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Cắt Trĩ Bằng Phương Pháp PPH, HCPT, LASER: Nên
Chọn Phương Pháp Nào Hiện Nay
August 20, 2021

Hiện nay nếu như muốn khỏi hoàn toàn bệnh trĩ thì bệnh nhân thường sẽ tuyển lựa cắt trĩ bằng các cách hiện đại
như HCPT, PPH,...Tuy nhiên, với gần như người không biết cắt trĩ bằng phương pháp HCPT, PPH, hay Laser là gì?
Cắt trĩ bằng phương pháp nào tốt nhất hiện nay? Để giúp mọi người hiểu hơn về các kỹ thuật cắt trĩ, chúng tôi xin
san sẻ các thông tin có ích dưới đây.
Chào bác sĩ: “Tôi năm nay 27 tuổi, dạo trước tôi thấy hậu môn mình bị đau ngứa và chảy máu khi đi ngoài. Tôi có đi
thăm khám thì đã được chẩn đoán mắc bệnh trĩ nội. Qua tìm hiểu tôi được biết để điều trị bệnh trĩ có nhiều
phương pháp cắt trĩ khác nhau như HCPT, PPH, Laser. Bác sĩ có thể cho tôi biết nên ưu nhược điểm của từng
phương pháp và nên chọn cách nào không ạ?” Anh Nguyễn Thanh H, Võ Cường, Bắc Ninh.

Bác sĩ chuyên khoa trả lời: Bạn Thanh H thân mến! Hiện nay, bệnh trĩ được chữa trĩ dứt điểm bằng những phương
pháp tiên tiến hiện đại như HCPT, PPH, laser. Câu hỏi của bạn cũng là câu hỏi của phổ biến bệnh nhân khi không
may mắc bệnh trĩ. Chúng tôi sẽ tư vấn bằng các thông tin dưới đây.

CẮT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HCPT, PPH, LASER LÀ GÌ?
Cắt trĩ là 1 thủ thuật nhằm mẫu bỏ những búi trĩ 1 phương pháp chóng vánh trong khi bệnh đã vững mạnh tới thời
kỳ nặng có các biến chứng nguy hiểm như sa nghẹt búi trĩ. Hay lúc điều trị bằng các phương pháp khác không có
hiệu quả.

Có sự phát triển của kỹ thuật công nghệ, trong lĩnh vực y học để điều trị các loại bệnh trĩ hiệu quả đã có các
phương pháp cắt trĩ đương đại như HCPT, PPH và Laser.
- Cắt trĩ bằng phương pháp HCPT là công nghệ lấn chiếm tối thiểu, chữa bệnh bằng sóng cao tần. Lợi dụng nguyên
lý sản sinh nhiệt của điện trường của sóng cao tần để làm các cơ quan bên trong hậu môn có nguyên tử ion điện
và ion lưỡng cực. Những ion thuốc chỉ mất khoảng ngắn có thể thâm nhập tiện dụng vào tổ chức bệnh, gây hiệu
quả từ tính trên những búi trĩ, với hiệu quả cao trong điều trị bệnh hậu môn, trong đó có bệnh trĩ.
- Cắt trĩ bằng phương pháp PPH hay được gọi là công nghệ thắt vùng niêm mạc búi trĩ. Đây là 1 khoa học mới dựa
trên nhận thức lý luận chung trong việc điều trị bệnh trĩ. Bác sĩ sẽ sử dụng máy ôn hợp PPH để thực hiện cắt trĩ.
- Cắt trĩ bằng Laser là một phương pháp cắt trĩ không tiêu dùng đến dao giải phẫu mà sử dụng tia laser để ảnh
hưởng vào những búi trĩ khiến trĩ teo lại và rụng đi.

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮT TRĨ TIÊN TIẾN
Mỗi một cách cắt trĩ hiện đại trên đều được những chuyên gia tìm hiểu cao và đã được ứng dụng ở nhiều cơ sở y tế
trong và ngoài nước. Để hiểu kỹ hơn về những cách thức cắt trĩ này thì dưới đây là ưu nhược điểm của kỹ thuật
HCPT, PPH và laser mà mọi người có thể tham khảo.

