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Cách chữa bệnh lòi dom tại nhà bằng cách nào sao cho hiệu quả hiện nay.Lòi dom là một bệnh lý thường gặp ở khu vực hậu
môn-trực tràng. Bệnh sẽ khiến cho người bệnh gặp phải vô số phiền toái, đau đớn nếu không điều trị sớm. Bởi vậy biết được dấu
hiệu nhận biết bệnh lòi dom thì người bệnh sẽ sớm được điều trị. Chữa bệnh lòi dom trong giai đoạn đầu là cách điều trị bệnh lòi
dom dứt điểm và ngăn đề phòng bệnh tái phát hiệu quả nhất. Các cách chữa bệnh lòi dom như thế nào hiệu quả? Hãy cùng các
chuyên gia sức khỏe tìm hiểu qua bài viết sau đây

BỆNH LÒI DOM LÀ GÌ?
Lòi dom hay còn gọi là bệnh trĩ là hiện tượng người bệnh thấy một “cục thịt hồng” lòi ra bên ngoài hậu môn khi đi rặn đại tiện.
“Cục thịt hồng” đó chính là phần trực tràng bị giãn nở quá mức hay còn gọi là các búi dom.
Bệnh lòi dom có thể hiểu là một giai đoạn phát triển nặng của bệnh trĩ (trĩ độ 2, độ 3 và độ 4) khi không được điều trị kịp thời
ngay từ giai đoạn đầu. Lòi dom cũng là cái tên dân gian quen thuộc thường gọi ở những người mắc bệnh trĩ

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH LÒI DOM
Thực chất, bệnh lòi dom là tên gọi dân gian của bệnh trĩ. Bệnh được tạo ra do sự có giãn quá mức của đám rối tĩnh mạch ở phần
mô xung quanh hậu môn khiến các mô xung quanh phồng lên.
Bệnh lòi dom hay trĩ bao gồm trĩ nội và trĩ ngoại. Mỗi loại trĩ sẽ có những biểu hiện khác nhau nhưng thường sẽ có những dấu
hiệu sau đây:

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH LÒI DOM
Táo bón
Đây có thể nói là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất đối với bệnh lòi dom. Ở giai đoạn đầu người bệnh thường xuyên
có cảm giác khó đi, đau rát hậu môn. Mỗi lần đại tiện là mất nhiều thời gian để rặn, thậm chí rặn cũng không thể đi được hết.
Bên cạnh đó còn thấy ngứa ở hậu môn.

Chảy máu khi đại tiện
Chảy máu khi đại tiện được cho là dấu hiệu đặc trưng của bệnh lòi dom. Lúc đầu, máu chảy ra rất ít, nó có thể dính lẫn trong
phân hoặc hậu môn. Nhưng ở giai đoạn về sau, máu sẽ chảy thành tia hoặc thành giọt. Đối với trường hợp bệnh nặng, người bệnh
có thể chảy máu ngay cả lúc đứng hoặc ngồi xổm.

Sa búi trĩ
Đối với người bệnh bị lòi dom ở giai đoạn nhẹ thì búi dom sa xuống vẫn có thể tự co lại. Nhưng đến giai đoạn nặng như độ 3 thì

búi trĩ sa xuống nhưng không thể tự co mà phải dùng tay ấn vào. Còn khi trĩ ở độ 4 thì cũng không thể dùng tay ấn vào nữa mà búi
dom sẽ vĩnh viễn ở đó nếu không thực hiện phẫu thuật.
Bên cạnh các dấu hiệu kể trên thì bệnh lòi dom còn có những dấu hiệu khác như ngứa hậu môn, hậu môn tiết dịch… Tùy thuộc
vào tính chất, mức độ bệnh của mỗi người mà sẽ xuất hiện đầy đủ các triệu chứng bệnh hoặc không. Vì thế, khi phát hiện thấy
mình có một trong những dấu hiệu này, người bệnh nên chủ động thăm khám để các bác sĩ có thể đưa ra phác đồ điều trị phù
hợp cho mỗi người.

