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Đốt sùi mào gà: Những thông tin người bệnh cần
biết
August 27, 2021

Đốt sùi mào gà là 1 trong các cách điều trị nhiều, nhưng phổ thông người quan tâm không biết đốt sùi mào gà bao lâu thì khỏi, có
đau không, tái phát không. Theo các chuyên gia, bệnh nhân chẳng thể nào biết chính xác bởi ở mỗi người, tình trạng bệnh sẽ khác
nhau. Và bệnh nhân nên đến phòng khám chuyên khoa uy tín để bác sĩ thăm khám, kiểm tra cụ thể.

BỆNH SÙI MÀO LÀ BỆNH GÌ?
Bệnh sùi mào gà là một căn bệnh mang tên gọi khác là bệnh mồng gà, mụn cóc sinh dục, thường gặp ở những người với lối sống
dục tình không an toàn. Cả nam giới và phụ nữ đều dễ mắc phải bệnh khi có quan hệ tình dục mà không dùng giải pháp bảo vệ.

Tác nhân chính gây ra bệnh sùi mào gà là Human papilloma virus – HPV gây ra. Chiếc virus này có hơn 100 chủng loại khác nhau,
trong đấy có chí ít là khoảng 35 chủng virus HPV gây ra các biểu hiện ở bộ phận sinh dục và khu vực hậu môn.
Theo các bác sĩ khám bệnh xã hội ở Bắc Ninh, virus HPV type 16 và 18 là hai chủng virus hết sức hiểm nguy. Bệnh nhân nào bị sùi
mào gà mà không tiến hành chữa trị dứt điểm sẽ có nguy cơ cao bị ung thư cổ tử cung (nữ giới) hoặc ung thư dương vật (ở nam
giới) cùng nhiều biến chứng hiểm nguy khác.
Dấu hiệu điển hình của bệnh là các nốt sùi, u nhú xuất bây giờ những vị trí như dương vật, bao quy đầu, thân dương vật, da bìu,
miệng sáo, âm đạo, cửa mình, cổ tử cung, môi lớn, môi nhỏ, hậu môn, tiếp giáp với miệng, lưỡi, họng…
Các nốt sùi thường có kích thước nhỏ, chỉ khoảng một – 2mm, có màu hồng tươi, với cuống nhô cao trên bề mặt da và thường
không gây đau, không gây ngứa, khi chạm vào dễ chảy máu.
Sau 1 thời gian phá triển những mụn sùi mọc kết liên lại thành từng đám, từng chùm có hình trạng giống hoa mào gà, súp lơ. Bề
mặt các đám sùi thường ẩm thấp, mềm và khi ấn vào những u nhú còn thấy có dịch mủ chảy ra.
Bệnh nhân nếu như không chú ý giữ vệ sinh, vệ sinh không sạch sẽ thì các khu vực có nốt sùi dễ viêm nhiễm, nhiễm trùng, giúp
cho mầm bệnh lớn mạnh.
Không những thế, bệnh nhân khi bị sùi mào gà cũng có thêm các triệu chứng khác như: Người mệt mỏi, sút cân, khó chịu lúc quan
hệ tình dục, chán ăn, nổi nhiều hạch bẹn, ham muốn tình dục suy giảm…
Bệnh sùi mào gà là một căn bệnh xã hội mang mức độ vững mạnh, lây nhiễm mau chóng. không chỉ làm tác động hiểm nguy tới
sức khỏe của người mắc phải mà nó còn gây ra phổ biến hệ lụy cho xã hội, cùng đồng. Do đó, cần phải chữa trị bệnh sớm ngay lúc
phát hiện ra bệnh.

ĐỐT SÙI MÀO GÀ BAO LÂU THÌ KHỎI?
Đốt sùi mào gà bao lâu thì khỏi khiến người bệnh quan tâm, lo âu và thường đưa ra nghi vấn liệu đốt sùi mào gà bao lâu thì khỏi.
Theo phổ quát chuyên
gia chia sẻ, khó có thể xác định được thời gian khỏi bệnh sùi mào gà sau lúc đốt bởi nó phụ thuộc vào hầu hết nhân tố, cụ thể

như:

