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21 Cách chữa bệnh viêm tinh hoàn taị nhà cho nam
giới hiệu quả
August 26, 2021

Viêm tinh hoàn là một trong các bệnh viêm nam khoa đa dạng hiện nay. Bất cứ nam giới nào cũng có nguy cơ
bị mắc bệnh. Tuy nhiên, không phải nam giới nào cũng biết được khi bị bệnh sẽ với các triệu chứng nào. Dẫn
tới hiện trạng không phát hiện kịp thời lúc bệnh ở giai đoạn đầu. Đến lúc tới gặp bác sĩ khi đấy bệnh đã chuyển
sang quá trình nặng. Vậy biểu đạt của viêm tinh hoàn như thế nào? Cách ch ữa bệnh v iêm tinh h oàn ra sao?
Bài viết dưới đây những bác sĩ chia sẻt cho bạn.

BỆNH VIÊM TINH HOÀN LÀ GÌ?
Viêm tinh hoàn mang tên kỹ thuật là Orchitis, đây là hiện trạng sưng đau dĩ nhiên dấu hiệu viêm ở 1 hoặc 2 bên
tinh hoàn. Bệnh viêm tinh hoàn xảy ra cốt yếu do vi khuẩn tấn công khi quan hệ tình dục, đa phần nhóm người
mắc bệnh sẽ rơi vào độ tuổi trong khoảng 19 đến 35.

DẤU HIỆU CỦA VIÊM TINH HOÀN
Viêm tinh hoàn là hiện trạng nhiễm trùng một bên hoặc cả hai bên tinh hoàn. Bệnh vững mạnh qua hai thời kỳ
cấp tính và mãn tính. Ở mỗi giai đoạn của bệnh sẽ với các diễn tả khác nhau. Cụ thể như:

Triệu chứng viêm tinh hoàn giai đoạn cấp tính:
Đây là giai đoạn đầu lúc mới mắc bệnh. Những triệu chứng sẽ xuất hiện trong vòng một – 2 ngày, mang xu thế
trầm trọng hơn. Viêm tinh hoàn cấp tính với những tín hiệu hơi rõ rệt. Nam giới mang thể Quan sát bằng mắt
thường:
Có cảm giác đau tức ở bìu đột ngột, đau lan lên bẹn, vùng hạ vị, sưng đau dương vật.
Da bìu một hoặc cả 2 bị đơn sưng đỏ, phù nài nỉ, căng mong.
Lúc sờ nắn tinh hoàn thấy căng và đau, mào tinh to.
Gặp khó khăn trong việc tiểu một thể, tiểu đau buốt, tiểu rắt, thường xuyên buồn tiểu.
Cơ thể bị sốt nhẹ hoặc sốt cao, tất nhiên cảm giác buồn nôn. Tương đối thở có mùi hôi, lưỡi bẩn, môi khô...
Khi mang biến chứng hoại tử sờ tinh hoàn sẽ có cảm giác nhì nhằng, tràn tinh màng tinh hoàn.
Tín hiệu của viêm tinh hoàn cấp tính sẽ giảm sau 1 tuần. nhiều nam giới chủ quan nghĩ rằng bệnh đã khỏi. Đây
là quan niệm khôn cùng sai lầm. Bởi bệnh không khỏi mà chỉ là chuẩn bị tiền đề để chuyển sang quá trình mãn
tính.

Dấu hiệu viêm tinh hoàn giai đoạn mãn tính:
Viêm tinh hoàn cấp tính không được chữa trị kịp thời hoặc chữa không đúng cách thức. Sẽ biến chứng gây viêm
tinh hoàn mãn tính. Triệu chứng thường thấy của bệnh ở giai đoạn này như:
Nam giới thường xuyên bị đau đớn và sưng đau ở vùng bìu. Cảm giác tăng lên lan sang vùng háng, vùng bụng
dưới.
Khi tiến hành xét nghiệm và kiểm tra sẽ phát hiện thành của ống dẫn tinh bị dày lên.
Viêm nhiễm khiến tinh hoàn bị sưng rái cá, co cứng và đau đớn nhiều hơn.
Nổi hạch bạch huyết, đau đớn lúc quan hệ nhất là khi xuất tinh.
Thân thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, sức đề kháng suy giảm.