CÁCH CHỮA BỆNH LÒI DOM TẠI NHÀ HIỆU QUẢ
Trong dân gian mang phổ thông Cách chữa lòi dom bằng thảo dược dễ tìm kiếm, Các bạn với thể tham khảo một trong số các
Cách sau:

1. Chữa lòi dom bằng rau diếp cá
Chữa lòi dom bằng rau diếp cá hiện đang là cách điều trị phổ biến nhất hiện giờ. Rau diếp cá không chỉ được biết tới là một cái
rau ăn sống thơm ngon mà còn là một dòng thảo dược mang khả năng tiệt trùng cao, nhuận tràng, thanh nhiệt rẻ nên được tận
dụng để chữa trị bệnh lòi dom hiệu quả.
Cách làm sau đây:
Uống nước: Chuẩn bị một nắm rau diếp cá sạch đem giã nát và lọc lấy nước uống hàng ngày, bạn với thể cho thêm chút tuyến
phố để dễ uống hơn.
Ẳn sống: Bổ sung rau diếp cá vào những bữa ăn hàng ngày.
Đắp hậu môn: Đây là cách trực tiếp để khiến cho teo các búi lòi dom. Cách sử dụng như sau: Lấy 1 ít lá rau diếp cá rửa sạch sở
hữu nước muối rồi đem giã nát, sau đó đem đắp vào hậu môn (lưu ý, vệ sinh sạch sẽ hậu môn trước lúc đắp). Sau 30 phút – 1
tiếng, bạn có thể lấy ra rồi rửa sạch hậu môn.
Xông quanh co hậu môn: bí quyết khiến cho này thường áp dụng trong trường hợp hậu môn bị sưng rái cá, đau rát, khó chịu.
Người bệnh chỉ cần đem rau diếp cá đun sôi, sau đấy rửa sạch hậu môn rồi tiến hành xông hơi. Bạn cũng với thể tận dụng phần
bã còn lại để đắp vào hậu môn.

2. Cách chữa bệnh lòi dom bằng lá trầu không
Trong lá trầu không có chữa chất chống oxy hóa, mang tác dụng khôi phục ph trong bao tử, giúp cải thiện chức năng của dạ dày.
Hơn thế nữa, lá trầu không còn xúc tiến hệ tiêu hóa làm việc rẻ hơn, giúp cho thời kỳ chuyển hóa thức ăn trong cơ thể thấp hơn,
đi ngoài phân mềm, hạn chế áp lực lên những tĩnh mạch hậu môn. Vì vậy, người bệnh với thể tiêu dùng lá trầu ko để tiêu viêm,
kháng khuẩn và làm cho co búi lòi dom.
Cách chữa lòi dom bằng lá trầu không hiệu quả:
Cách 1: Chuẩn bị 7 lá trầu không, 7 hạt gấc, 7 quả người yêu kết và 1 quả cau, sau đấy đêm hạt gấc giã nhỏ, cau bổ 7 miếng rồi đem
số đông nguyên liệu đun sôi có nước để xông hậu môn. Kiên trì thực hành hai ngày/lần, sau 3 ngày sẽ thấy bệnh cải thiện rõ rệt.
Cách 2: Chuẩn bị từ 10 – 15 lá trầu ko, rửa sạch rồi đổ nước ngập lá đun sôi, đợi nước đủ ấm ngồi ngâm khoảng 15 phút, ngày làm
cho 2-3 lần. Sau vài tuần kiên trì thực hiện, các triệu chứng sưng đau, ngứa ngáy hậu môn sẽ thuyên giảm và khiến cho búi lòi
dom teo dần.