Cắt trĩ bằng phương pháp HCPT
Đây là phương pháp cắt trĩ giúp bệnh nhân khỏi hoàn toàn những căn bệnh trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hẩu lốn. Phương
pháp này có rộng rãi ưu điểm vượt trội hơn những phương pháp truyền thống cũ. Cụ thể như
Ưu điểm:
- Độ chính xác cao: khoa học này sử dụng máy tính hiển thị xác thực vị trí của bệnh lý, giúp bác sĩ phẫu thuật tiện
dụng hơn.
- Thời gian điều trị ngắn: thời gian phẫu thuật chỉ khoảng 20 phút đã cái bỏ duyên cớ gây bệnh và những búi trĩ.
- Ít đau đớn: hạn chế các thương tổn về thể xác cho bệnh nhân do đã được gây tê và hài hòa có nhiệt độ thấp.
- phục hồi nhanh: Vết thương nhỏ, không để lại sẹo phục hồi bệnh chóng vánh.
- An toàn, biến chứng thấp: quá trình thực hiện được phê duyệt máy tính, đảm bảo an toàn và chuẩn y theo dõi tỷ
lệ biến chứng phải chăng.
Nhược điểm:
Sử dụng máy móc hiện đại, bác sĩ phải có chuyên môn cao nên mức giá nhỉnh hơn những phương pháp truyền
thống.

Cắt trĩ bằng phương pháp PPH
Công nghệ PPH cắt bỏ vòng đai niêm mạc trực tràng đồng thời sẽ khôi phục vị trí của các tổ chức bên trong hậu
môn bị sa xuống. Phương pháp cắt trĩ này có ưu và nhược điểm là:
Ưu điểm:
- Độ an toàn cao: không cắt bỏ đệm hậu môn đảm bảo chức năng thường nhật cho hậu môn, hạn chế trường hợp
bệnh bị biến chứng, an toàn có mọi người bệnh.
- không đau đớn: kỹ thuật này đưa búi trĩ bị sa ra ngoài trở về vị trí ban đầu, cắt đứt tĩnh mạch cung ứng máu cho
búi trĩ, không gây đau đớn, không thương tổn vùng hậu môn.
- Vết thương nhỏ, khả năng hồi phục nhanh: kỹ thuật cắt bỏ niêm mạc không vết gây vết thương hở, vết thương
giải phẫu nhỏ, có thể mau chóng bình phục.
- Đối tượng điều trị rộng: cách thức này phù hợp có đa dạng đối tượng do ít thương tổn như với người to tuổi,
người bị tái bệnh hay bệnh nhân bị sa hậu môn.
Nhược điểm:
- Cần phải tiến hành gây mê.
- Giá tiền điều trị cao và phải được thực hiện ở các hạ tầng y tế uy tín có tất cả máy móc hiện đại, bác sĩ nhiều năm
kinh nghiệm.

Cắt trĩ bằng tia laser
Bác sĩ sẽ sử dụng tia laser CO2, tia laser trực tiếp và gián tiếp để cắt trĩ không nhờ đến sự can thiệp của dao mổ.
Dùng tia laser trong điều trị bệnh trĩ có các thế mạnh, nhược điểm mà Anh chị cần biết như:
Ưu điểm:
- Hiệu quả cao: Tia laser loại bỏ triệt để các búi trĩ ở các thời kỳ hai, 3 và 1 số trường hợp trĩ giai đoạn 4.
- Thời gian tiến hành nhanh: thời gian thực hiện và phục hồi nhanh, ít biến chứng.
- Tránh tái phát bệnh: tiêu diệt hoàn toàn búi trĩ, tỷ lệ tái phát bệnh tốt.
Nhược điểm:
- Mức giá hơi cao, với thể gây đớn đau, chảy máu.
- Hoàn toàn phù hợp có bệnh trĩ độ hai, độ 3, còn trĩ cáp độ 4 cần phải theo dõi và xem xét thêm.

