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Bệnh hẹp bao quy dầu ở người lớn: biểu hiện nhận
biết, hình ảnh, cách diều trị
August 20, 2021

Bệnh hẹp bao quy đầu ở người lớn dù không tác động đến sức khỏe và tính mệnh nhưng nếu như để trong khoảng
thời gian dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản. Chính do vậy là có không ít người vẫn luôn nghi
vấn hẹp bao quy đầu ở người lớn với hiểm nguy không? Tham khảo bài viết dưới đây của bác sĩ tư vấn sức khỏe 24
giờ để có câu giải đáp cho bạn

NGUYÊN NHÂN BỊ HẸP BAO QUY ĐẦU DO ĐÂU?
Nguyên nhân gây hẹp bao quy đầu ở người lớn thường phát xuất với 2 nguyên nhân điển hình như:
1. Nguyên nhân hẹp bao quy đầu do bẩm sinh: Có khoảng 15% trường hợp hẹp bao quy đầu do bẩm sinh. Làm cho
nam giới dù đến tuổi dậy thì rồi thì lớp da bao quy đầu cũng chẳng thể tuột xuống được, hoặc bọc kín hoặc để hở
phần nhỏ quy đầu.
2. Nguyên nhân thứ phát: các biến chứng của viêm nhiễm vùng kín phổ quát lần ở quy đầu gây sẹo, sơ hóa, bao
quy đầu quá dài hoặc là do biến chứng sau tai nạn.

BIỂU HIỆN HẸP QUY ĐẦU Ở NGƯỜI LỚN
Hẹp bao quy đầu là phần da bao quy đầu luôn trong trạng thái bó chặt vào dương vật làm cho quy đầu chỉ lộ 1
phần ra bên ngoài ngay cả khi dương vật ở hiện trạng cương cứng. Các anh nam giới có thể thuận lợi nhận diện
bản thân mình với mắc phải bệnh lý này hay không thông qua một đôi dấu hiệu cơ bản sau đây:

Phần da bao quy đầu bị sưng, rái cá đỏ
Da bao quy đầu bị sưng rái cá và mẩn đỏ, mỗi lần đi vệ sinh đều cảm thấy đau buốt khó chịu. Khi đi tiểu, nước giải
không thoát hết ra ngoài mà bị đọng lại dưới lớp da bao quy đầu, lâu ngày dễ gây ra viêm nhiễm ngứa ngáy.

Cặn bựa sinh dục bị tích trữ
Hẹp bao quy đầu người lớn khiến cho phần da bao quy đầu không thể lộn được xuống đột nhiên làm việc vệ sinh
“cậu nhỏ” gặp trắc trở. Những cặn bựa sinh dục và cặn nước đái không được dòng bỏ sạch sẽ, bị lắng cặn và tích
trữ lại phía bên trong da bao quy đầu. Đây được xem là môi trường thuận tiện để các vi khuẩn có hại sinh sôi gây
ra viêm nhiễm.

Dương vật gặp khó khăn lúc cương cứng
Phần đầu dương vật luôn bị bao quy đầu bao bọc và bó chặt khiến nam giới luôn với cảm giác đớn đau mỗi lúc “cậu
nhỏ” cương cứng. Ngoài ra, da bao quy đầu không thể tự lộn được xuống thiên nhiên mà nam giới phải sử dụng tay
kéo xuống dưới gốc dương vật mỗi khi quan hệ điều này làm cho nam giới cần thiết thời gian lâu hơn để kích thích
dương vạt cương cứng và đạt trạng thái cương dương như ý muốn.

Xuất tinh sớm
Đây là một dấu hiệu hay gặp ở hẹp bao quy đầu ở người lớn trưởng thành. Quy đầu luôn bị bó chặt hoặc che phủ
bởi lớp da bao quy đầu, ít với sự tiếp xúc có bên ngoài nên dễ bị nhạy cảm khi chịu sự kích thích. Thành ra, trong
quan hệ nam giới rất dễ bị hưng phấn quá mức dẫn tới nhanh bị xuất tinh, cuộc giao hợp chẳng thể diễn ra trọn
vẹn.