NGUYÊN NHÂN GÂY VIÊM TINH HOÀN
Thực tiễn đã cho thấy, viêm tinh hoàn có xuất xứ do vi khuẩn và vi trùng thâm nhập vào cơ thể. Không những
thế, nó còn bắt nguồn bởi một số nguồn gốc như sau:

Viêm tinh hoàn do quai bị
Chắc hẳn, khi nhắc đến chứng quai bị, chúng ta không quá xa lạ có căn bệnh này, nó xuất hiện phổ quát ở độ tuổi
trong khoảng 3-19 tuổi. Bệnh có khả năng chữa khỏi, nhưng ở một số trường hợp lại là nguồn cội gây chứng
viêm tinh hoàn cấp ở nam giới.
Trong 1 nghiên cứu và Báo cáo đã chỉ ra rằng, có 20% nam giới mắc viêm tinh hoàn do biến chứng bệnh quai bị,
thể hiện thường gặp nhất đấy là sưng tinh hoàn hoặc có màu tím xanh, các trường hợp nặng còn gây vô cơ.

Viêm tinh hoàn do nhiễm khuẩn do quan hệ tình dục
Trong quận hội hiện nay, quan niệm về đời sống tiên tiến không còn quá khó tính như trước nữa, vì thế mà việc
quan hệ trước hôn nhân phát triển thành rộng rãi. Không những thế, điều đáng đề cập ở đây đó là Anh chị em
giới tính thiếu kiến thức sinh sản, chủ quan không tiêu dùng biện pháp kiểm soát an ninh an toàn khiến cho gia
tăng khả năng nhiễm bệnh, gây nên những căn bệnh qua con đường tình dục.
Viêm tinh hoàn giả dụ không được điều trị kịp thời, nó sẽ gây nên nhiều biến chứng ở nam giới như viêm tuyến
tiền liệt, mất khả năng sinh sản nếu không được phát hiện kịp thời.

Mắc bệnh thông qua quan hệ tình dục
Đây cũng là 1 trong số các căn nguyên chủ yếu gây viêm tinh hoàn ở nam giới, đông đảo các căn bệnh lây
truyền qua trục đường dục tình như sùi mào gà, chàm, lậu, giang mai đều do virut gây nên, lúc nó xâm nhập vào
cơ quan sinh dục của nam giới sẽ di chuyển đến tinh hoàn và gây viêm nhiễm.

Viêm bao quy đầu
Đây được coi là căn bênh thường gặp ở nam giới, do trạng thái bao quy đầu bịt kín dương vật nên làm nam giới
gặp phổ biến khó khăn khi đi vệ sinh, nó làm các chất cặn bã tích tụ lại sinh dục, từ ấy mà nấm và vi khuẩn với
điều kiện sinh sôi, lớn mạnh mạnh mẽ…

Di chứng do giải phẫu
Có thể bạn chưa biết, nam giới đã từng có tiền sử thực hiện giải phẫu tại niệu đạo sinh dục như lấy sỏi, bọng
đái, đặt ống thông hoặc đưa phương tiện y tế vào dương vật có thể gây ra bệnh viêm tinh hoàn.

Thủ dâm hoặc quan hệ dục tình không lành mạnh
Bình thường, nam giới với quan hệ tình dục với bạn tình không dùng giải pháp an toàn, hoặc thủ dâm quá bạo
dạn, có tần xuất phổ biến, nó sẽ khiến cho cơ quan sinh dục bị trầy xước, nhiễm trùng, các nguyên tố này cũng
là khởi thủy cốt yếu dẫn đến căn bệnh viêm tinh hoàn.

Dị ứng lúc sử dụng bao cao su
Khi mà quan hệ tình dục, với một vài trường hợp nam giới mang thể bị kích ứng khi tiêu dùng bao cao su, dung
tinh tẩy rửa, chất diệt tinh trùng… điều này, khiến cơ quan sinh dục bị dị ứng, dần dần gây nên viêm tinh hoàn ở
nam giới.

Tinh hoàn bị thương tổn
Chứng viêm tinh hoàn cũng khởi hành trong khi quan hệ dục tình quá thô bạo hoặc quá rộng rãi làm cho tinh
hoàn bị thương tổn hiểm nguy.

TỔNG HỢP CÁCH ĐIỀU TRỊ VIÊM TINH HOÀN HIỆU QUẢ
Chữa viêm tinh hoàn bằng lá lốt
Người bệnh với thể sử dụng lá lốt cùng có những vị thuốc như: è so bì, bạch truật, lệ chi, cam thảo, bạch linh, …
Đem sắc nước uống hàng ngày.

