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Bệnh dài bao quy đầu: Dấu hiệu nhận biết, nguyên
nhân và cách điều trị
August 20, 2021

Dài bao quy đầu là hiện tượng thường gặp ở nam giới, không chỉ làm tác động đến chất lượng đời sống dục
tình và đây còn là tác nhân gia tăng tình trạng viêm nhiễm, thậm chí gây ung thư dương vật nếu như không
được xử lý kịp thời, đúng cách. Vậy dài bao quy đầu là gì? Nguyên nhân, dấu hiệu và cách chữa bệnh dài bao quy
đầu như thế nào?

BỆNH DÀI BAO QUY ĐẦU LÀ GÌ ?
Các chuyên gia đã cho rằng, dài bao quy đầu là hiện tượng bao quy đầu quá dài, bao phủ cả vùng đầu dương vật,
nó làm cho bộ phận này không thể lộ ra bên ngoài. Chỉ khi quy đầu cương cứng hoặc dùng tay tự lột thì phần
bao quy đầu mới có thể tụt xuống được.
Bởi bao quy đầu dài, nên nó hạn chế quá trình tiếp xúc với bên ngoài, dần dần trở nên nhạy cảm hơn và gây
nên hiện tượng xuất tinh sớm, các chất cặn bã và nước tiểu cũng tích tụ trong bộ phận sinh dụng.. gây nên
những căn bệnh viêm nhiễm, ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới sức khỏe nam giới và khả năng sinh sản của
họ.

1. Dài bao quy đầu giả
Hiện tượng dài bao quy đầu giả chính là dù dài hơn mức bình thường nhưng khi dương vật cương cứng hoặc
dùng tay kéo bao quy đầu xuống vẫn còn để lộ ra quy đầu được. Trường hợp này không bắt buộc phải cắt bao
quy đầu nhưng bạn vẫn cần phải vệ sinh sạch sẽ cậu nhỏ của mình mỗi ngày.

2. Dài bao quy đầu thật
Hiện tượng dài bao quy đầu mà dương vật dù cương cứng hay dùng cả tay kéo mà vẫn không để lộ ra quy đầu
được hoặc chỉ lộ ít quy đầu. Nếu như không được điều trị sớm và đúng phương pháp có thể là nguy cơ gây nên
một số bệnh về quy đầu, bao quy đầu, dương vật, ung thư, sỏi bao quy đầu, hoại tử dương vật, viêm nhiễm tiết
niệu ngược hay nghiêm trọng hơn là dẫn đến tình trạng vô sinh, hiếm muộn,..

NGUYÊN NHÂN GÂY DÀI BAO QUY ĐẦU
Hiện nay, chưa có nguyên nhân cụ thể về tinh trạng dài bao quy đầu, tuy nhiên, theo thực tế nó xuất phát từ
những nguyên nhân cơ bản như sau:

Nguyên nhân bẩm sinh
Với những bé trai vừa mới sinh, thông thường có quy đầu và bao quy đầu không tách rời nhau, bởi lớp biểu mô
lót bên trong dính hoàn toàn vào dương vật. Nó có tác dụng bảo vệ dương vật nên không thể kéo lùi xuống
được.
Cho tới khi các bé được khoảng 4 tuổi, lớp biểu mô này sẽ dần tách khỏi quy đầu dương vật, da quy đầu sẽ bị tuột
xuống để lộ quy đầu và lỗ niệu đạo. Thế nhưng, không phải ai cũng trải qua lộ trình này, ở một số trường hợp lớp
da này vẫn dính chặt lấy bao quy đầu gây ra chứng dài bao quy đầu.

Do viêm nhiễm hoặc chấn thương
Thực tế đã cho thấy, nếu quy đầu và bao quy đầu bị viêm nhiễm sẽ làm cho dương vật bị nhiễm mủ và đau rát. Mủ
nước này dần dần làm cho quy đầu và da bao quy đầu dính vào nhau gây dài bao quy đầu.
Hơn thế, thông qua những tác động vật lí bên ngoài nó còn khiến cho dương vật tích máu, sưng, bầm, nếu
không được điều trị kịp thời, để lâu ngày sẽ làm quy đầu và bao quy đầu dính chặt không thể tuột ra ngoài.

Do tác động bên ngoài
Một số hoạt động hay va chạm vật lý từ bên ngoài có thể gây tổn thương đến quy đầu, làm cho dương vật bị
sưng đau bầm tím, nếu không chữa trị kịp thời có thể khiến cho bao quy đầu không tuột khỏi phần quy đầu và kết
dính lại

Do những thói quen xấu
Ở một số bé trai thường có thói quen dùng tay kéo bao quy đầu dài ra, việc này khiến chúng rãn quá mức và dần
dần có xu hướng dài ra, dẫn đến hiện tượng dài bao quy đầu.

