hài lòng của bệnh nhân. 
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2.3.4. Hạn chế sai số trong nghiên cứu 

- Lựa chọn bệnh nhân theo tiêu chuẩn lựa chọn. 
- Nghiên cứu sinh trực tiếp khám và làm hàm giả. 
- Loại trừ tối đa yếu tố nhiễu và tính giá trị p nhằm đánh giá sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê. 
2.3.5.Xử lý số liệu:  

Số liệu được thu thập và phân tích bằng phương pháp thống kê 
y học và nhập số liệu vào phần mềm xử lý số liệu SPSS 16.0 

2.3.6. Đạo đức trong nghiên cứu:  
Tất cả bệnh nhân đều được giải thích kỹ quá trình điều trị và 

đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu. Quá trình thực hiện đảm bảo 
đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, các thông 
tin của bệnh nhân được giữ bí mật và chỉ dung với mục đích nghiên 
cứu nằm nâng cao chất lượng của việc làm hàm giả. 

 
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
3.1. Nghiên cứu các đặc điểm bệnh nhân trên lâm sàng 
3.1.1. Phần đặc trưng cá nhân: Trong tổng số 46 bệnh nhân mất 
răng toàn bộ tham gia nghiên cứu ngang, tỷ lệ bệnh nhân > 64 tuổi 

chiếm 76,1% nhiều hơn nhóm tuổi  64 (23,9%), trong đó nam giới 
chiếm 63% và nữ giới chiếm 37%. 
3.1.2. Tình trạng lâm sàng: 
3.1.2.1. Tình trạng hàm giả cũ:  Đa số bệnh nhân mất răng đã được 
sử dụng hàm giả trước đây, thái độ và sự thích nghi với hàm giả 
không phải là như nhau đối với từng bệnh nhân, nguyên nhân chủ 
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yếu khiến bệnh nhân mong muốn có một hàm giả mới là lỏng hàm, 
mất thêm răng. 
3.1.2.2. Tình trạng cung hàm: Cung hàm hình bầu dục chiếm tỷ lệ 
tương đối cao (71,4%), cung hàm hình tam giác cũng gặp trên bệnh 
nhân nghiên cứu. Có 8 trường hợp được ghi nhận là cung hàm bị biến 
dạng (Do nguyên nhân và thời gian mất răng không giống nhau gây 
biến dạng cung hàm). 
3.1.2.3. Tình trạng sống hàm: 

B¶ng 3.10: Møc ®é tiªu x¬ng hàm trên theo tuổi (n= 46 hµm) 

Tuổi 
 

Tiªu x¬ng 

 64   64  Tổng số 

Sè lîng 
(Tû lÖ %) 

Sè lîng 
(Tû lÖ %) 

Sè lîng 
(Tû lÖ %) 

Độ I 
3 

(27,3%) 
10 

(28,6%) 
13 

(28,3%) 

Độ II 
7 

(63,6%) 
18 

(51,4%) 
25 

(54,3%) 

Độ III 
1 

(9,1%) 
7 

(20,0%) 
8 

(17,4%) 

Tổng số 
11 

(100%) 
35 

(100%) 
46 

(100%) 

 

Trong nhóm bệnh nhân  64 tuổi, tỷ lệ tiêu xương độ II (mức 
độ trung bình) chiếm đa số (63,6%), tiếp đến là tiêu xương ở độ I 
(mức độ ít) với 3 bệnh nhân chiếm tỷ lệ  27,3%, còn lại có 1 bệnh 
nhân tiêu xương độ III (mức độ nhiều) với tỷ  lệ 9,1%. Ở độ tuổi > 
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64, tiêu xương độ II vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất (51,4%), tiếp đến là tiêu 
xương độ I (28,6%), tiêu xương độ III cũng thấy tỷ lệ lớn hơn (20%). 

 
B¶ng 3.12: Mức độ tiêu xương hàm dưới theo tuổi (n= 46 hµm) 

Tuổi 
 

Tiªu x¬ng 

 64   64  Tổng số 

Sè lîng 
(Tû lÖ %) 

Sè lîng 
(Tû lÖ %) 

Sè lîng 
(Tû lÖ %) 

Độ I 
3 

(27,3%) 
1 

(9,1%)  
4 

(8,7%) 

Độ II 
6 

(54,5%) 
12 

(34,3%) 
18 

(39,1%) 

Độ III 
2 

(18,2%) 
22 

(56,6%) 
24 

(52,2%) 

Tổng số 
11 

(100%) 
35 

(100%) 
46 

(100%) 

 
Bệnh nhân nhóm tuổi  64 tuổi mức độ tiêu xương độ II chiếm 

tỷ lệ 54,5%, sau đó là tiêu xương độ I (27,3%), độ III (18,2%). Nhóm 
tuổi > 64 tiêu xương độ III chiếm đa số (56,6%), tiêu xương độ II ít 
hơn (34,3%), có 9,1% tiêu xương độ I. 
Về hình thái tiêu xương chủ yếu là hình đồi, thuận lợi cho bám dính 
hàm giả. 
3.1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến bám dính: Đa số bệnh nhân có 
vòm miệng sâu, các cấu trúc giải phẫu như đường chéo trong, đường 
chéo ngoài, tam giác sau hàm, phanh môi, phanh lưỡi đều thuận lợi 
cho bám dính.  
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Các yếu tố bất lợi của việc bám dính hàm giả gồm có: Lưỡi 
to (89%), nước bọt ít, loãng, trương lực cơ môi, cơ nhai giảm, hÇu hÕt 

bÖnh nh©n cã niªm m¹c kh« (88,3%). Các yếu tố đánh giá có khác 
biệt thống kê với độ tin cậy 95%. 
3.2. Đánh giá lực mút hàm 
Bảng 3.21: Giá trị lực mút hàm khi lấy khuôn sơ khởi thường và 

lấy khuôn sơ khởi đệm 

Phương pháp 
Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Hệ số biến 
thiên 

Sơ khởi 
thường 

Hàm 
trên 

0,348 0,136 0,391 

Hàm 
dưới 

0,193 0,144 0,748 

Sơ khởi 
đệm  

Hàm 
trên 

0,443 0,164 0,372 

Hàm 
dưới 

0,276 0,173 0,628 

Với phương pháp lấy khuôn sơ khởi đệm thì giá trị lực mút 
hàm tăng lên so với phương pháp lấy khuôn thông thường (khác biệt 
có độ tin cậy 99%). 

Bảng 3.22: So sánh giá trị lực mút hàm sau khi lấy khuôn lần 1 sơ 
khởi đệm và lấy khuôn lần 2 (Có vành khít và không có vành khít) 

Phương pháp Lần 1 Lần 2 
Chênh 

lệch 
p 

Không 
có vành 

khít 

Hàm 
trên 

0,443 ± 
0,164 

0,558 ± 
0,443 

0,115 ± 
0,167 

< 0,01 

Hàm 0,276 ± 0,288 ± 0,012 ± < 0,01 
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dưới 0,173 0,174 0,024 

Có 
vành 
khít 

Hàm 
trên 

0,443 ± 
0,164 

0,748 ± 
0,334 

0,305 ± 
0,285 

< 0,01 

Hàm 
dưới 

0,276 ± 
0,173 

0,372 ± 
0,199 

0,096 ± 
0,069 

< 0,01 

Giá trị lực mút hàm sau khi lấy khuôn lần 2 tăng lên so với sau 
khi lấy khuôn lần 1, đặc biệt ở phương pháp lấy khuôn sơ khởi đệm có 
vành khít. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 99%. 
Bảng 3.23: Giá trị lực mút hàm sau lấy khuôn lần 2 có vành khít 

và không có vành khít 

Phương pháp Trung bình 
Độ lệch 

chuẩn 

Hệ số biến 

thiên 

Không có 

vành khít 

Hàm 

trên 
0,558 0,443 0,443 

Hàm 

dưới 
0,288 0,174 0,604 

Có vành 

khít 

Hàm 

trên 
0,748 0,334 0,448 

Hàm 

dưới 
0,372 0,199 0,536 

 
Lực mút hàm của phương pháp lấy khuôn lần 2 có vành khít 

lớn hơn so với phương pháp lấy khuôn lần 2 không có vành khít. 