3. Cách chữa bệnh lòi dom tại nhà bằng lá thiên lý
Theo Đông y, lá thiên lý sở hữu vị ngọt, tính bình, giải nhiệt, mang tính chống viêm, xúc tiến nhanh lên da non nên thường được
tiêu dùng để điều trị lòi dom, đinh nhọt. Đối mang những người bị lòi dom công đoạn đầu với thể áp dụng mẹo chữa lòi dom bằng
thiên lý theo những Cách sau:
Cách 1: Chuẩn bị một nắm lá thiên lý non rửa sạch rồi giã nát với một tí muối ăn, sau ấy đun sôi mang một chút nước. Lúc hỗn
hợp này ấm thì đem lọc lấy nước cốt rồi thấm vào băng gạc và đắp trực tiếp vào hậu môn.
Lưu ý, cần vệ sinh sạch sẽ hậu môn trước và sau lúc đắp.
Cách 2: Chuẩn bị 1 nắm lá thiên lý đem rửa sạch rồi giã nát sở hữu một ít muối, sau đấy cho thêm nước vào quấy đều. Tiếp đến,
bạn cần lọc bỏ mẫu và tiêu dùng bông gòn thấm nước để đắp lên hậu môn khoảng 10 phút. Nếu như kiên trị thực hành liên tục
trong một tuần bạn sẽ thấy các triệu chứng sưng đau búi lòi dom giảm rõ rệt.
Cách 3: dùng rau thiên lý để chế biến các món ăn, nấu canh uống hàng ngày. Nên uống 3 – 4 chén nước lá thiên lý hài hòa có 2 bài
thuốc trên thì hiệu quả chữa bệnh sẽ cao hơn.

4. Cách trị bệnh lòi dom tại nhà bằng cây lá bỏng
Theo trong Đông y cây sống đời với vị nhạt, hơi chua, chan chát, tính mát. Công dụng của lá sống đời vượt hàng đầu là thanh
nhiệt giải độc và cầm máu, bên cạnh đó, lá sống đời còn mang tác dụng khác như tiêu viêm, giảm phù, chữa các loại bệnh can dự
tới hệ tiêu hóa, điểm hình là bệnh lòi dom.
Một số cách chữa bệnh lòi dom bằng cây lá bỏng:
Cách 1: Chuẩn bị 50g rau sam, 50g lá bỏng đem rửa sạch, nhai sống hoặc xay nhuyễn để uống 2 – 3 lần/ngày. Bìa thuốc này ko chỉ
bổ sung 1 lượng nước cần thiết và lượng vitamin dồi dào mà còn giúp người bệnh thanh nhiệt giải độc, tăng sức đề kháng và hỗ trợ
khiến cho thuyên giảm những triệu chứng sưng đau, ngứa rát, chảy máu hậu môn, khó đi đại tiện do lòi dom gây ra.
Cách 2: Chuẩn bị 30g cây lá bỏng, 5 – 7 quả sung, 30g ngải cứu đun sôi mang một,5 – hai lít nước rồi tiêu dùng để xông hậu môn.
Lúc nước chuyển ấm thì dùng để rửa hậu môn. Cách chữa này sẽ giúp hậu môn thư giãn, giảm sức ép, tuần hoàn máu, cùng lúc
tiêu viêm, kháng khuẩn, làm cho co búi lòi dom.