DẤU HIỆU DÀI BAO QUY ĐẦU
Những người gặp phải tình trạng bao quy đầu trùm kín quy đầu sẽ trở nên rất mẫn cảm bởi quy đầu ít tiếp xúc
với môi trường bên ngoài. Thường thì các biểu hiện của chứng dài bao quy đầu có thể kể đến đó là:
- Phần da thừa trùm lên gần như là toàn bộ quy đầu
- Phần miệng của quy đầu bị da bao thít chặt lại và nếu như cố sức mà lôi ra nó sẽ khiến cho quy đầu ra được
bên ngoài tuy nhiên lại không thể trở về vị trí như ban đầu tức là thụt vào trong, mà cần đến sự tác động từ bên
ngoài.
- Bao quy đầu quá dài thì dù lộn ra được nhưng phần miệng thường nhỏ, chính bởi vậy việc lộn lên lộn xuống
gặp rất nhiều khó khăn
- Khi đi tiểu, phần da ở bao quy đầu thừa sẽ bít chặt ở chỗ thoát nước tiểu khiến cho vùng da này càng tròn như
quả bóng và việc đi tiểu trở nên rất khó khăn.
- Bao quy đầu phủ kín nên vùng da này thường xuyên rơi vào tình trạng bị viêm
- Sau khi đi tiểu tiện người bệnh thường xuyên gặp phải hiện tượng tiểu rắt hoặc tiểu không hết bãi.

DÀI BAO QUY ĐẦU CÓ GÂY ẢNH HƯỞNG GÌ KHÔNG?
Bao quy đầu dài là tình trạng phần da bao quy đầu luôn ôm sát và phủ kín dương vật, khiến cho dương vật không
tự tụt xuống được, gây cạnh tranh cho việc vệ sinh dương vật. Theo chia sẻ của các chuyên gia, bao quy đầu dài
gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm:

Dài bao quy đầu khiến dương vật khó phát triển
Đây là điều cần đặc biệt lưu ý đối với nam giới ở lứa tuổi dậy thì, bao quy đầu dài có thể khiến dương vật không
phát triển được, cá biệt một số bạn thậm chí còn bị cong bất thường.

Vệ sinh khó khăn
Bao quy đầu dài khiến nam giới khó sở hữu thể vệ sinh sạch sẽ được phần quy đầu. Tuy nhiên, nếu như với dùng
tay tuột da bao quy đầu xuống thì dương vật rất dễ bị rách, đau, chảy máu.

Nâng cao nguy cơ vô sinh - hiếm muộn
Dài bao quy đầu làm việc quan hệ tình dục khó khăn, quy đầu không được tiếp xúc có bên ngoài khiến chức năng
sinh lý bị rối loạn làm số lượng và chất lượng tinh trùng giảm, khiến cho nâng cao nguy cơ vô sinh - hiếm
muộn.

Viêm bao quy đầu, hẹp ống niệu đạo
Bao quy đầu dài làm việc vệ sinh dương vật, quy đầu không được sạch sẽ, khiến cho những cặn bẩn tích tụ thành
bựa sinh dục giúp cho vi khuẩn phát triển gây viêm bao quy đầu. Nếu như tình trạng bệnh không được cải thiện
sẽ gây ra hẹp ống niệu đạo.

Xuất tinh sớm
Bao quy đầu dài, trùm kín hết quy đầu dương vật, khiến cho dương vật không được tiếp xúc với môi trường bên
ngoài và phát triển thành dễ nhạy cảm. Điều đấy khiến nam giới dễ bị xuất tinh sớm.

Xuất tinh ra máu
Xuất tinh ra máu: do vi khuẩn gây viêm những phòng ban của cơ quan sinh dục như: viêm tuyến tiền liệt, viêm
túi tinh, viêm mào tinh - tinh hoàn,… gây ra.

Ung thư dương vật
Tỉ lệ ung thư dương vật ở nam giới bị dài bao quy đầu lên tới 70%, có thể là do quy đầu bị viêm nhiễm khiến cho
dương vật bị ung thư tấn công, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản mà còn tới tính mạng của người
bệnh.

Mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục
Các chất bẩn, chất cặn bã dễ tích tụ do bao quy đầu không được sạch sẽ… Điều ấy với lợi cho vi khuẩn, virus
thâm nhập gây bệnh. Mặt khác, chúng còn khiến cho tác động đến bạn tình, khiến họ bị viêm phụ khoa và thậm
chí sở hữu thể bị ung thư cổ tử cung.

Dài bao quy đầu ảnh hưởng tới khả năng sinh hoạt tình dục
Khi nam giới bị dài bao quy đầu, phần quy đầu sẽ được bao rất kín, do đó mà rất ít khi chịu ma sát. Phần quy đầu
vốn có rất nhiều dây thần kinh khi không chịu ma sát sẽ rất nhạy cảm và dễ bị kích thích. Khi có tác động từ bạn
tình thì phần quy đầu có khả năng khó mà hưng phấn mạnh gây nên chứng xuất tinh sớm khiến phái mạnh mất
điểm trước mặt người yêu của mình.