(khác biệt có ý nghĩa thống kê với p< 0,01). 

3.3. Đánh giá các thông số lồi cầu đưa vào chương trình hóa 

càng nhai 
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Các thông số chủ yếu được đánh giá giúp chương trình hóa 

càng nhai giúp cho việc lên răng chính là góc Bennett và độ dóc quỹ 

đạo lồi cầu, các giá trị này dao động nhiều trên từng bệnh nhân. 
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Bảng 3.24: Giá trị các thông số lồi cầu ghi bởi trục ghi đồ Quick Axis 

Các thông 
số lồi cầu 

Khớp 
Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Min Max 

Góc quỹ 
đạo lồi 

cầu (độ) 

Phải 33,19 12,43 10 64 

Trái 32,92 13,84 7 60 

Góc 
Bennett 

(độ) 

Phải 5,41 1,38 5 10 

Trái 5,14 0,82 5 10 

 
3.4. Đánh giá hàm giả ngay sau khi lắp 

Hàm giả sau khi lắp cho bệnh nhân sử dụng được đánh giá về 
sự vững ổn  ở trạng thái tĩnh và trạng thái chức năng. Hầu hết hàm 
giả trên và dưới đều tạo được vành khít do đó độ bám dính ban đầu 
rất tốt. Tất cả hàm giả đêu tạo được nhiều điểm chạm 2 bên ở tư thê 
tương quan trung tâm. Khi chuyển động chức năng, TÊt c¶ c¸c trêng 

hîp lµm hµm gi¶ có sử dụng càng nhai khi chuyÓn ®éng chøc n¨ng ra 

tríc vµ sang bªn ®Òu ®ñ 3 ®iÓm ch¹m, ®¶m b¶o sù æn ®Þnh khi ăn 
nhai. Điều này ít thấy được ở trường hợp không sử dụng càng nhai.  
3.5. Đánh giá sau thời gian sử dụng 

B¶ng 3.30: Thêi gian bÖnh nh©n ¨n nhai ®îc b»ng hµm gi¶ 

Thời gian 
Nhóm 

Sau 3 
ngµy 

Sau 1 
tuÇn 

Sau 1 
th¸ng 

Sau 3 
th¸ng 

Sau 6 
th¸ng 

Sau 12 
th¸ng 

1 15 19 23 23 23 23 

2 6 8 11 13 15 17 
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Các bệnh nhân nhóm 1 có thời gian thích nghi ăn nhai với hàm 
giả tương đối nhanh, bệnh nhân nhóm 2 có thời gian thích nghi ăn 
nhai chậm hơn, sau 1 tháng thì tất cả bệnh nhân nhóm 1 đã ăn nhai 
tốt bằng hàm giả mới còn nhóm 2 mới có được một nửa số bệnh nhân 
ăn nhai được với hàm giả mới. 

B¶ng 3.31: Thêi gian bÖnh nh©n ph¸t ©m trßn tiÕng 

Thời gian 
Nhóm 

Sau 3 
ngµy 

Sau 1 
tuÇn 

Sau 1 
th¸ng 

Sau 3 
th¸ng 

Sau 6 
th¸ng 

Sau 12 
th¸ng 

1 10 14 23 23 23 23 
2 9 10 14 23 23 23 
 
Nhìn chung các bệnh nhân sau khi lắp hàm có sự thích nghi rất 

tốt, khả năng phát âm tròn tiếng sớm, sau khoảng 1 tháng tất cả bệnh 
nhân đã có thể phát âm một cách bình thường mà không gặp khó 
khăn gì, bệnh nhân ở nhóm 2 thì thời gian cần để phát âm bình 
thường đến 3 tháng, chậm hơn so với nhóm 1 (sau 1 tháng). 

B¶ng 3.32: Møc ®é hµi lßng cña bÖnh nh©n sau khi l¾p hµm gi¶ 

(sau 1 năm) 

Nhóm Hµi lßng T¹m ®îc 
Kh«ng hµi 

lßng 

1 15 5 3 
2 5 10 8 

 
Bệnh nhân ở nhóm 1 có mức độ hài lòng cao.  
Bệnh nhân nhóm 2 có tỷ lệ hài lòng ít hơn so với bệnh nhân 

nhóm 1, chủ yếu đạt ở mức độ tạm được, thứ tự hài lòng của các hàm 
cũng tương tự như các bệnh nhân ở nhóm 1. Cả 2 nhóm đều có 
những bệnh nhân không hài lòng với hàm giả mới làm, trong đó số 
lượng bệnh nhân ở nhóm 1 ít hơn so với nhóm 2.  
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Chương 4: BÀN LUẬN 
 

4.1. Về đặc điểm lâm sàng 

4.1.1. Đặc điểm chung: Đa số bệnh nhân mất răng toàn phần đều 

tương đối lớn tuổi (trên 40 tuổi), cao nhất là 85 tuổi, thấp nhất là 43 

tuổi. Trong đó, lứa tuổi phổ biến là từ 65 - 74 tuổi, tuy nhiên số bệnh 

nhân nằm trong lứa tuổi từ 55 - 64 cũng chiếm không ít. Bệnh nhân 

là nam giới nhiều hơn bệnh nhân là nữ giới 17 bệnh nhân nữ (chiếm 

tỷ lệ 37%) so với 29 bệnh nhân nam (chiếm tỷ lệ 63%), tuy nhiên sự 

khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê. Nguyên nhân gây mất răng chủ 

yếu là bệnh sâu răng: 86,9%. Viêm quanh răng cũng chiếm tỷ lệ cao: 

65,2%. Các nguyên nhân khác không đáng kể. 

4.1.2. Về tiền sử phục hình và nhu cầu làm phục hình mới: Đa số 

bệnh nhân đã được sử dụng hàm giả, do nhu cầu về ăn nhai lúc nào 

cũng cần thiết.  Có 26 bệnh nhân sau lần mất răng gần nhất trước 6 

tháng đã đến khám và làm phục hình, có 2 bệnh nhân trên 5 năm sau 

khi mất răng lần cuối cùng mới đến khám và làm hàm giả. Tuy nhiên, 

vẫn có những bệnh nhân chưa sử dụng hàm giả bao giờ, do đó sự 

biến đổi về giải phẫu, chức năng, thẩm mỹ khiến cho công tác làm 

hàm giả khó khăn hơn. Phần lớn bệnh nhân có thể trạng yếu, ảnh 

hưởng đến công tác điều trị chuẩn bị.  

4.1.3. Về các yếu tố ảnh hưởng đến sự bám dính của hàm giả: 

* Tình trạng tiêu xương: Ở hàm trên, sự tiêu xương tăng dần từ 

trước ra sau. Ở hàm dưới, mức độ tiêu xương tương đối đồng đều 

giữa vùng răng hàm và vùng răng cửa. Chủ yếu việc tiêu xương của 
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cả 2 hàm ở độ II (mức độ trung bình), tiếp theo là tiêu xương độ III 

(mức độ nhiều), một vài bệnh nhân tiêu xương độ I (mức độ ít). Tiêu 

xương độ III hầu hết chỉ xảy ra ở những bệnh nhân trên 64 tuổi, do 

thời gian mất răng lâu và ăn nhai khó khăn. Hình thái tiêu xương ở 

các bệnh nhân chủ yếu là tiêu xương hình đồi, một số bệnh nhân tiêu 

xương hình nấm. 

* Các cấu trúc giải phẫu xương hàm: Các yếu tố này là thành 

phần giúp cho sự bám dính của hàm giả được tốt, như lồi củ hàm 

trên, tam giác sau hàm ở hàm dưới, phần lớn bệnh nhân trong nghiên 

cứu của chúng tôi có các cấu trúc này rõ ràng, đây là một yếu tố khá 

thuận lợi. Ngoài ra còn có một vài cấu trúc cản trở sự bám dính hàm 

giả như đường chéo trong, đường chéo ngoài của xương hàm dưới, 

các bệnh nhân của chúng tôi đều ít bị ảnh hưởng bởi những cấu trúc 

tự nhiên này. 