5. Chữa bệnh lòi dom bằng ủ ấu
Dùng của ấu cũng là 1 trong mẹo chữa lòi dom hiệu quả được phổ quát người áp dụng. Theo y học cựu truyền, củ ấu sở hữu tính
bình, vị ngọt tương đối chát, phù hợp chữa những bệnh đau bao tử, kiết lị, ỉa chảy, đại tiện ra máu do lòi dom, sau búi lòi dom.
- Chữa chứng đại tiện ra máu: Chuẩn bị 8g cỏ mực khô, 8g đế sen, 60g vỏ củ ấu khô, 80g hoa hòa sao vàng sắc có 750ml nước cho
tới lúc cạn còn 300ml nước và chia khiến cho 2 lần uống trong ngày (uống trước bữa ăn). Sau một tuần sẽ giúp cầm máu, đại tiện
tiện dụng.
- Chữa sa búi lòi dom: Lấy vỏ củ ấu khô đem đốt tồn tính (tức là đốt cháy lớp vỏ ngoài khoảng 70%), sau ấy tán đồng bột mịn trộn
mang dầu vừng, rồi bôi lên búi lòi dom khoảng 15 – 20 phút. Mỗi ngày thực hiện từ 3 – 4 lần sẽ thấy những triệu chứng chảy máu,
sưng rái cá hậu môn thuyên giảm, song song khiến teo búi lòi dom.
Mang nguồn nước và khoáng chất dồi dào, nha đam mang tác dụng làm cho dịu cơn ngứa rát bên ngoài hậu môn và búi dom. Cùng
có đó, nha đam còn cung cấp enzyme bradykinase – một chất đã được kỹ thuật công nhận về khả năng kháng viêm, giảm đau,
xúc tiến quá trình phục hồi thương tổn của những tế bào niêm mạc ống hậu môn.
Đặc trưng, chất nhầy sở hữu trong thảo dược này còn hoạt động như 1 chất bôi trơn tru. Nó giúp cho bệnh nhân đi ngoài tiện lợi,
tránh được hiện trạng đau và chảy máu do phân ma sát sở hữu khối dom.

6. Cách chữa lòi dom tại nhà bằng nha đam
Cách chữa lòi dom tại nhà bằng nha đam như sau:
Cách 1: Lấy một ít gel nha đam xoa trực tiếp vào búi dom 2 – 3 lần trong ngày
Cách 2: Trộn hai thía gel nha đam chung sở hữu 1 thìa dầu ô liu xoa vào hậu môn. Dầu ô liu mang đặc tính sát khuẩn mạnh nên sẽ
tương trợ đẩy nhanh hiệu quả điều trị của nha đam.
Cách 3: dùng 1 nhánh nha đam gọt vỏ. Lấy ruột cắt thành những khối vuông nhỏ. Sau đấy đem nha đam nấu chung có con đường
phèn trong 20 phút. Ẳn mẫu và uống cả nước rộng rãi lần trong ngày.

7. Cách chữa bệnh lòi dom bằng dầu dừa
Nói đến những cách chữa bệnh lòi dom tại nhà từ tự dưng thì chúng ta không thể không tính đến dầu dừa. Trong đời sống hàng
ngày, chiếc dầu này rất được ưa chuộng vì nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm cho đẹp.
Đặc thù đối có bệnh nhân bị lòi dom, dầu dừa phân phối phổ thông vitamin A, E, phenol, và phổ biến cái acit sở hữu tác dụng tiêu
diệt vi khuẩn, giảm viêm rõ rệt ở búi dom.
Để điều trị lòi dom, bạn sở hữu thể cân nhắc dùng dầu dừa theo một trong những Cách sau:
Cách 1: Lấy dầu dừa thuần chất trâm trực tiếp vào búi dom mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trước lúc đi ngủ. Đừng quên khiến
sạch hậu môn trước lúc vận dụng.
Cách 2: Thêm dầu dừa vào trong bữa ăn. Bạn với thể tiêu dùng dầu dừa để chiên xào thực phẩm, trộn salad hay pha sở hữu nước
ấm uống vào buổi sáng.
Cách 3: Bỏ dầu dừa vào trong những khay nhỏ. Cho vào ngăn đông tủ lạnh để chế thành những viên đạn dầu. Tiêu dùng nhét vào
hậu môn 2 lần trong ngày.

8. Cách dùng củ mã thầy điều trị lòi dom

Củ mã thầy còn với tên gọi khác là củ năng. Theo y khoa cựu truyền, chiếc củ này với tính mát, sở hữu tác dụng thanh nhiệt thân
thể, trị hot trong, đào thải độc tố. Cùng lúc giúp cải thiện tịn trạng táo bón, búi lòi dom nhanh teo.
Nguyên liệu:
100 gram củ mã thầy
Đường trắng.
Cách thực hiện:
Cắt bỏ phần vỏ và rửa sạch củ mã thầy
Cho củ mã thầy sạch cộng mang các con phố trắng và 1 ít nước vào nồi, thực hiện ninh trong 60 phút
Tắt bếp, chia thuốc thành 2 – 3 lần ăn trong ngày
Người bệnh bền chí áp dụng cách củ mã thầy điều trị lòi dom trong 3 ngày sẽ nhận thấy bệnh tình thuyên giảm đáng nói.