CÁCH CHỮA BỆNH DÀI BAO QUY ĐẦU
Bình thường, nam giới bị dài hoặc hẹp bao quy đầu đều là những nguyên tố gây rối rắm và cạnh tranh trong
công đoạn vệ sinh, gây nên hiện trạng viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục. Có thể lây nhiễm cho cả bạn tình nếu
không được điều trị kịp thời, khiến cho ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của dương vật gây cạnh tranh
trong quan hệ dục tình hoặc xuất tinh sớm..
Bây giờ, Phòng khám đa khoa Thành Đô đang vận dụng công nghệ lấn chiếm tối thiểu theo khoa học Hàn Quốc
- Điều trị bệnh dài bao quy đầu nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.
Đây cũng là công nghệ đương đại nhất trên thế giới bây giờ về giải phẫu chỉnh hình bao quy đầu mang các điểm
mạnh đặc biệt như:
- Không gây đớn đau
- Thời kì thực hiện tiểu phẫu chóng vánh
- Ít gây tổn thương
- Sau lúc chấm dứt tiểu phẫu, bệnh nhân với thể ra về tức thì mà không cần nằm viện.
- Trước khi tiến hành thủ thuật, bệnh nhân sẽ được gây tê tại chỗ, vì vậy mà bạn sẽ không lo lắng nó có đau đớn
hay không?.
- thời gian mổ dài bao quy đầu rất ngắn, nó chỉ khoảng trong khoảng 10 tới 20 phút.
- Thường thì sau lúc thực hiện tiểu phẫu khoảng chừng 3 ngày bạn trở lại trạng thái thường ngày như trước đây.
Sử dụng công nghệ xâm lấn tối thiểu trong mổ dài bao quy đầu tạo điều kiện cho những vết thương gây ra nhỏ
hơn và rất nhanh lành. Nhờ vậy có thể đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như chức năng hoạt động của dương vật sau
khi tiến hành tiểu phẫu.

ĐỊA CHỈ ĐIỀU TRỊ DÀI BAO QUY ĐẦU HIỆU QUẢ
Phòng khám đa khoa Thành Đô Bắc Ninh là 1 trong những địa chỉ uy tín áp dụng công nghệ thẩm mỹ bao quy
đầu tiên tiến của Hàn Quốc. Phòng khám đã nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của không ít bệnh nhân bởi
những ưu thế nổi trội như:
Thực hiện bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm nên rủi ro thấp : Với bác sĩ có kinh nghiệm phong phú trực tiếp
thực hiện người bệnh có thể an tâm điều trị, thêm vào đó hẹp bao quy đầu là thủ thuật tiểu phẩu, kỹ thuật thành
thạo, không cần lo lắng.
Kỹ thuật xâm lấn tối thiểu giúp p hục hồi nhanh: sử dụng toàn diện hệ thống điều trị cơ quan sinh dục kỹ thuật
số, là thiết bị kỹ thuật phẫu thuật bao quy đầu khá tốt hiện nay. Ít tổn thương, điều trị nhanh không cần nằm viện,
hồi phục nhanh sau phẫu thuật, không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc.
Mang tính thẩm mỹ cao: Các bác sỹ được đào tạo về kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu thực hiện phẩu thuật theo
nguyên tắc an toàn tự nhiên mỹ quan, tiêu chuẩn điều chỉnh tránh những mao mạch nhỏ. Ngoại hình mỹ quan sau
phẩu thuật, vết sẹo nhỏ, ít mất máu là kỹ thuật lý tưởng trong ngành y.
Đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị: kỹ thuật xâm lấn tối thiểu kết hợp với những nguyên liệu tân tiến dẫn đầu
việc mang lại hiệu quả, bên cạnh phòng phẩu thuật tân tiến chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn không vi khuẩn, sạch
sẽ, cả quá trình phẩu thuật chỉ xảy ra một lần, ngăn chặn nhiễm khuẩn trong phòng.
Ưu thế hơn so với kỹ thuật truyền thống: sau khi thực hiện thẩm mỹ bao bao quy đầu không chỉ làm quy đầu
không còn chịu sự xâm nhập của vi khuẩn mà còn giảm thiểu tính tái phát của viêm nhiễm. Đồng thời có thể giúp
dương vật không còn chịu sực bó buộc, giúp tăng kích thước dương vật, nhiều bệnh nhân còn có dấu hiệu phát
triển cơ quan sinh dục.

Trên đây là thông tin về Dài bao quy đầu là gì? Nguy ên nh ân, dấu h iệu v à cách ch ữa bệnh dài bao quy đầu
phải chăng nhất ngày nay, hi vọng các kiến thức bên trên có thể giúp bạn hiểu được về bệnh dài bao quy đầu để
điều trị đúng đắn.
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