* Phanh môi, phanh má: Nh×n chung c¸c bÖnh nh©n chóng t«i 

thùc hiÖn lµm hµm gi¶ ®èi víi hµm trªn th× d©y ch»ng phanh m«i 

kh«ng b¸m s¸t ®Ønh sèng hµm mµ chØ b¸m xa vµ b¸m trung b×nh víi 

®Ønh sèng hµm, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù b¸m dÝnh cña hµm gi¶. 

-  VÒ yÕu tè níc bät: Chóng t«i ghi nhËn cã 30 trường hợp 

(chiÕm 64,1%) bÖnh nh©n kh« miÖng vµ kh«ng cã trêng hîp nµo 

t¨ng tiÕt. VÒ ®é qu¸nh, cã 16 trêng hîp (chiÕm 33,9%) níc bät 

lo·ng. Níc bät còng cã t¸c dông lµm cho hµm gi¶ dÔ thÝch nghi h¬n 

vµ cã vai trß quan träng trong c¸c c¬ chÕ b¸m dÝnh theo lùc mao dÉn, 

lùc kÕt dÝnh (adhesion), lùc liªn kÕt (Cohesion). 

- VÒ kÝch thíc vµ ho¹t ®éng cña lìi: Theo kết quả, chúng tôi 

ghi nhận có 41 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 89,0% trường hợp có kích 
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thước lưỡi to, có thể giải thích vì đa số bệnh nhân mÊt r¨ng toµn bé, 

nhÊt lµ hµm díi, thêi gian mÊt r¨ng l©u kh«ng ®îc mang hµm nªn 

lìi thêng ph¸t triÓn v× mét phÇn ph¶i tham gia nhiÒu h¬n trong viÖc 

¨n nhai, mét phÇn v× kh«ng cã giíi h¹n cña cung r¨ng dÉn ®Õn t¨ng 

thÓ tÝch thô ®éng. §ã lµ c¶n trë rÊt lín cho quy tr×nh lµm hµm gi¶ 

th¸o l¾p toµn bé vµ sù thÝch nghi sau nµy cña bÖnh nh©n, cÇn luyÖn 

tËp thuÇn thôc cho bÖnh nh©n tríc vµ trong phôc h×nh. C¸c bÖnh 

nh©n cña chóng t«i ®Òu cã hµm gi¶ díi b¸m dÝnh kÐm h¬n hµm gi¶ 

trªn, mét phÇn lµ do kÝch thíc vµ ho¹t ®éng cña lìi g©y ra. 

- Độ dày và độ săn chắc của niêm mạc: Yếu tố này rất quan 

trọng, vì niêm mạc chính là bề mặt tựa của hàm giả. Nếu niêm mạc 

miệng không tốt, việc lấy khuôn càng phải được chú ý để lấy chính 

xác nhất có thể, lúc đó mới làm được một hàm giả vững ổn trong 

miệng. Niªm m¹c miÖng cña tÊt c¶ trêng hîp ®Òu kh«ng cã biÓu 

hiÖn bÖnh lý. §a sè bÖnh nh©n cã ®é dµy niªm m¹c trung b×nh, b¸m 

ch¾c vµo sèng hµm, hµm thuËn lîi cho viÖc chÞu nÐn cña hµm gi¶ lªn 

niªm m¹c. 

4.2. Về phương pháp nghiên cứu 

4.2.1. Vật liệu và phương pháp lấy khuôn: Chúng tôi sử dụng 

Alginate làm vật liệu lấy khuôn sơ khởi bởi các ưu điểm của nó như: 

giá thành hợp lý, thời gian làm việc và thời gian cứng thích hợp, có 

thể thay đổi độ đậm đặc, khả năng lấy khuôn tương đối chính xác. 

Phương pháp lấy khuôn được sử dụng trong nghiên cứu là phương 

pháp lấy khuôn sơ khởi đệm (hai thì) chính xác hơn rất nhiều vì thìa 

lấy khuôn làm sẵn thường không phù hợp hoàn toàn với cung hàm 

bệnh nhân (thìa khuôn sẵn không sát khít cung hàm sẽ có tình trạng 
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khuôn lấy được có chỗ dầy chỗ mỏng, dẫn tới sự co vật liệu lấy 

khuôn không đồng đều, khuôn kém chính xác). 

Về phương pháp lấy khuôn lần 2 có vành khít, hợp chất nhiệt 

dẻo chúng tôi sử dụng là hợp chất nhiệt dẻo Pericompound (của GC). 

Đây là hợp chất có độ chính xác cao, thao tác đơn giản, thời gian làm 

việc hợp lý đủ để thực hiện hết các thử nghiệm lấy vành khít mà 

không bị biến dạng. 

4.2.2. Về phương tiện nghiên cứu: Các phương tiện được sử dụng 

trong nghiên cứu là những thiết bị có độ chính xác cao. Có thể đo 

được các chỉ số nhỏ rất cần thiết cho nghiên cứu. Trục ghi đồ 

Quick Axis, có thể đo được các thông số của lồi cầu như độ dài 

đường há ngậm miệng, độ sâu đường há ngậm miệng, độ dài 

đường đưa hàm ra trước và sang bên. Đặc biệt có 2 thông số quan 

trọng cần thiết để sử dụng thông tin đưa vào càng nhai là độ dốc 

quỹ đạo lồi cầu và góc Bennett. 

Càng nhai là một mô phỏng cơ học cho phép tái tạo sự tương 

quan của răng hai hàm khi ở vị trí tương quan trung tâm và khi 

xương hàm dưới chuyển động. Chúng tôi sử dụng càng nhai Quick 

Master trong nhiều giai đoạn quan trọng của quy trình làm hàm giả 

toàn bộ: Xác định mặt phẳng cắn; Đo độ cao khớp cắn trung tâm; 

Xác định và ghi vị trí tương quan trung tâm; Ghi tương quan ngoại 

tâm; Lên răng, thử răng, điều chỉnh khớp cắn trung tâm và điều chỉnh 

thăng bằng trong các vận động ngoại tâm của XHD trong và sau khi 

lắp hàm. Kết quả của nghiên cứu cho thấy bệnh nhân làm hàm toàn 

bộ hai hàm bằng phương pháp lên răng và thăng bằng khớp cắn trên 
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càng nhai đều đạt được khớp cắn thăng bằng khi lắp hàm. Nếu thực 

hiện lên răng và thăng bằng khớp cắn trên càng nhai sẽ tiết kiệm 

được thời gian lắp hàm của bệnh nhân, bời vì trước khi lắp ta đã mài 

chỉnh sửa hàm giả ở càng nhai. 

4.3. Kết quả nghiên cứu 

4.3.1. Giá trị lực mút hàm: Với phương pháp lấy khuôn sơ khởi 

thường, lực mút hàm trung bình đo được là: Hàm trên 0,348 ± 0,136 

g, hàm dưới 0,193 ± 0,144 g. với phương pháp lấy khuôn sơ khởi 

đệm, lực mút hàm trung bình đo được  là: Hàm trên 0,443 ± 0,164 g, 

hàm dưới 0,276 ± 0,173 g. Có thể thấy ngay từ giai đoạn đầu của quá 

trình lấy khuôn, phương pháp lấy khuôn sơ khởi đệm đã cho thấy sự 

khác biệt rõ rệt, lực mút hàm so với phương pháp thông thường đã 

tăng lên khoảng 1,5 lần. Giá trị lực mút hàm sau khi lấy khuôn lần 2 

tăng lên so với sau khi lấy khuôn lần 1, đặc biệt ở phương pháp lấy 

khuôn có vành khít (Hàm trên: 0,748 ± 0,334 g; Hàm dưới: 0,372 ± 

0,199 g). Khác biệt có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 99%. 

4.3.2. Về giá trị các thông số lồi cầu: Trên trục đồ, các đường ghi 

trong mặt phẳng đứng dọc trùng nhau trong khoảng 5mm đầu tiên 

của vận động. Về phía cuối vận động chúng khác nhau về mức độ và 

hình dạng. Đường ghi trong vận động há - lui sau tối đa là đường ghi 

dài nhất. Nghiên cứu cũng đã xác định được giá trị trung bình và độ 

lệch chuẩn của các thông số lồi cầu của nhóm đối tượng nghiên cứu: 

góc Bennet 5,41o 1,38o(P), 5,14o 0,82o(T); góc quỹ đạo lồi cầu 

33,19o 12,43o(P), 32,92o 13,84o(T). 