9. Cách chữa bệnh lòi dom bằng cây nhọ nồi
Cây lọ nồi cất đa dạng hoạt chất sở hữu khả năng cầm máu. Do đó việc dùng dòng cây này sẽ giúp người bệnh kiểm soát triệu
chứng đi đại tiện ra máu, hỗ trợ công đoạn điều trị bệnh lòi dom.
Không những thế, cây lọ nồi còn có tác dụng hỗ trợ làm cho giảm sưng viêm búi lòi dom, chống khuẩn và kháng viêm tình cờ.
Nguyên liệu:
1 nắm cây lọ nồi
Rượu nóng.
Cách 1:
Dùng nước muối pha loãng rửa sạch cây lọ nồi, để ráo, sau ấy thái nhỏ
Cho cây lọ nồi vào cối và thực hành giã nát
Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn, đắp thuốc lên vị trí này
Sau 30 phút, dùng nước mát rửa lại vùng hậu môn
Người bệnh sử dụng cây lọ nồi điều trị bệnh lòi dom trong khoảng một – 2 lần mỗi ngày tới khi bệnh tình thay đổi thì ngưng.
Cách 2:
Dùng nước muối pha loãng rửa sạch cây lọ nồi
Để ráo và thái nhỏ
Cho cây lọ nồi vào cối và thực hành giã nát, thêm một chén rượu nóng vào cộng và khuấy đều
Lọc lấy phần nước để uống, phần bã đắp vào hậu môn
Để triệu chứng mau chóng thuyên giảm, người bệnh nên sử dụng cây nhọ nồi và rượu trắng mỗi ngày một lần.

10. Cách chữa lòi dom ngoại bằng vỏ quả lựu
Trong khoảng xưa quả lựu được truyền tụng về cả hai phương diện dinh dưỡng và trị liệu. Vỏ quả lựu đựng đa dạng c tanin,
granatin, hoạt chất peletierin, izopeletierin, ac.betulic, ac.usolic và iso quercetin rất tốt để kháng viêm và co búi lòi dom. Cách
chữa lòi dom tại nhà bằng vỏ lựu bạn thực hành như sau:
Lấy 50 - 100g vỏ lựu rồi cho nước vào sắc
Chờ hẩu lốn nguội lấy để xông rửa vùng hậu môm
Vỏ quả lựu 50 - 100g sắc lấy nước xông rửa hậu môn.
Thực hành đều đặn hàng ngày để có kết quả phải chăng nhất

11. Cách chữa bệnh lòi dom tại nhà bằng lá bỏng
Như tên gọi của nó cây lá bỏng sở hữu công dụng để trị các vết bỏng ngoài da. Với tính mát, vị chua nhạt lá bỏng với tác dụng tiêu

viêm, giảm đau nhức hiệu quả. Bên cạnh đó nó còn với tính sát khuẩn rất cap nên được phổ quát bác sĩ khuyên phục vụ bệnh
nhân bị lòi dom, đường ruột, giảm ho, điều kinh.
Cách tiêu dùng lá bỏng để chữa bện lòi dom: Lấy rau sam và lá bỏng lượng như nhau mỗi thứ tầm 50gr rồi sửa sạch đem sắc nước
uống. Bí quyết này ứng dụng hiệu quả cho Cả nhà mới bị lòi dom tình trạng bệnh còn đang nhẹ. Nếu như nặng hơn thì bạn mang
thể giã nát lá bỏng rồi tiêu dùng nó đắp trực tiếp nên búi lòi dom, sẽ có tác dụng kháng viêm giảm đau rất tích cực.
Trường hợp bị lòi dom nặng, đại tiện ra máu: Bạn sử dụng 30g lá bỏng và 10g lá lọ nồi, 10g lá ngải cứu và 10g lá trắc bách diệp đem
sao lên vàng rồi cho phần lớn vào sắc lấy nước uống. Mỗi ngày tiêu dùng 1 thang này uống trong vài tuần sẽ thấy tình trạng đại
tiện ra máu thuyên giảm số đông.