Ảnh hưởng của việc hẹp bao quy đầu ở người lớn
Vậy thì hẹp bao quy đầu với nguy hiểm không? Tác động của hẹp bao quy đầu nghiêm trọng hơn dài bao quy đầu,
vì bao quy đầu ôm chặt vào dương vật sẽ khiên việc lưu thông máu bị cản trở, khó khăn trong cương cứng, lớp da
chẳng thể kéo xuống hết để vệ sinh những bựa sinh dục tích tụ trong công đoạn sinh hoạt.
có thể kể, hẹp bao quy đầu là môi trường hết sức thuận tiện cho những vi khuẩn phát triển, trong khoảng thời gian
dài sẽ gây ra các bệnh lý viêm nhiễm như:
Viêm bao quy đầu, viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, những viêm nhiễm này không được điều trị sớm nhất sẽ tác
động đến khả năng sinh sản của nam giới.
Với khả năng ung thư, hoặc hoại đỗ vũ đầu do máu không lưu thông sinh phù nài nỉ.
Gây viêm nhiễm cho bạn tình: nếu như không được vệ sinh sạch thì lúc giao hợp với bạn tình rất dễ gây viêm nhiễm.
Kìm hãm sự tăng trưởng của dương vật: ví như nam giới ở độ tuổi dậy thì mà bị hẹp bao quy đầu thì sẽ ảnh hưởng đến
kích thước của dương vật
Đau tức, khó chịu khi cương cứng ở nam giới trưởng thành.

CÁCH ĐIỀU TRỊ HẸP BAO QUY ĐẦU Ở NGƯỜI LỚN
Hẹp bao quy đầu có thể tác động tới hoạt động bài xuất, hoạt động sinh dục và chức năng sinh sản của nam giới…
giả dụ để lâu kéo dài. Vì vậy, ngay lúc phát hiện bản thân với dấu hiệu can dự đến bệnh nam giới nên nhanh chóng
đến những cơ sở vật chất y học tin cậy để được thăm khám cụ thể. Những bác sĩ sẽ xác định chính xác chừng độ
hẹp bao quy đầu cũng như viêm nhiễm kèm theo nếu như với để lựa chọn và đưa ra phương án xử trí phù hợp và
hiệu quả.
Ngày nay, căn bệnh hẹp bao quy đầu ở người trưởng thành với thể giải quyết bằng những giải pháp dưới đây:

Lột bao quy đầu bằng tay
Đây là hình thức chữa hẹp bao quy đầu tại nhà hơi thuần tuý và dễ thực hiện. Những bước thực hành lột bao quy
đầu bằng tay để chữa hẹp bao quy đầu ở người được tiến hành thực hành như sau:
Người bệnh tiến hành vệ sinh sạch sẽ vùng kín bằng nước muối ấm pha loãng và rửa sạch sạch sẽ bằng xà phòng.
Sau đấy, tiêu dùng đầu ngón tay để kéo căng phần da bao quy đầu theo chiều ngang trong khoảng 2- 3 lần để bao
quy đầu được giãn rộng ra. Thực hành đều đặn mỗi ngày 2- 3 lần trong vòng 2 tháng.
Sau hai tháng, nếu như thấy bao quy đầu giãn rộng hơn thì tiếp tục lấy tay kéo phần bao quy đầu về phía trước rồi tụt
lại về phía bụng khi nào thấy đau thì giới hạn lại.
Để đem đến kết quả phải chăng nhất, nam giới cần phải kiên trì thực hiện chỉ cần khoảng hơi dài.

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết ở nam giới trưởng thành cơ quan sinh dục lúc này đã tăng trưởng khá ổn định, da
bao quy đầu không còn độ co giãn tốt như ở trẻ nhỏ. Vì thế, việc lột bao quy đầu bằng tay như thế này thường
tương đối cạnh tranh và gây ra phổ quát đau đớn cho người bệnh. Đặc thù, hiệu quả điều trị bệnh lại rất phải
chăng.

Lột bao quy đầu bằng thuốc
Phương pháp này với sử dụng thêm thuốc bôi để quá trình lột bao quy đầu diễn ra thuận tiện, thuận lợi và ít gây
đau đớn, tổn thương hơn cho “cậu nhỏ”. Các cái thuốc bôi thường là thuốc mỡ được dùng kết hợp trong khi lột bao
quy đầu bằng tay nói trên. Và sau khoảng 1- 2 tháng thực hành, bao quy đầu của nam giới có thể được nong rộng
và tụt xuống tự nhiên.