4.3.3. VÒ sù b¸m dÝnh cña hµm gi¶ 

 
 



21 
 

* Độ khít của biên giới nền hàm giả: Tất cả hàm trên khi sử 

dụng phương pháp lấy khuôn vành khít đều tạo được vành khít nên 

có độ bám dính rất tốt. Đa số hàm dưới khi sử dụng phương pháp lấy 

khuôn vành khít đều có độ bám dính rất tốt. Như vậy có thể thấy 

phương pháp lấy khuôn vành khít giúp tạo cho hàm giả độ khít sát 

cần thiết làm tăng cường khả năng bám dính của hàm giả rất tốt. 

* Độ cao khớp cắn trung tâm: Trong thực hành, chúng tôi 

nhận thấy kỹ thuật Postaire tương đối dễ thực hiện, vừa kiểm tra 

được chiều cao khớp cắn trung tâm vừa tập trung và kiểm tra bệnh 

nhân phát âm tạo điều kiện cho bệnh nhân thích nghi nhanh với hàm 

giả sau này. 

* Điểm chạm thăng bằng: TÊt c¶ c¸c trêng hîp lµm hµm gi¶ 

có sử dụng trục ghi đồ Quick Axis chương trình hóa càng nhai, khi 

chuyÓn ®éng chøc n¨ng hàm dưới đưa ra tríc vµ sang bªn ®Òu ®ñ 3 

®iÓm ch¹m, ®¶m b¶o sù æn ®Þnh khi ăn nhai. Điều này ít thấy hơn ở 

trường hợp không sử dụng càng nhai. 

4.3.4. Đánh giá sau thời gian sử dụng: Chúng tôi đánh giá thích 

nghi hàm giả theo thời gian cần thiết để bệnh nhân sử dụng thuần 

thục hàm giả, thực hiện tốt các chức năng ăn nhai và thẩm mỹ: ngay 

sau khi lắp, sau 3 ngày, sau 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng, 3 tháng. 

* Chức năng ăn nhai: Các bệnh nhân nhóm 1 (Có sử dụng lấy 

khuôn vành khít và lên răng trên càng nhai) có thời gian thích nghi ăn 
nhai với hàm giả tương đối nhanh, sau khoảng 2 tuần hầu hết bệnh 

nhân đã thích nghi với hàm giả, sau 3 tuần thì tất cả bệnh nhân nhóm 
1 đã ăn nhai tốt bằng hàm giả mới. 
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* Khả năng phát âm: Chúng tôi kiểm tra phát âm của bệnh 

nhân sau lắp hàm gồm các nguyên âm “a”, “i”, “ê”, “ô”, “u”, nhất là 
các phụ âm môi “b”, “m”, các phụ âm môi răng “p”, “b”, các phụ âm 

lưỡi răng “đ”, “t”, “z”, “l”, các phụ âm lưỡi vòm miệng “s”, “j”, các 
âm gió “x”, “s”, các phụ âm họng “kh”, “nh”, “n”, âm rung “r”. Nhìn 
chung các bệnh nhân sau khi lắp hàm có sự thích nghi rất tốt, khả 

năng phát âm tròn tiếng sớm, sau khoảng 2 tuần hầu hết bệnh nhân đã 
có thể phát âm một cách bình thường mà không gặp khó khăn gì, 

bệnh nhân nhóm 2 cần thời gian để phát âm bình thường đến 1 tháng, 
chậm hơn so với nhóm 1. 

 
KẾT LUẬN 

 
VỀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA NHÓM BỆNH NHÂN 

NGHIÊN CỨU 
Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 

Tuổi đa số là cao tuổi, chủ yếu là > 64 chiếm tỷ lệ 76,1%, 

nhóm tuổi  64 chiếm tỷ lệ 23,9%.  

Giới: nam là 63%, nữ là 37%.  

Nguyên nhân gây mất răng chủ yếu là bệnh sâu răng (chiếm 
86,9%) sau đó là bệnh quan răng. 

Tiền sử phục hình 
89,2% bệnh nhân mất răng đã được sử dụng hàm giả tháo lắp, 

10,8%  bệnh nhân mà chưa biết hoặc sử dụng hàm giả bao giờ.  
H×nh d¹ng khu«n mÆt 

Khuôn mặt hình bầu dục chiếm đa số (85,6%). 
Hình dạng cung hàm 
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71,4% bệnh nhân có cung hàm hình bầu dục, 17,6% trường hợp 
cung hàm bị biến dạng 
Mức độ tiêu xương 
Hàm trên 

Nhóm bệnh nhân  64 tuổi, tiêu xương độ II chiếm 63,6%, tiêu 
xương độ I: 27,3%, tiêu xương độ III: 9,1%. 

Nhóm bệnh nhân > 64 tuổi, tiêu xương độ II vẫn chiếm 51,4%, 
tiêu xương độ I: 28,6%, tiêu xương độ III: 20%. 
Hàm dưới 

Nhóm bệnh nhân  64 tuổi, tiêu xương độ II chiếm 54,5%, tiêu 
xương mức độ I: 27,3%), tiêu xương độ III: 18,2%. 

Nhóm tuổi > 64 tiêu xương độ III: 56,6%, tiêu xương độ II: 
34,3%, tiêu xương độ I: 9,1%. 

§a sè bÖnh nh©n cã h×nh th¸i tiªu xư¬ng h×nh ®åi (91,3% hµm 

trªn vµ 69,6% hµm dưíi). 

Đặc điểm lưỡi 

§a sè bÖnh nh©n lưìi to, chiếm tỷ lệ 89%. 

Đặc điểm nước bọt 
Về số lượng nước bọt: 65,1% bệnh nhân có lượng nước bọt ít, 

34,9% bệnh nhân có lượng nước bọt trung bình, không có bệnh nhân 
nào có số lượng nước bọt nhiều.  

Về chất lượng nước bọt: 65,1% bệnh nhân có nước bọt đặc, 
34,9% bệnh nhân có nước bọt loãng. 
Trương lực cơ 

H¬n 80% bÖnh nh©n trư¬ng lùc c¬ giảm. 
Các thông số lồi cầu 

Trên trục đồ, các đường ghi trong mặt phẳng đứng dọc trùng 
nhau trong khoảng 5mm đầu tiên của vận động. Đường ghi trong vận 
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động há - lui sau tối đa là đường ghi dài nhất. Giá trị trung bình và độ 
lệch chuẩn của các thông số lồi cầu của nhóm đối tượng nghiên cứu: 
góc Bennett 5,41o 1,38o(P), 5,14o 0,82o(T); góc quỹ đạo lồi cầu 
33,19o 12,43o(P), 32,92o 13,84o(T). 
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHỤC HÌNH THÁO LẮP TOÀN BỘ 
CÓ SỬ DỤNG KỸ THUẬT LẤY KHUÔN SƠ KHỚI ĐỆM VÀ 
LẤY KHUÔN VÀNH KHÍT  
Gi¸ trÞ lùc mót hµm 

- Lấy khuôn sơ khởi: 
So sánh với phương pháp lấy khuôn sơ khởi thường, giá trị lực 

mút hàm phương pháp lấy khuôn sơ khởi đệm tăng trung bình đối với 
hàm trên là: 0,094 ± 0,054 g, hàm dưới: 0,082 ± 0,047 g. 

- Lấy khuôn lần 2: 
Giá trị lực mút hàm sau lấy khuôn lần 2 tăng lên rõ so với lấy 

khuôn sơ khởi đệm, lấy khuôn không có vành khít tăng trung bình 
0,115 ± 0,167 g  ở hàm trên, 0,012 ± 0,024 g ở hàm dưới, lấy khuôn 
vành khít tăng trung bình 0,305 ± 0,285 g  ở hàm trên và 0,096 ± 
0,069 g ở hàm dưới. 

So sánh với phương  pháp lấy khuôn lần 2 không vành khít, giá trị 
lực mút hàm phương pháp lấy khuôn lần 2 có làm vành khít tăng trung bình 
đối với hàm trên là: 0,190 ± 0,179 g, hàm dưới: 0,136 ± 0,072 g. 
Hàm giả 

100% hàm trên khi sử dụng phương pháp lấy khuôn vành khít 
tạo được vành khít.  