12. Cách chữa lòi dom tại nhà bằng quả sung
Trong quả sung có nhiều hoạt chất giúp chữa lòi dom hiệu quả đã được cả công nghệ và dân gain xác nhận. Nhờ trong quả sung
đựng các chất như canxi, potassium, magie, phốt pho, chất xơ nên rất tốt trong việc điều trị lòi dom.
Cách chữa lòi dom bằng quả sung thực hiện như sau: bạn lấy khoảng 10 - 15 quả sung đem rửa sạch rồi đi nấu nước khoảng 10 -15
phút cho những chất trong quả sung ra hết. Rồi lấy nước đó xem xông hậu môn, khi nước ấm thì bạn dùng để rửa. Áp dụng liên
tiếp trong 7 tới 10 ngày trước khi đi ngủ bạn sẽ thấy hiệu quả đổi thay đáng đề cập.

13. Chườm đá quanh khu vực hậu môn giúp giảm đau do lòi dom
Đây là cách giảm đau trùng hợp và an toàn nhất sở hữu Anh chị bị lòi dom. Đá lạnh sẽ nư một giải pháp gây tê giúp giảm đâu rát
khó chịu mà bệnh nhân lòi dom đang gặp phải.
Bí quyết khiến bạn lấy một chiếc khăn bông mềm bọc đá vào. Sau lúc đi vệ sinh và vệ sinh sạch sẽ bạn dùng đá chườm vào khu
vực vòng vo hậu môn. Khi này bạn sẽ cảm thấy dễ chịu ngay, cứ chịu khó thực hiện đều đặn 3- 4 lần/ngày bạn sẽ thấy búi lòi
dom co dần lại. Hài hòa cách này và một trong những giải pháp trên song song thì bạn sẽ thấy việc điều trị lòi dom tại nhà thuần
tuý và có kết quả thấp hơn.
Lưu ý: Các mẹo chữa lòi dom tại nhà chỉ với tác dụng khiến thuyên giảm các triệu chứng đau nhức, sưng tấy hậu môn và khiến
cho co búi dom trong thời gian ngắn mà không thể chữa bệnh khỏi hoàn toàn. Sau 1 thời gian, búi lòi dom sẽ lại tái phát và mang
thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Cho nên, những bác sĩ luôn khuyến cáo
người bệnh ngay khi mang tín hiệu mắc lòi dom cần đi thăm khám sớm, để được những thầy thuốc chẩn đoán đúng hiện trạng
bệnh của mình và đưa ra cách điều trị phù hợp, hiệu quả.

14. Điều trị lòi dom bằng nội khoa
Bây giờ, với đa dạng loại thuốc được sử tiêu dùng để chữa bệnh lòi dom rất phổ thông, sở hữu thể là những dòng thuốc dân gian,
thuốc Đông y hoặc tân dược y ở dưới dạng thuốc uống, thuốc bôi hoặc thuốc đặt hậu môn.
Tuy nhiên, việc điều trị bằng cái thuốc phải có sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa để giảm thiểu các tác dụng phụ ko mong muốn
của thuốc, làm bệnh chuyển nặng, gây cạnh tranh cho quá trình điều trị về sau.