Trị viêm nhiễm ở tinh hoàn bằng lá trầu không
Lá trầu không là chiếc lá thân thuộc của các cụ ăn trầu ở Việt Nam. Lá với vị cay nồng, mùi hắc, mang tác dụng
tiêu viêm, sát khuẩn, diệt trùng rất tích cực. Không những thế tinh dầu và chất talin có ở trong lá trầu còn
mang tác dụng diệt khuẩn rất tốt.
Nam giới tiêu dùng lá trầu không đã được rửa sạch rồi để cho ráo, sau đấy quét một lớp mật ong lên lá trầu
không. Tiếp tới, nam giới đặt lá trầu không đó vào vùng bị viêm, để tương tự 1 thời gian trong khoảng từ 3 tới 4
giờ. Rút cuộc lấy lá trầu không ra và rửa sạch vùng kín lại bằng nước. Người bệnh sử dụng lá trầu không chữa
viêm tinh hoàn hàng ngày tới khi những triệu chứng bệnh thuyên giảm.
Bởi vậy, khi bị viêm tinh hoàn do vi khuẩn, một số người cho rằng sử dụng lá trầu rửa sạch để khô. Sau đó quyệt
một lớp mật ong ở bên trên rồi đắp vào vùng bị viêm khoảng 3-4h rồi rửa sạch. Thực hành bền chí hàng ngày
tới lúc bệnh giảm.

Chữa viêm tinh hoàn tại nhà bằng chườm đá lạnh
Nam giới với thể sử dụng khăn mềm và sạch gói vài viên đá lạnh lại sau đấy chườm vào vùng bìu bị đau. Cảm
giác lạnh sẽ khiến cho giảm các triệu chứng đau, giúp nam giới với thể thư giãn và dễ chịu hơn.

Điều trị viêm tinh hoàn bằng thuốc
Các triệu chứng của bệnh mới xuất hiện bệnh nhân có cảm giác đau tức tinh hoàn dữ dội, xuất tinh ra máu,
thường hẳn nhiên những bệnh viêm mào tinh hoàn, viêm ống dẫn tinh, viêm tuyến tiền liệt, viêm niệu đạo,…
bệnh nhân sẽ được các bác sĩ dùng thuốc kháng sinh, thuốc chống nhiễm trùng do vi khuẩn. Ngoài ra còn hài
hòa có các loại thuốc giảm đau chống phù vật nài. Mang các cái thuốc cộng liều lượng phù hợp thì chỉ sau
khoảng 1 tuần là bệnh mang thể khỏi.
Bên cạnh đó, để kết quả chữa bệnh được tối ưu, người bệnh tuyệt đối không được tự ý tậu thuốc về uống mà cần
yếu chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Phẫu thuật chữa tinh hoàn bị viêm
Nếu tinh hoàn bị viêm ở chừng độ nặng. Mang biểu hiệu biến chứng nguy hiểm làm cho tràn tinh màng tinh
hay hoại tử. Lúc này việc chữa bằng thuốc không có tác dụng, phải đình chỉ bằng cách thức phẫu thuật chiếc bỏ
phần tinh hoàn bị hoại tử.

Chữa viêm tinh hoàn bằng Đông Y
Chữa bằng Đông Y trong khoảng lâu đã nhận được tin tưởng của đa dạng người bệnh. Bởi những bài thuốc
Đông y thường không gây ra tác dụng phụ, tương đối an toàn. Ngoài ra việc tiêu dùng các bài thuốc này nếu
hợp cơ địa không chỉ giúp giảm, trị viêm tinh hoàn hiểu quả mà còn nâng cao cường sức đề kháng, chức năng
sinh lý cải thiện. Những bài thuốc như:
Bài thuốc 1: Bao gồm những vị thuốc như: ngũ vị, è bì, quế, sinh khương, thiên niên kiện, lệ chi, ngải diệp, đinh
năng, hạ khô thảo, chích thảo, tơ hồng xanh, … Đem sắc với 300ml nước rồi uống trong ngày. Sau 1 thời gian
bền chí các mô tả bệnh giảm dần triệu chứng viêm cải thiện.
Bài thuốc 2: Gồm các vị: Ngải diệp, bạch linh, thổ linh, ngũ gia phân bì, đinh lăng, xa tiền, quế, cam thảo, … Đem
sắc có 250ml nước uống trong ngày. Bền chí dùng khoảng 15 ngày những triệu chứng viêm giảm dần.
Lưu ý : Việc dùng những bài thuốc Đông y, thảo dược trùng hợp hay những bài thuốc dân gian. Mặc dầu mang hỗ trợ
điều trị viêm nhiễm, an toàn và không gây ra tác dụng phụ. Nhưng tác dụng chậm, tùy thuộc vào cơ địa từng người,
người bệnh phải bền chí và thực hiện theo đúng chỉ định của bác sĩ. Bạn nên đến cơ sở vật chất chuyên khoa y tế để
điều trị theo đúng phác đồ