87% hàm dưới khi sử dụng phương pháp lấy khuôn vành khít 
tạo được vành khít.   

KIÕN NGHÞ 

 

Chóng t«i ®a ra ba kiÕn nghÞ: 
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1. Nªn ¸p dông ph¬ng ph¸p lÊy khuôn s¬ khëi ®Öm víi vËt 

liÖu alginate cho tÊt c¶ nh÷ng bÖnh nh©n lµm hµm gi¶ toµn bé. §Æc 

biªt, ®èi víi nh÷ng trêng hîp sèng hµm tiªu nhiÒu vµ biÕn d¹ng. 

Kh¾c phôc quan ®iÓm cho r»ng: "Khuôn s¬ khëi kh«ng cÇn chÝnh x¸c 

v× cã thÓ c¶i thiÖn ®îc vµo lóc lÊy khuôn lÇn hai". 

2. CÇn phæ biÕn ¸p dông ph¬ng ph¸p lÊy khuôn vµnh khÝt 

trong ®iÒu trÞ phôc h×nh toµn hµm v× vµnh khÝt ®ãng vai trß quan träng 

trong sù b¸m dÝnh cña hµm gi¶ toµn bé theo ph¬ng ph¸p lý sinh. 

3. CÇn ®a øng dông trôc ghi ®å Quick Axis vµo ch¬ng tr×nh 

®µo t¹o, nhÊt lµ trong thùc hµnh phôc h×nh toµn hµm, nh»m môc ®Ých 

x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè ®Ó ch¬ng tr×nh hãa cho cµng nhai, gãp phÇn 

thiÕt lËp ®îc khíp c¾n th¨ng b»ng hai bªn, mét yÕu tè rÊt quan trong 

®èi víi sù æn ®Þnh cña hµm gi¶. 

 

                              INTRODUCTION  
URGENCY OF THE THESIS 

 
Edentulismis the major change, either partially or 

completely, especially complete edentulism would cause serious 
impacts on anatomy, psychologyand gastrointestinal functional 
disorder, pronunciation and aesthetics, significantly affect the 
patient’s health, communication and work. More and more global 
researches have shown that the average age has been extended, 
number of old people increase, raising new challenge for the health 
and dental industry. Accordingly, the demand of prosthodontics has 
risen, especially for the loss of the entire tooth. 
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In Vietnam, there have been two prominent studies of entire 
denture: Author Toai Nguyen applied research removable plastic jaw 
rehabilitation therapy and aesthetics: the general research 
applications entire removable plastic jaw. Especially dive gear 
applications and provide surface chew Quick Master.  

Author Ho Phuong Trang Le morphology background full 
title of prosthetic function. Research of Ho Phuong Trang Le Page 
had noticed "the majority of practicing doctors have no way of 
selection of materials and methods properly take impression in 
practice the entire removable prosthesis" 

From requirements on theoretical and practical, to contribute 
to improving the quality of removable prosthetic treatment we 
performed whole topic: "Research removable dentures can all use 
techniques taken Preliminary impressionimpression coronary 
cushion and gap fit"with two objectives:  

1. Comment set of clinical patients lose the entire tooth  
2. Evaluation results removable prosthesis that uses the entire digital 

buffer and grab taken initial impressionimpression coronary snugly" 
 
URGENCY OF THESIS 

The research on prosthetic edentulous for the entire object 

does not have much in our country, mostly study of clinical 

characteristics of patients, not to mention really important aspect is 

the implementation methods for denture patients. Special issues take 

impression in the entire prosthesis is always top priority. Subject 

matter took impression in the techniques and materials simple, 
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accurate, does not require too much modern machinery and 

technology. 

PRACTICAL IMPLICATIONS AND CONTRIBUTIONS 

1. Given the importance of getting the exact impression of the 

removable dentures for patients, especially taken initial impression. 

2. Give Quick Map application note Axis axis in the programmed as 

chewing, teeth and helps to create balance bite more favorably. 

THESIS STRUCTURE  

Apart from the question and conclusion, the thesis consists of 

four chapters: Chapter 1: Overview of research issues, 40 pages; 

Chapter 2: Subjects and Methods, page 32; Chapter 3: Research 

Results, page 26; Chapter 4: Discussion: 33 pages. Thesis has 35 

tables, 4 diagrams, 44 photographs, 105 references (17 Vietnamese, 

14 translations, 16 French articles, 58 English articles). 

 
B. THESIS CONTENT 

 
Chapter 1. OVERVIEW 

1.1 Overview of edentulism situation in Vietnam and in the world 
According to a survey of dental health taken by The Quang Vo 

and partners in 1990: the rate of tooth loss of the age group of 35-44 
was 47.33%. The second survey of oral health nationwide in 2000 
taken by Tran Van Truong and Lam Ngoc An: Percentage lost a tooth 
or the entire content in whole or in both functions is 1.7%. 
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According to a WHO survey conducted in 48% of European 
countries in 1998, the rate of tooth loss in the 65-74 age group ranged 
from 12.8-69.6%, the average number of teeth lost from 3.8 to 15.1 tooth 
1.2. Characteristicsof anatomical morphology of edentulism 

There is a tendency to harmonize any bone loss in the jaw 
centrifugal and centripetal in the upper jaw. Jaw arch could be 
square, triangle, oval.  

The support will function best if life is made solid and quite 

thick lining and removable fiber into bone.  

The resorption of jaw bone is classified according to 

Sagiuolo’s method. 

1.3 Methodsenhancing the adhesion of the entire denture  

1.3.1 Mechanical methods:  

You can use method used springs; Transplants (Implant); 

The method of capture cage (telescopes); Dolder bridge.  

1.3.2. Physical methods:  

Do suckers (succion) in denture; Place the magnet and seal.  

1.3.3. Biological methods: 
Create coronary closed for denture base (or user). 

1.4 Factors enhancing the stability and solidity of the entire 
denture 
1.4.1. Balanced Occlusion:occlusion is balancedand denture 

wouldn’t come of while chewing or swallowing.  

1.4.2. Spee and Wilson curve: For full dentures, spee curve (also 

called compensatory curve) needed to be stable dentures. Wilson  
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curve allows sliding knob harmonization of external teeth on the 

lower slopes of the knob on the outside of the tooth to the jaw 

movement.  

1.4.3. Occlusion Height:the appropriate occlusion height helps 

dentures be stable when patients chew, swallow, speak.  

1.4.4. Plane of occlusion:Plane of occlusion is the plane of contact 

between the biting surfaces of the teeth when the jaw closes, ensuring 

chewing function and to respect the integrity of the seating surface, 

recreate the aesthetic and pronunciation. 

1.5. The new trend of the world 

- Digital Impression (CAD-Computer Aided Design)  

- Record the movement of condyle. 

- Implant for edentulous cases. 

1.6. The study of the entire denture in Vietnam 

1.6.1. Research and application of removable plastic jaw 

rehabilitation treatment and aesthetic Nguyen Toai: In this study 

the authors note unused axis to determine the trajectory slope angle 

convex Bennett and programmed as needed to chew. 

1.6.2. Research forms the background of the title picture for full 
function and design application tray impressions taken of Ho 
Phuong Trang Le Page: 175 pairs study sample measurement 
function that takes the entire arch projection method for digital 
images, live recording function profile, the roof of the software and 
use Auto CAD 2004. On this basis, the authors make 
recommendations on the design and manufacture of impressions 
taken preliminary spoon maxilla and mandible of Vietnam, according 
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to the size and different impression, have a spoon to take impression 
initial and fully consistent with the pattern of edentulous Vietnam, 
contributing took the impression better. 

 
Chapter 2: SUBJECTS AND METHODS 

 
2.1. Location and time study: From 07/2007 to 12/2013 in Dental 
Hospital Central Hanoi and Dental Training Institute Hanoi Medical 
University.  
2.2. Subjects and Methods: 
Selection criteria 

- Patients lose the entire tooth is indicated removable 
dentures whole.  

- Patients were pre-treated for stability.  
- Patients who voluntarily participate in the study.  