15. Cách chữa bệnh lòi dom bằng ngoại khoa
Các bác sĩ chuyên khoa san sẻ 2 Cách chữa bệnh lòi dom được Tìm hiểu cao. Nhận được sự ưa chuộng của phần đông bệnh nhân.
15.1. Công nghệ xâm lấn tối thiểu HCPT
Nguyên lý hoạt động
Dựa trên sự sinh nhiệt của điện trường dưới hình thức sóng cao tần. Đây là bí quyết điều trị “nhiệt nội sinh” (tại điểm đốt khoảng
70-80 độ C). Do hiện tượng luận bàn những ion có điện ngay trong tế bào để làm cho đông máu và thắt nút mạch máu. Tiếp đó sẽ
sử dụng vật dụng chuyên dụng để cắt bỏ búi dom triệt để.
15.2. Điểm hay của khoa học HCPT trong điều trị lòi dom
Kỹ thuật HCPT khắc phục những nhược điểm của các cách chữa bệnh lòi dom bình thường. Có những điểm tốt như:
Thời kì điều trị ngắn chỉ cần khoảng 15 - 20 phút.
Đảm bảo an toàn, không gây biến chứng, ko tác dụng phụ.
Không gây đớn đau, tránh mất phổ quát máu, không để lại vết sẹo xấu.
Hiệu quả điều trị bệnh cao, ko tái phát nhiều lần.
Vết thương nhỏ, hồi phục nhanh, ko nằm viện, không tác động tới sinh hoạt.

Phạm vi điều trị ứng dụng với các trường hợp lòi dom . Xử lý hậu quả của việc điều trị bằng Cách khác nhưng không đạt kết quả
cao.
15.3. Điều trị lòi dom bằng cách PPH
Nguyên lý hoạt động:
Công nghệ PPH còn được gọi là công nghệ thắt vùng niêm mạc lòi dom. Cách này thích hợp điều trị lòi dom nội. Dựa trên nguyên
lý khoanh vùng niêm mạc trên đường lược từ hai - 4cm.
Sau đó, bằng máy ôn hợp nhằm mẫu bỏ các búi lòi dom dạng vòng tại hậu môn. Vì vùng này không cất dây thần kinh cảm giác
nên sẽ không gây đau đớn cho người bệnh.
Điểm cộng của kỹ thuật PPH:
Đảm bảo an toàn do không cần dùng dao cắt lòi dom. Phương tiện được sử dụng một lần nên ko gây viêm nhiễm, biến chứng.
Cắt bỏ búi lòi dom mà không khiến cho thương tổn tới bề mặt ống hậu môn.
Thời gian điều trị chóng vánh trong thời gian 20 - út. Sau giải phẫu, bệnh nhân mang thể ra về ngay mà ko cần nằm Viện.
Thương tổn phải chăng, bình phục nhanh, sở hữu thể sinh hoạt và làm việc bình thường mà ko cần kiêng cữ lâu.
Kỹ thuật PPH hoặc HCPT là những Cách chữa bệnh lòi dom hiệu quả. Đáp ứng được những tránh của cách chữa truyền thống.
Đảm bảo an toàn, ko đau đớn, không tái phát phổ quát lần.
Những bước chữa lòi dom bằng khoa học PPH hoặc HCPT
Bước 1: Thăm khám lâm sàng
Bác sĩ sẽ Nhìn vào hậu môn bằng mắt, rà soát bằng tay. Hài hòa với khiến cho những xét nghiệm giúp xác định chính xác bệnh lòi
dom ở dạng nào.
Bước 2: Khâu chuẩn bị
Vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn bằng thuốc vô trùng. Các công cụ y tế cũng được sát trùng tuyệt đối.
Bước 3: Tiến hành điều trị
Tùy thuộc vào dạng lòi dom mà người bệnh mắc phải mà thầy thuốc sẽ chọn lựa bí quyết thích hợp. Sử dụng kỹ thuật PPH hoặc
HCPT để cắt bỏ búi lòi dom an toàn, triệt để.
Bước 4: chấm dứt thủ thuật
Bác sĩ sẽ vệ sinh lại hậu môn 1 lần nữa, băng lại vết thương và chuyển người bệnh sang phòng nghỉ dưỡng.
Trên đây là 29 cách chữa bệnh lòi dom tại nhà hiệu quả hiện nay . Nếu bạn còn những câu hỏi thắc mắc cần giải đáp hãy liên
hệ với các chuyên gia sức khỏe qua khung chat tư vấn bên dưới đây để được tư vấn miễn phí.
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