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10 Địa chỉ cắt bao quy dầu ở tại Bắc Ninh nhất hiện
nay 2021
August 20, 2021

Cắt bao quy đầu ở đâu tốt nhất tại Bắc Ninh hay địa chỉ cắt bao quy đầu ở đâu Bắc Ninh tốt nhất hiện nay cho
nam giới. Khi gặp phải một vấn đề nào đó liên quan tới cậu nhỏ thì giải pháp tối ưu mà nhiều người nghĩ đến là cắt
bao quy đầu. Thế nhưng tìm được một địa chỉ như ý lại không dễ dàng chút nào. Vậy cắt bỏ bao quy đầu ở đâu tại
Bắc Ninh là tốt nhất? Bài viết dưới đây bác sĩ tư vấn sẽ giới thiệu đến các bạn những thông tin chi tiết về vấn đề
này.
Để giúp nam giới có được sự lựa chọn tốt nhất, dưới đây tư vấn bác sĩ 24 giờ sẽ chia sẻ địa chỉ cắt bao quy đầu uy
tín ở Bắc Ninh để bạn cùng tham khảo.

CẮT BAO QUY ĐẦU LÀ GÌ?
Cắt bao quy đầu là một thủ thuật ngoại khoa được thực hiện nhằm giúp nam giới chấm dứt tình trạng dài/hẹp bao
quy đầu. Đây là một tiểu phẫu đơn giản, cắt bỏ đi lớp da thừa trên quy đầu giúp nam giới vệ sinh cũng như quan hệ
dễ dàng hơn. Thời gian thực hiện thủ thuật nhanh chóng, không gây ảnh hưởng nào đến dương vật, nâng cao thẩm
mỹ cho “cậu nhỏ”.

LỢI ÍCH CỦA CẮT BAO QUY ĐẦU
Cắt bao quy đầu mang lại rất nhiều lợi ích cho nam giới. Cụ thể như:

Vệ sinh dương vật dễ dàng
Khi cắt bao quy đầu sẽ giúp loại bỏ đi phần da thừa quy đầu mà bấy lâu nay trùm kín gây khó khăn cho việc vệ sinh
và quan hệ tình dục. Loại bỏ hoàn toàn các vi khuẩn, cặn bẩn bên trong lớp da quy đầu, không cho chúng có cơ
hội sinh sôi và phát triển.

Tránh các bệnh viêm nhiễm nam khoa
Vệ sinh không sạch sẽ dương vật khiến vi khuẩn phát triển và gây nên các bệnh viêm nhiễm nam khoa như là: viêm
quy đầu, viêm tinh hoàn, viêm niệu đạo,.... Vì vậy, cắt bao quy đầu giúp đấng mày râu tránh khỏi những căn bệnh
này.

Dương vật phát triển được bình thường
Tình trạng dài hay hẹp bao quy đầu khiến cho dương vật bị kìm hãm phát triển, “cậu nhỏ” bị bao bọc, bó chặt, có
xu hướng bị ngắn và nhỏ hơn so với bình thường. Chính vì vậy, sau tiểu phẫu, quy đầu sẽ được giải phóng tự do,
dương vật có thể phát triển một cách tối đa và tự nhiên.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh qua đường tình dục
Khi phần da thừa quy đầu bị loại bỏ thì các vi khuẩn, virus,.. gây ra bệnh xã hội không có nơi trú ngụ để sinh sôi
gây bệnh. Nam giới quan hệ tình dục không an toàn cũng giảm bớt nguy cơ này.

Hạn chế nguy cơ vô sinh
Tiểu phẫu bao quy đầu giúp nam giới tránh mắc phải các bệnh lý viêm nhiễm nam khoa kể trên. Điều này sẽ đảm
bảo quá trình sản xuất tinh trùng diễn ra được thuận lợi, tinh trùng sinh ra được khỏe mạnh, có thể dễ dàng di
chuyển vào bên trong để gặp trứng, tăng cơ hội thụ thai. Từ đó, hạn chế nguy cơ vô sinh - hiếm muộn ở nam giới.

Nâng cao chất lượng tình dục
Bao quy đầu bị dài hay hẹp đều có những ảnh hưởng nhất định tới quá trình quan hệ tình dục. Cụ thể, khi bao quy
đầu quá dài, nó luôn bọc kín quy đầu của dương vật, khiến vùng này trở nên nhạy cảm hơn với các kích thích, đây
là một trong những nguyên nhân gây xuất tinh sớm ở nam giới. Trường hợp hẹp bao quy đầu thì lại khiến việc
quan hệ khó khăn, nguyên nhân là khi dương vật cương cứng, bao quy đầu thắt chặt đầu dương vật khiến nam giới
bị đau, thậm chí rối loạn cương dương,... Việc cắt bao quy đầu giúp nam giới cải thiện khả năng tình dục, thăng hoa
hơn trong cuộc yêu.