Exclusion criteria  
- The case of live audio content (usually for the lower jaw).  
- Patient not cooperative research.  

Study design  
This study is a joint research strategy designed two different studies:  
- Cross-sectional descriptive study: Evaluation of clinical factors.  
- Research and clinical interventions prospective controlled:  
Step 1: In patients with missing teeth and a whole we 

conducted two methods simultaneously taking impression. 
Comparing the results obtained on each patient.  

Step 2: From samples collected work. We divide two groups 
of patients:  
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- Group 1: Use the Quick Axis orbit convex slope determined 
for the teeth and chew on as Master Quick B2.  

- Group 2: Do not use Quick as Axis and biting teeth on. 
The sample size was calculated using the below formula:  

 
Whereas: 

Z1-α /2: Coefficient of confidence at 99% probability (= 2.58).  
1-β : Force sample (= 90%). 
P: (P1 + P2)/2 
Minimum sample size needed for the study group was n1 = n2 

= 22 (n1: The target group for interventions taken initial impression 
cushion and grab Coronary impression snugly, n2: Group ordinary 
objects take impression).  

To increase reliability, we do not split into two groups to 
avoid confounding factors, instead we only studied one group of 
subjects. This group will be the second application method taking 
impression and perform comparisons to increase accuracy. Only 
when the measured parameters and prayer that we finally had to 
divide the subjects into two distinct groups. In fact our research on a 
sample size of 46 patients who has full edentulous jaw. 

2.3 Study procedures 
2.3.1 Preliminary clinical 

Clinical examination and clinical examination of patients to 
gather medical information and medical follow pre-designed 
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template: Regarding patient characteristics, history of prosthetic, 
anatomy, oral environment and condition of tissue.  
2.3.2. Conduct dentures  

Take Impression–Measure the sucking force: Patients taking 
impression in turn conducted according to the method of working 
with the sequence: Collect preliminary impression often, take 
cushion the initial impression, impression taken 2 times no rim fit, 
get 2nd rim fit the impression. After each take impression, measured 
levels of force sucking mouth dentures.  

Measure condylion determinants by the Quick Axis: 
Patients taking impression after fitting rim is divided into 2 groups 
measured length, depth of the campaign trail, Bennett angle, angle 
of trajectory determined for Convex axis map. Parameters to be put 
up as chewing teeth. 
2.3.3. Evaluation after assembling dentures:  

After fitting dentures are evaluated at the static state (there are 
belt created or not created rims fit snugly with the lift force sucked 
out no dentures) and in an active state officials features (height 
occlusion, point at the position put forward function, aside from 
liquid dark zone majority)  

In addition, we also evaluated patients after 1 month, 3 
months, 6 months, 1 year with the criteria pronunciation, chewing, 
aesthetics and patient satisfaction.  
2.3.4. Limiting deviations in study  

- Selecting patients according to the selection criteria.  
- Fellow directlyclinic and conduct the dentures.  
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- Exclude maximum confounding factors and p values to 
assess the statistical differences.  
2.3.5. Data processing:  

The data were collected and analyzed using statistical methods 
medicine and enter data into the data processing software SPSS 16.0  
2.3.6. Ethics in research:  

All patients were explained the treatment process and agree to 
voluntarily participate in the study. Implementation process to ensure 
compliance with technical processes, ensure patient safety, patient 
information is kept confidential and only for the purpose of research 
capacity is to improve the quality of dentures. 

 
Chapter 3: RESEARCH RESULTS 

3.1. Study the characteristics of patients in clinical  
3.1.1. Typically personal characteristics: Of the 46 patients with 
missing teeth entire sectional study participation, the proportion of 
patients> 64 years of age accounted for more than 76.1% ≤ 64 age 
group (23.9%), in which male account for 63% and women 37%.  
3.1.2. Clinical status:  
3.1.2.1. Old dentures Status: The majority of patients with missing 
teeth were dentures before use, attitudes and adaptation to dentures is 
not the same for each patient, the primary cause that patients desire 
have a new denture is loose jaw, lost more teeth.  
3.1.2.2. Status ofjaw arch: arch oval relatively high proportion 
(71.4%), triangular arch also met the study patients. There were 8 
cases recognized as deformed arch (Due to time and cause tooth loss 
are not the same cause arch deformation).  
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3.1.2.3. Status of jaw bone: 

Table 3.10: The level of the resorption by age (n = 46) 

Age 

 

 

Resorption 

 64   64  Total 

Amount 

(Ratio %) 

Amount 

(Ratio %) 

Amount 

(Ratio %) 

Level I 
3 

(27,3%) 

10 

(28,6%) 

13 

(28,3%) 

Level II 
7 

(63,6%) 

18 

(51,4%) 

25 

(54,3%) 

Level III 
1 

(9,1%) 

7 

(20,0%) 

8 

(17,4%) 

Total 
11 

(100%) 

35 

(100%) 

46 

(100%) 

Among patients at the age over ≤64, the rate of bone 
resorption II (moderate) the majority (63.6%), followed by resorption 
level I (lower level) with 3 patients accounting for 27.3%, and 1 
patient had resorption level III (multiple level) at a rate of 9. 1%. At 
age >64, bone is the second highest proportion (51.4%), followed by 
bone level I (28. 6%), grade III bone saw larger proportion (20%). 

Table 3.12: The degree of mandibular bone with age (n = 46) 

Age 
 

Resorption 

 64   64  Total 
Amount 

(Ratio %) 
Amount 

(Ratio %) 
Amount 

(Ratio %) 

Level I 
3 

(27,3%) 
1 

(9,1%) 
4 

(8,7%) 
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Level II 
6 

(54,5%) 
12 

(34,3%) 
18 

(39,1%) 

Level III 
2 

(18,2%) 
22 

(56,6%) 
24 

(52,2%) 

Total 
11 

(100%) 
35 

(100%) 
46 

(100%) 
 
Patients at the age over ≤64, the resorption level II occupied 

54.5%, followed by resorption level I (27.3%), andlevel III (18.2%). 
Among the age group> 64 resorption level III makes up the largest 
percentage (56.6%), followed byresorption level II (34.3%),  and 
level I at 9.1%.  

Resorption morphology is mainly hilly and convenient for 
denture adhesive.  
3.1.2.4. Factors affecting adhesion: Most patients with deep palate, 
the anatomical structures such as the diagonal, diagonal outside, then 
triangle function, brake lips, tongue brakes are favorable for 
adhesion. The disadvantages of denture adhesive include: large 
tongue (89%), low amount of saliva, diluted, lip muscle tone, 
decreased chewing muscles, most patients with dry mucosa (88.3% ). 
Factors evaluated statistical differences with 95% reliability. 
3.2. Evaluating the sucking force 

Table 3:21: Value sucking force taking impression function 
normally and take impressions preliminary initial buffer 

Methods Average 
Standard 

deviations 
Variations 

Primary Upper 0,348 0,136 0,391 
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impression Lower 0,193 0,144 0,748 

Impression 

with 

cushion 

Upper 0,443 0,164 0,372 

Lower 
0,276 0,173 0,628 

With the approach taken initial impression, the value buffer 
content sucking power increase compared with conventional methods 
take impression (difference 99% confidence level).  

Table 3:22: Compare the value function after sucking force took 
impression 1st initial buffer time pattern and get 2 (There are no 

rims rims and fit snugly) 

Methods 1st 2nd Difference p 

No rim 

fit 

Upper 0,443 ± 

0,164 

0,558 ± 

0,443 

0,115 ± 

0,167 
< 0,01 

Lower 0,276 ± 

0,173 

0,288 ± 

0,174 

0,012 ± 

0,024 
< 0,01 

Rim fit 

Upper 0,443 ± 

0,164 

0,748 ± 

0,334 

0,305 ± 

0,285 
< 0,01 

Lower 0,276 ± 

0,173 

0,372 ± 

0,199 

0,096 ± 

0,069 
< 0,01 

Value function after taking power sucking face 2 times 
increase compared with the impression after taking 1st, especially in 
the initial approach taken impression fitting cushion rim. The 
difference was statistically significant with 99% reliability.  
Table 3:23: Value function after taking sucking face 2nd rim and 

no rim fits snugly 
Methods Average Standard Coefficient 
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Deviation of Variation 

No rim fit 
Upper 0,558 0,443 0,443 
Lower 0,288 0,174 0,604 

Rim fit 
Upper 0,748 0,334 0,448 
Lower 0,372 0,199 0,536 

 
Force jaws sucking method took 2nd ring impression snugly 

greater than 2 times the POV method may not fit the rim. 
(Differences were statistically significant with p <0.01).  
3.3. Evaluatecondyle parameters included jaw programm 

Programmed parameters are evaluated mainly programmed 
as chewing helps make teeth is the slope angle of the orbit Bennett 
and prayer, these values wide swings on each patient.  