Điều trị viêm tinh hoàn bằng ngoại khoa
Lúc viêm tinh hoàn đã có triệu chứng đau nhức ngày một nặng, tinh hoàn vẫn sưng lên sau đó có mô tả xơ
cứng,… ở giai đoạn này bệnh nhân cần mang cách thức điều trị ngay mới mang thể khỏi bệnh và không gây
biến chứng vô cơ.
Phương pháp quang đãng học CRS hiện là kỹ thuật tiên tiến điều trị viêm tinh hoàn mãn tính hiệu quả và giải
quyết triệu chứng bệnh nhanh chóng. Hệ thống điều trị quang học CRS tiêu dùng tần số sóng âm mua ổ vi
khuẩn và tiêu diệt chỉ mất khoảng ngắn. Có công nghệ tiên tiến, cách này giúp điều trị ít đau đớn, giảm triệu
chứng hiệu quả và ngăn chặn tình trạng tái phát.
Khi điều trị viêm tinh hoàn bạn không nên có quan hệ tình dục. Bởi việc này gây bất lợi cho việc điều trị và gây
cảm giác đau buốt chảy máu. Tuy nhiên, nếu như mang quan hệ mang các bệnh nhân bị bệnh viêm nhiễm, lây
truyền khác sẽ làm cho bạn bị truyền nhiễm, kéo dài thời kì điều trị.

CHỮA VIÊM TINH HÒAOÀN Ở ĐÂU UY TÍN
Thấu hiểu những lo âu cũng như các biến chứng nguy hiểm do bệnh viêm tinh hoàn gây ra đối có nam giới, các
chưng sỹ của phòng khám Thành Đô đã và đang vận dụng hệ thống trị liệu quang quẻ học CRS tương trợ điều trị
triệt để tận gốc mầm mống gây bệnh.
Tiêu dùng năng lượng sóng xạ tần và sóng viba để xác định xác thực vị trí trú ẩn của ổ vi khuẩn. Sau đấy, ngưng
đọng và nâng cao độ thẩm thấu mô bệnh nên giúp giai đoạn đàm đạo tế bào và thẩm thấu thuốc tốt hơn để tiêu
diệt triệt để vi khuẩn, dòng bỏ viêm nhiễm tinh hoàn và ngăn phòng ngừa bệnh tái phát.
Thêm vào đấy, hệ thống CRS có mặt trên thị trường đã giải quyết được số đông các nhược điểm của cách thức
truyền thống mang lại độ chính xác, an toàn cao, thời gian chữa trị ngắn, không đau và không ảnh hưởng tới
các chức năng sinh lý cũng như phòng ban lân cận bởi không cần phải phẫu thuật. Vì vậy người bệnh hoàn toàn
yên ổn tâm khi điều trị viêm tinh hoàn bằng hệ thống trị liệu CRS.
Đặc biệt, toàn bộ thứ tự trong khoảng thăm khám đến điều trị bệnh viêm tinh hoàn sẽ được những bác bỏ sỹ
mang chuyên môn, tay nghề vững trực tiếp thực hành, song song cộng sự tương trợ của dụng cụ máy móc tiên
tiến sẽ tạo điều kiện cho việc chẩn đoán và điều trị đạt kết quả cao.
Bên cạnh đó lúc khám và chữa bệnh tại đây Anh chị em sẽ nhận được các khuyến mãi và được tận hưởng những
nhà sản xuất nhiều năm kinh nghiệm nhất.
Lời khuyên: Nam giới khi điều trị viêm tinh hoàn cần mang sự bền chí, tuân thủ đúng theo sự hướng dẫn của
bác sỹ. Mang chế độ ăn uống giàu dưỡng chất, thường xuyên tập dượt thể thao tăng cường sức khỏe, thăm khám
nam khoa định kỳ để có thể phát hiện bệnh sớm nhất.
Trên đây là cách ch ữa bệnh v iêm tinh h oàn ở nam giới. Nêu bạn còn những thắc mắc cần giải đáp hãy liên
hệ có những chuyên gia qua khung chat trả lời bên đưới đây.
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