CẮT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÀO TỐT NHẤT HIỆN NAY
Cắt trĩ bằng phương pháp nào tốt nhất? Đang là vấn đề băn khoăn đối có phổ quát bệnh nhân. có những thông tin
về ưu nhược điểm của các phương pháp cắt trĩ HCPT, PPH và Laser ở trên thì có thể thấy cách nào cũng có phần
lớn điểm cộng. Cho nên để chọn ra phương pháp cắt trĩ thấp nhất thì còn tùy thuộc vào nguồn vốn, mong muốn
và nhu cầu của bệnh nhân.
Bệnh nhân khi mắc trĩ nên tới các hạ tầng y tế uy tín để bác sĩ thăm khám bệnh, xác định chừng độ bệnh. Từ ấy sẽ
giải đáp cẩn thận về phương pháp cắt trĩ từ ưu nhược điểm đến giá thành khám chữa. Lúc đấy, người bệnh sẽ với
chọn lựa phải chăng nhất, phù thống nhất để mau chóng khỏi bệnh, không đau đớn, không tái phát có mức giá hợp
lý.

ĐỊA CHỈ CẮT TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI Ở ĐÂU AN TOÀN,
HIỆU QUẢ
Hiện nay, có nhu cầu khám chữa bệnh trĩ càng ngày càng nâng cao cao thì đã có phần đông cơ sở vật chất y tế
đang khai triển nhà cung cấp khám, điều trị bệnh trĩ có nhiều cách thức hiệu quả. Trong đó phải đề cập tới Phòng
khám đa khoa Thành Đô. Diễn ra từ ra tới bây giờ, phòng khám đã không giới hạn phấn đấu để có lại chất lượng,
hiệu quả phải chăng nhất cho mỗi người bệnh như:

Đội ngũ y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm
Là một trong những địa chỉ cắt trĩ bằng cách thức HCPT, PPH hiện đại, được thực hiện bởi lực lượng y bác sĩ tay
nghề cao, giàu kinh nghiệm thực tại, phòng khám Thành Đô đã được phổ thông bệnh nhân tin tưởng.

Trang thiết bị y tế hiện đại
Để giúp bác sĩ thực hành thành công hai công nghệ lấn chiếm tối thiểu trên thì phòng khám đã đầu cơ trang thiết
bị máy móc chuyên dụng chất lượng cao, đạt thông qua tế và được đặt trong phòng phẫu thuật vô trùng. Bệnh
nhân có thể hoàn toàn lặng tâm về kết quả điều trị, đảm bảo không biến chứng, hạn chế viêm nhiễm.

Chi phí cắt trĩ hợp lý
Chi phí cắt trĩ bằng những phương pháp hiện đại được phổ thông bệnh nhân Tìm hiểu hợp lý dĩ nhiên nhiều giảm
giá hấp dẫn. Do vậy, người bệnh đến đây thăm khám không cần quá lo âu về vốn đầu tư. Mọi tầm giá đều đã được
niêm yết, công khai theo quy định của Bộ y tế, không xảy ra trường hợp đội giá, phát sinh giá bán ngoài quy định.

Chất lượng dịch vụ y tế tốt
Có thái độ nhiệt tình, chu đáo của nhóm y bác sĩ, bệnh nhân sẽ có thể thả sức chia sẻ về bệnh lý, có tâm lý ổn định
để điều trị bệnh tốt nhất.
Các bệnh nhân nào không thu xếp được thời gian tới giải đáp, muốn tiết kiệm thời gian chuyển di thì phòng khám
đã có tổng đài tư vấn online miễn phí. Nhóm bác sĩ online sẽ tư vấn nhiệt thành về những phương pháp cắt trĩ tiên
tiến, tư vấn mọi thắc mắc của bệnh nhân về sức khỏe, triệu chứng, khởi thủy, cách thức chữa trị bệnh.
Thời gian mở cửa: 8h - 20h, tất cả các ngày lễ tết
Địa chỉ: 248 Trần Hưng Đạo, Tiền An, Bắc Ninh.
Trên đây là bài viết về cắt trĩ HCPT, PPH, Laser là gì? Phương pháp nào tốt nhất hiện nay. Để đảm bảo hiệu quả
cao thì Cả nhà nên tiến hành điều trị ở các cơ sở y tế có máy móc tiên tiến, bác sĩ chuyên môn cao. Nếu bạn đang
phân vẫn không biết nên cắt trĩ bằng cách nào, ở đâu rẻ thì hãy địa chỉ tới Hotline 0865.776.663 để được tư vấn
miễn phí.
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