Table 3.24: Values for the condyle parameters recorded by axis 
recorded by Quick Axis 

Condylion 
data Side Average  Standard 

Deviation Min Max 

Orbital 
Condylion 

angle 
(Degree) 

Right 33,19 12,43 10 64 

Left 32,92 13,84 7 60 

Bennett 
Angle 

(Degree) 

Right 5,41 1,38 5 10 

Left 5,14 0,82 5 10 

3.4. Evaluate dentures immediately after assembling 
Dentures fitted for patients after use were assessed for 

stability in static stability and functional state. Most upper and lower 
dentures are created to fit the rim so the initial adhesion is very good. 
All dentures are created to touch two points at the center correlation 
postures. When motion functions, all cases dentures can chew when 
using more functions before moving to the side and have enough 3-
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point touch, ensuring stability when chewing. This is rarely seen in 
cases not used as chew. 
3.5. Evaluate dentures after using 

Table 3:30: Duration which patient is chewing with dentures 

Time 
Group 

3 
days 

1 
week 

1 
month 

3 
months 

6 
months 

12 
months 

1 15 19 23 23 23 23 
2 6 8 11 13 15 17 

The group 1 patients had time to adapt to chew food with 
dentures relatively fast, group 2 patients had time to adapt to chew 
food more slowly, after 1 month, all group 1 patients had good chew 
food with dentures 2 new groups also get half of the new patients 
were chewing with a new denture.  

Table 3. 31: Duration patients  pronounce correctly 

Time 
Group 

3 
days 

1 
week 

1 
month 

3 
months 

6 
months 

12 
months 

1 10 14 23 23 23 23 
2 9 10 14 23 23 23 

Generally patients after mounting the adaptive function very 

well rounded ability to pronounce English soon, after about 1 month 

all patients were able to pronounce a normal way without any 

difficulty, the patient In group 2, the time required to pronounce 

normally 3 months, slower than the group 1 (After 1 month). 

Table 3.32:Level of  patient’s satisfaction after assembling dentures 

(after 1 year) 
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Group Satisfied Acceptable Unacceptable 

1 15 5 3 

2 5 10 8 

 
Patients in group 1 had high levels of satisfaction. The patient 

group 2 ratio less satisfied than group 1 patients, mostly temporary 

level is reached, the order of the functions satisfy similar patients in 

group 1. Both the 2 groups of patients are not satisfied with the new 

dentures, in which the number of patients in group 1 than in group 2. 

 
Chapter 4: DISCUSSION 

 
4.1. Clinical characteristics  
4.1.1. General Characteristics: 

The majority of patients with missing teeth are relatively large 
full age (over 40 years), the highest is 85, the lowest was 43 years 
old. In particular, the common age is between 65-74 years old, but 
some patients are aged 55-64 accounted no less. Patients are more 
male patients than female patients 17 women (accounting for 37%) 
compared with 29 male patients (accounting for 63%), however the 
difference is not statistically significant. The cause of tooth loss 
mainly caries: 86.9%. Inflammation around the tooth and a high 
percentage of 65.2%. Other causes negligible. 
4.1.2. Biography and demand for restoration: 

Most patients have used dentures, as demand for chewing 
always necessary. There are 26 patients with tooth loss after 6 
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months was closest to the examination and restoration, 2 patients had 
more than 5 years after the last time a new tooth loss and dentures 
examined. However, there are patients who have not ever used 
dentures, so variations in anatomical, functional, aesthetic makes the 
work more difficult dentures. Most patients can weakness, affecting 
the work of preparing treatment. 

4.1.3. Factors affecting the adhesion of dentures:  
* Resorptionstatus: In maxillary resorption increases from 

front to back. In the lower jaw bone level evenly between the molars 
and incisors region. Mainly the bone of the jaw in the both jaws 
(moderate), followed by resorption level III (multiple level), a few 
patients with resorption level I (low level). Title III of the bones 
occurs mostly in patients over 64 years, due to a long period of tooth 
loss and difficulty in chewing. Resorption morphology in patients 
with bone mainly hilly, some patients with fungal bone formation. 

* The jaw bone anatomy: The factors that make the 
components of the denture adhesive is good, as the maxillary 
tuberosity, in the triangle after mandibular jaw, most patients in our 
study I have this structure clearly, this is a favorable factor. 

About the saliva factor: We recorded 30 cases (accounting for 
64.1%) patients with dry mouth and no cases of increased secretion. 
In terms of consistency, there are 16 cases (accounting for 33.9%) 
diluted saliva. Saliva also has the effect of making dentures more 
adaptable and have an important role in the mechanism of adhesion 
under capillary force, cohesive force (adhesion), link capacity 
(cohesion).  
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* New brake, brake pads: Overall patients we made dentures 
for the upper jaw ligaments brake lip stick not only the top live 
content away and cling cling average for. 

- About salivary factors: We recorded 30 cases (accounting for 
64.1%) patients with dry mouth and no cases of increased secretion. 
In terms of consistency, there are 16 cases (accounting for 33.9%) 
diluted saliva. Saliva also has the effect of making dentures more 
adaptable and have an important role in the mechanism of adhesion 
under capillary force, cohesive force (adhesion), link capacity 
(Cohesion) 

- About the size and activity of the tongue: As a result, we 
recorded 41 patients, accounting for 89.0% of the blade to size, can 
explain the majority of patients with missing teeth whole, especially 
the lower jaw, long standby time of tooth loss should not wear a 
tongue often develops as a part to become more involved in chewing, 
in part because there is no provision that limits the increase of 
volume leads to passivity. It is a serious obstacle to the process of 
removable dentures and all subsequent adaptations of the patient, 
need to exercise mature patients before and during restoration. Our 
patients have lower denture adhesive dentures worse, partly due to 
the size and activity of the tongue caused. 

- Thickness and firmness of the mucosa: This factor is 
important because the lining is the fulcrum of the denture surface. If 
not better oral mucosa, taking impression as to be paying attention to 
get the most accurate possible, then to make a Stable denture in the 
mouth. Oral mucosa of all cases without pathologic manifestations. 
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Most patients have an average thickness of lining and adhesive to 
live jaw, convenient for compressive mucosa of the denture.  
4.2. Research methodology  
4.2.1. Materials and methods taking mould: 

We use Alginate impression materials obtained by the initial of 
its advantages such as reasonable price, time hard work and proper 
time, can change the intensity characteristics, the ability to obtain 
relatively accurate impressions. Impression methods of research used 
in the initial approach taken impression cushion (two-stroke) more 
accurately than commonly available spoons do not take impressions 
perfectly fit to supply patient function (not available spoon 
impression close arch will fit the impression situation took place was 
wired for thin, materials has led to uneven taking impression, 
impression less accurate).  

On way to take 2nd rims fit the impression, thermoplastic 
compounds we use are thermoplastic compounds Pericompound 
(GC). These compounds have high precision, simple operation, 
reasonable working time enough to perform all tests taken rim snugly 
without distortion. 
4.2.2. Research facilities: 

The media used in the study are the devices have high 
accuracy. Can measure very small indicators needed for research. 
Quick map Axis Axis record, can measure parameters such as the 
length of a convex road bridge opens his mouth shut, keep your 
mouth shut depth open road, the road length function before and put 
aside. 2 Particularly important parameters necessary for use as 
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information put into orbit chewing is convex slope and angle for 
Bennett.  