Nâng cao tính thẩm mỹ
Dương vật sau khi được cắt bao quy đầu sẽ trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Nam giới lấy lại bản lĩnh đàn ông, tự
tin hơn với “cậu nhỏ” trước bạn tình, chất lượng cuộc yêu được nâng cao.

Giữ gìn hạnh phúc gia đình
Cắt bao quy đầu giúp quan hệ tình dục dễ dàng hơn, thăng hoa hơn. Nam giới có chất lượng tinh trùng tốt giúp
việc thụ thai dễ dàng. Hạnh phúc gia đình được trọn vẹn.

TIÊU CHÍ CHỌN ĐỊA CHỈ CẮT BAO QUY ĐẦU UY TÍN
Thông thường, có hầu hết địa chỉ cắt bao quy đầu tại Bắc Ninh và các tỉnh thành khác nhưng vấn đề là khiến sao
để tìm được 1 cơ sở vật chất cắt bao quy đầu uy tín tại Bắc Ninh đáng tin cậy, chất lượng thì còn cần đa dạng thời
kì cho việc kiếm tìm. nhiều nam giới cứ cho rằng tiểu phẫu cắt bao quy đầu hơi đơn giản và chỉ cần thực hành tại
những địa chỉ cắt bao quy đầu mà mình biết qua là xong. Đây là một sai trái vì việc nhắm mắt chọn bừa một liên hệ
cắt bao quy đầu sẽ gây ra nhiều hậu quả khó lường trước được.
Chính thành ra, điều mà nam giới nào cũng cần chú trọng trước lúc đi cắt bao quy đầu là hãy lựa chọn Bệnh viện
hay các phòng khám cắt bao quy đầu tại Bắc Ninh giải quyết được sự tin cậy và cần có rất nhiều các chỉ tiêu sau:
- Các bác sĩ thực hiện tiểu phẫu cắt bao quy đầu cho bạn cần phải được đào tạo về tay nghề hơn nữa cần có kinh
nghiệm làm việc lâu năm để có thể đảm bảo được độ chính xác, an toàn trong quá trình thực hiện thủ thuật này.
- Cơ sở vật chất hiện đại: bạn nên đến các phòng khám được đầu tư cả về hệ thống tiện nghi, an toàn các dụng cụ
cũng như máy móc được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về để nhằm đảm bảo được độ chính xác cao cũng như
hạn chế được các sai sót trong quá trình tiểu phẫu.
- Chi phí cắt bao quy đầu: chi phí cắt bao quy đầu ở những địa chỉ này cần phù hợp với các phương pháp điều trị,
mọi chi phí phải được công khai với người bệnh và tránh được trường hợp đút lót hay ép giá người bệnh.
- Kỹ thuật cắt bao quy đầu tiên tiến có thể được áp dụng cắt bao quy đầu theo như công nghệ của Hàn Quốc nên
khá nhanh chóng, khả năng phục hồi nhanh chóng và không đau đớn.
- Hầu hết các cơ sở y tế nói chung và cắt bao quy đầu nói riêng đều rất quan tâm đến việc phát triển dịch vụ y tế
chính vì thế bạn có thể hoàn toan an tâm nếu lựa chọn được một địa chỉ mà các thủ tục y tế nhanh gọn, thái độ
làm việc chu đáo, tận tình, người bệnh được giải đáp và hướng dẫn một cách tỉ mỉ tất cả các thắc mắc.
- Phẫu thuật cắt bao quy đầu không đau: trước khi tiến hành cắt bao quy đầu bạn sẽ được dùng thuốc gây tê tại
chỗ rồi sử dụng các công nghệ cao trong cắt bao quy đầu nên không hề đau trong quá trình thực hiện tiểu phẫu.
Chỉ tới khi hết thuốc người bệnh mới thấy buốt hơn nhưng lúc này sẽ có thêm thuốc giảm đau cho bạn.
- Đảm bảo tính thẩm mỹ: Mọi quy trình cắt cũng như sau khi hoàn thành sẽ được chú trọng đến khâu hình dáng
cũng như kích thước của dương vật nên bạn có thể hoàn toàn an tâm.