Chữa hẹp bao quy đầu bằng ngoại khoa
Ở các hạ tầng y tế uy tín như phòng khám đa khoa Thành Đô, nam giới sau khi được thăm khám lâm sàng, xét
nghiệm để xác định, kiểm tra bệnh sẽ được trả lời cách thức điều trị hợp lý. 1 trong những cách chữa hẹp bao quy
đầu thấp nhất hiện tại phải đề cập tới công nghệ thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến. Đây là 1 cách đương đại, được
chuyên gia và bệnh nhân đánh giá cao.
Ưu điểm đặc sắc của công nghệ này là:
Công nghệ thẩm mỹ bao quy đầu này sẽ giúp bệnh nhân khỏi bệnh chóng vánh.
Nó được thực hiện bởi đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, có phổ biến kinh nghiệm.
Ứng dụng những máy móc, trang trang bị y tế tiên tiến có kỹ thuật lấn chiếm tối thiểu để đem lại hiệu quả cao.
Khoa học thẩm mỹ bao quy đầu tiên tiến an toàn ngẫu nhiên, đảm bảo mỹ quan cho dương vật. Sau điều trị những
triệu chứng của bệnh sẽ biến mất.
Không tác dụng phụ, không tái phát.

ĐỊA CHỈ KHÁM CHỮA HẸP BAO QUY ĐẦU AN TOÀN TẠI BẮC NINH
Để đạt được hiệu quả cao nhất khi điều trị bằng khoa học trên thì khi bị hẹp bao quy đầu, người bệnh nên đến
những cơ sở y tế uy tín để thăm khám. Phòng khám đa khoa thành đô bắc ninh với ban nam khoa chuyên khám
chữa bệnh nam khoa uy tín, được sở y tế thức giấc bắc ninh cấp giấy phép hoạt động, bệnh nhân có thể hoàn toàn
lặng tâm.
Phòng khám đang có nhiều nhân tố giúp phòng khám trở thành 1 địa chỉ uy tín, cơ sở vật chất y tế , bác sĩ có nhiều
năm kinh nghiệm. Đây cũng là thế mạnh của phòng khám để mọi người an tâm trao trọn niềm tin lúc khám chữa
bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa tay nghề cao, máy móc tiên tiến
Với sự tương trợ của máy móc công nghệ cao tiên tiến, bác sĩ chuyên nam khoa trình độ cao, giàu kinh nghiệm đã
chẩn đoán chính xác bệnh và vận dụng kỹ thuật thẩm mỹ bao quy đầu hiện đại hiệu quả. Bác sĩ không chỉ có tài mà
còn có y đức, luôn để ý coi sóc để bệnh nhân thoả thích lúc khám chữa bệnh.

Chi phí chữa bệnh hợp lý
Các khoản khám chữa hẹp bao quy đầu được bác sĩ thông tin trước với bệnh nhân trước khi thực hành. Cam kết
bảng giá tuân thủ theo đúng quy định của bộ y tế, không xảy ra hiện trạng “chặt chém” giá có bệnh nhân.
Phòng khám triển khai dịch vụ giải đáp sức khỏe qua tổng đài 0865.776.663 hoạt động 24/7. Lực lượng trả lời sẵn
sàng tư vấn mọi câu hỏi của người bệnh về sức khỏe. Cùng lúc hỗ trợ đặt lịch khám mau chóng và cấp mã khám
miễn phí.

Môi trường thăm khám đạt chuẩn
Môi trường khám chữa sạch sẽ, với rộng rãi bộ phận nhiều năm kinh nghiệm. Mỗi phòng ban được thiết bị tất cả
một thể nghi, máy móc hiện đại đặc biệt là đảm bảo tính riêng tây, tính bảo mật cao, người bệnh chẳng hề lo âu
người khác biết mình mắc bệnh khó kể này.
Chính các điểm cộng vượt trội trên đã giúp phòng khám có lại sức khỏe thấp cho bệnh nhân và được bệnh nhân
tìm hiểu cao.
Trên đây là bài viết về : " Bệnh hẹo bao quy đầu ở người lớn? Nguyên nhân, biểu hiện và cách điều trị". Nếu bạn
còn những câu hỏi thắc mắc về hẹp bao quy đầu ở người lớn hãy click vào khung chat tư vấn bên dưới đây để các
chuyên gia tư vấn nam khoa miễn phí.
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