The more you chew is a mechanical simulations allow to 
reconstruct the correlation function of two teeth in the same position 
as the center and the lower jaw movement. We use as chew Quick 
Master in many critical stages of the process the whole dentures: 
Identify bite plane; Altimeter bite center; Identify and record center 
position correlation; Remember ventricular correlation; Teeth, try 
teeth, occlusal adjustment and adjustable center balance in the 
movement of the ventricular XHD function during and after 
installation. Results of the study showed that all patients as a function 
of two functions by means of the teeth and balance as chew bite on 
bite will achieve balance when fitting function. If done on your teeth 
and bite on balance as chewing will save installation time of patient 
function, because we were grinding before inserting dentures edit in 
more chew. 
4.3. Research results  
4.3.1. Value of sucking power function: 

 With preliminary approach often taken impression, sucking 
power function was measured average content of 0.348 ± 0.136 g, 
0.193 ± 0.144 g mandible. with the initial approach taken impression 
cushion, sucking power levels are measured average: 0.443 ± 0.164 g 
Jaws, mandibular 0.276 ± 0.173 g. It can be seen right from the early 
stages of the process of taking impression, impression method taking 
initial buffer showed marked differences, sucking power levels 
compared with conventional methods has increased about 1.5 times. 
Value function after taking power sucking face 2 times increase 

44 
 
compared with the impression after taking 1st, particularly in 
collection methods fit the impression ring (Jaws: 0.748 ± 0.334 g; 
Mandible: 0.372 ± 0.199 g). Difference was statistically significant 
with 99% reliability.  
4.3.2. Values for condyle parameters: 

On the same axis, the vertical line along the surface recorded 
in duplicate in the first 5mm of movement. Toward the end of 
campaigning they differ on the extent and impression. Road 
movement recorded in open - back after a maximum of longest road 
record. The study also identified an average value and standard 
deviation of the common prayer of research groups: angle of Bennett 
5.41 ± 1.38 (R), 5.14 ± 0.82 (L); convex trajectory angle for 33.19 ± 
12.43 (R), 32.92 ± 13.84  (L).  
4.3.3. Adhesive of dentures 

* The fit of the denture border: All content on the collection 
methods used are created to fit the impression rim rims should fit 
very good adhesion. Most mandible using impressions taken rim 
fitting method has very good adhesion. Such methods can be seen 
taking impression rims help make dentures fit tight degree necessary 
enhances the ability of denture adhesive is very good.  

* Evaluate central occlusion: In practice, we found a relatively 
easy technique Postaire done, just check the center height bite just 
focus and examine patients for facilitating pronunciation Resilience 
patients with dentures later.  

* The balance hits: All truonng of dentures can use Quick 
Axis axis chart recorder as programmed chew, when moving jaw 
function before and given to third parties are sufficient touch 
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points, ensuring stability when chewing. This is less common in 
cases not used as chew. 
4.3.4. Evaluate after usage: 

 We assessed adaptive dentures needed time to mature patients 
using dentures, make good chewing function and aesthetics: 
immediately after installation, after 3 day, after 1 week, 2 weeks, 3 
weeks, 1 month, 3 months.  

* Chewing function: group 1 patients (coronary There used to 
fit the impression and take on more chewing teeth) have time to 
adjust chew food with dentures relatively quickly, after about 2 
weeks most patients were adapt to dentures, after 3 weeks, all group 
1 patients had good chewing with a new denture.  

* Pronunciation ability: We examined patients pronunciation 
function after installation consists of vowels "a", "i", "e", "umbrella", 
"u", especially the consonant environment " b "," m ", each tooth 
consonants" p "," b ", the blade teeth consonant" d "and" t "," z "," l ", 
the tongue palatal consonants" s " , "j", the negative wind "x", "s", the 
throat consonant "kh" "Nh", "n" sound vibration "r". Generally 
patients after mounting the adaptive function very well rounded 
ability to pronounce English soon, after about 2 weeks most patients 
were able to pronounce a normal way without any difficulty, the 
patient 2 groups need time to pronounce the normal 1 month, slower 
than group 1. 
 

CONCLUSION 
 

CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE PATIENTS  
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General characteristics of the study sample  

Age are mostly elderly, mostly> 64 percentage of 76.1%, £ 64 

age group accounting for 23.9%.  

Sex: male 63%, female patient ratio is 37%.  

Composition and professional population: The majority of patients 

were retired, accounting for 84.7%, and in the city, chiem76, 1%.  

Causes of tooth loss mainly caries (accounting for 86, 9%) 

followed by patients with teeth.  

Restoration biography 

History of prosthetic teeth lost 89.2% of patients were using 

removable dentures, 10.8% of patients that do not know or never use 

dentures.  

Face impression 

Face impression oval face the majority (85.6%).  

Jaw arch 

71.4% of patients had an oval arch, 17.6% of deformed arch  

Resorption level 

Maxilla 

Age group of patients, the bone resorption II accounted for 

63.6%, the bone I: 27.3%, grade III bone loss: 9.1%.  

Group of patients> 64 years of age, bone loss, accounted for 

51.4% of the second, the bone I: 28.6%, bone level III: 20%.  

Mandible 

Patient group at the age 64, bone accounted for 54.5% of 

the second, the first bone level: 27.3%), bone level III: 18.2%.  
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Age group> 64 degree bone resorption III: 56.6%, bone level 

II: 34.3%, bone level I: 9.1%.  

Most patients have bone morphology hills (91, 3% upper jaw 

and lower jaw 69.6%).  

Feature of tounge 

Most patients have large tongue, accounting for 89%.  

Feature of saliva 

Amount of saliva : 65.1% of patients had low amount of 

saliva, 34.9% of patients had an medium amount of saliva, no patient 

has highamount of saliva.  

In terms of water quality foam: 65.1% of patients had saliva 

characteristics, 34.9% of patients had diluted saliva.  

Myotonic  

Over 80% of patients with reduced muscle tone.  

The value of Condyle parameters 

 On the same axis, the vertical line along the surface recorded 

in duplicate in the first 5mm of movement. Road movement recorded 

in open - back after a maximum of longest road record. The average 

value and standard deviation of the common prayer of research 

groups: angle of Bennett 5.41 ±1.38 (R), 5.14 ± 0.82 (L); convex 

trajectory angle for 33.19 ± 12.43 (R), 32.92 ± 13.84 (L). 

ASSESS THE EFFECTIVENESS OF THE ENTIRE 
REMOVABLE PROSTHESIS USING TECHNIQUES TAKEN 
INITIAL IMPRESSION CUSHION AND GRAB THE RIM TO 
FIT THE IMPRESSION.  
Reducing power sucking function  
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- Conducting preliminary impression:  
Compared with the initial approach often taken impression, 

sucking power function values obtained impressioning method 
increases the average initial buffer for the function is: 0.094 ± 0.054 
g, function bottom: 0.082 ± 0.047 g.  

- Conducting the second time:  
function value after taking power sucking face 2 times 

clearly increased compared with the initial buffer taking impression, 
get fit the impression without coronary increased average 0.115 ± 
0.167 g in the upper jaw, 0.012 ± 0.024 g lower jaw, taking 
impressions snugly coronary increased average 0.305 ± 0.285 g at a 
concentration of 0.096 ± 0.069 g and lower jaw.  

Compared with the 2nd method taking impression rimless fit, 
function values sucking force method took 2nd as coronary 
impression snugly average increase for the upper jaw were: 0.190 ± 
0.179 g, mandible: 0.136 ± 0.072 g .  
Dentures 

100% jaw dentures on the way to take the impressions used 
to create the rim rims fit snugly.  

87% of the lower jaw when taking methods used to create the 
impression rim rims fit snugly. 
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RECOMMENDATION 
 

We offer three recommendations:  
1. Should apply the initial approach taken impression cushion 

with alginate material for all denture patients as whole. In particular, 
the case for many living standards and distortion levels. Overcoming 
the view that: "Impression does not need precise preliminary because 
it can improve impression at a second take."  

2. Need common method is taking impression rim snugly in 
complete denture prosthetic treatment for coronary fit plays an 
important role in the adhesion of dentures whole manner of living.  

3. Need to provide application-axis Axis Quick map to record 
programs, especially in the practice of complete denture prosthesis, 
which aims to define the parameters programmed to chew as 
contributing occlusal set ups are with two sides, a very important 
factor for the stability of the denture. 