CẮT BAO QUY ĐẦU Ở ĐÂU BẮC NINH UY TÍN HIỆN NAY
Theo các chuyên gia y tế, để thực hiện cắt bao quy đầu đảm bảo an toàn, mức chi phí hợp lý thì nam giới nên lựa
chọn cơ sở y tế được cấp phép rõ ràng, đội ngũ bác sĩ giỏi, phương pháp hiện đại - công nghệ cắt bao quy đầu tiên
tiến để thăm khám sớm và điều trị kịp thời.

Phòng khám đa khoa Thành Đô địa chỉ vàng cắt bao quy đầu uy tín tại Bắc Ninh. Phòng khám Đa khoa Thành Đô Số 248 Trần Hưng Đạo - Tiền an - Tp Bắc Ninh đang là cơ sở chuyên khoa sâu và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực
Nam khoa, trong đó là địa chỉ cắt bao quy đầu được đông đảo anh em nam giới tin tưởng và lựa chọn.

1/ Hoạt động công khai
Phòng khám Đa Khoa Thành Đô được cấp giấy phép hoạt động và chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Y tế. Quy trình
sử dụng thuốc, khám chữa bệnh, cũng như chi phí điều trị đều phù hợp với quy định chung nên người bệnh có thể
hoàn toàn yên tâm khi tới khám và chữa trị bệnh.

2/ Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm
Phòng khám có đội ngũ bác sĩ chuyên môn giỏi, bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm, đều là những chuyên gia hàng
đầu trong lĩnh vực Nam khoa - Ngoại tiết niệu.

3/ Cơ sở vật chất đầy đủ
Chú trọng đầu tư vào cơ sở vật chất. Các phòng phẫu thuật, phòng khám, phòng nghỉ dưỡng, phòng chờ được bố
trí thuận tiện. Không gian phòng khám được thiết kế với nhiều cây xanh mang lại sự thoáng mát và thoải mái cho
người bệnh. Đồ dùng các phòng đều được trang bị đầy đủ, tiện nghi.

4/ Phương pháp cắt bao quy đầu tiên tiến
Phòng khám đang là cơ sở y tế đi đầu trong áp dụng công nghệ cắt bao quy đầu tiên tiến và đang nhận được nhiều
đánh giá tích cực nhiều bệnh nhân trong tỉnh thành và các khu vực lân cận.
Cắt thẩm mỹ tự động bằng máy, cam kết không để lại sẹo trên dương vật.
Quá trình cắt không gây đau đớn, hạn chế chảy máu, hoàn toàn không ảnh hưởng đến dương vật.
Thời gian thực hiện nhanh chỉ từ 5-10 phút, không cần nằm viện.
Chi phí hợp lý: Chi phí phù hợp với điều kiện của đa số nam giới và thấp hơn phương pháp laser rất nhiều.

5/ Thời gian làm việc linh hoạt
Phòng khám hoạt động từ 8h - 20h tất cả các ngày trong tuần (cả ngày lễ) giúp bệnh nhân linh hoạt thời gian khám
chữa. Bên cạnh đó còn có hệ thống tư vấn và nhận đặt lịch khám 24/7, người bệnh không mất thời gian chờ đợi,
thủ tục thăm khám đơn giản, nhanh chóng nên sẽ tiết kiệm được quỹ thời gian cho bệnh nhân.

6/ Chi phí công khai, minh bạch
Chi phí hợp lý, niêm yết đúng như yêu cầu của các cơ quan y tế có thẩm quyền. Người bệnh được tư vấn trước khi
lựa chọn dịch vụ lại được giảm giá một số dịch vụ thăm khám khác giúp giảm bớt đi gánh nặng chi phí. Cụ thể, chi
phí cắt bao quy đầu tại phòng khám bao gồm:
Tiền khám lâm sàng: Miễn phí hoặc giảm 300k
Tiền xét nghiệm và khám chuyên sâu: phụ thuộc vào số xét nghiệm cần thực hiện
+ Xét nghiệm nước tiểu: 50k
+ Xét nghiệm máu: 90k
+ Máu chảy máu đông: 30k
Hi vọng qua những thông tin trên đây đã giúp bạn thuận lợi hơn trong việc chọn lọc địa chỉ cắt bao quy đầu ở Bắc
Ninh tốt nhất . Nếu bạn còn những câu hỏi thắc mắc khác, bạn hãy tham khảo kinh nghiệm của bác sĩ để được tư
vấn hỗ trợ và giải đáp.
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