Trạng thái bệnh
Thực tế, khi triệu chứng sùi mào gà ở quá trình đầu, lúc này bệnh còn nhẹ, các nốt sùi mới mọc, không nhiều thì quá trình đốt sẽ
chóng vánh, đơn giản hơn, nhanh khỏi hơn. Còn khi bệnh sùi mào gà vững mạnh sang thời kỳ nặng, những nốt sùi vững mạnh với
kích thước to, mọc phổ quát hơn thì việc điều trị sẽ lâu hơn, kéo dài hơn và thời gian khỏi cũng sẽ lâu hơn.
Bệnh nhân nên chú ý đi đốt sùi mào gà ngay khi phát hiện ra các nốt sùi, tức là khi bệnh ở chừng độ nhẹ để giúp mang đến hiệu
quả, giúp bệnh khỏi nhanh sau khi đốt.
Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân1 trong những yếu tố với tác động tới đốt sùi mào gà bao lâu thì khỏi đó là tình trạng sức khỏe
của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nào có tình trạng sức khỏe đảm bảo, sức đề kháng tốt thì thời gian khỏi sau khi đốt sùi mào gà sẽ
mau chóng hơn. Trái lại, có những bệnh nhân mang tình trạng sức khỏe không đảm bảo, sức đề kháng kém thì thời gian hồi phục
sau lúc đốt sùi mào gà sẽ lâu hơn đông đảo.cách đốt sùi mào gà
Phương pháp đốt sùi mào gà cũng có tác động ít nhiều tới thời gian khỏi bệnh sùi mào gà sau khi đốt. Có đông đảo cách đốt sùi
mào gà cho bệnh nhân, mỗi Cách chữa sẽ với thời gian phục hồi, hiệu quả riêng. Bệnh nhân sau khi tới thăm khám sẽ được những
bác sĩ trả lời cách đốt sùi mào gà phù hợp.
Thông thường, các cách đốt sùi mào gà truyền thống như đốt điện, áp lạnh, dùng laser thường với thời gian khỏi lâu hơn, có thể
kéo dài tới vài tháng. Còn đối mang các cách đốt tiên tiến như phương pháp ALA – PDT thì thời gian khỏi bệnh sẽ nhanh hơn, hiệu
quả điều trị cũng cao hơn.
Bình thường, phụ thuộc vào tình trạng nặng nhẹ của bệnh và hiện trạng sức khỏe của bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa sẽ trả lời
cho bệnh nhân cách đốt phù hợp. Do đó, bệnh nhân không nên chọn lựa các phương pháp tốt tiền, mang mức phí tốt theo ý của
mình.

Địa chỉ đốt sùi mào gà
Đốt sùi mào gà bao lâu thì khỏi cũng phụ thuộc gần như vào địa chỉ chữa sùi mào gà. Tại những liên hệ đốt sùi mào gà chất lượng,
với hệ thống trang trang bị, máy móc đạt chuẩn, lực lượng bác sĩ mang tay nghề, trình độ cao thì thời gian đốt sẽ đảm bảo hơn, độ
hiệu quả, an toàn cũng cao hơn và tất nhiên thời gian khỏi bệnh cũng sẽ nhanh chóng hơn.
Còn có những liên hệ hoạt động chui, không đảm bảo về tay nghề của bác sĩ thực hiện, hệ thống trang thiết bị thì chẳng những
không đảm bảo về độ an toàn, hiệu quả mà thời gian khỏi cũng lâu hơn, thậm chí là nếu thực hiện không đúng cách còn làm cho
bệnh tái phát trở lại.
Bệnh nhân đừng vì chi phí hay lý do gì mà chọn lựa những địa chỉ không tin cậy, chất lượng bởi sẽ làm cho hiệu quả điều trị bệnh
giảm xuống, bệnh cũng lâu khỏi hơn.
Đại khái, thời gian khỏi sau khi đốt sùi mào gà phụ thuộc vào số đông nhân tố khác nhau như địa chỉ thực hiện đốt, mức độ của
bệnh, phương pháp đốt… Bệnh nhân đừng nên đo đắn, thấp nhất hãy đến hạ tầng y tế uy tín để điều trị càng sớm càng rẻ khi
phát hiện mình bị nhiễm bệnh sùi mào gà.

Đốt sùi mào gà có đau không?
Về vấn đề này, những bác sĩ chuyên khoa cho biết: Đốt sùi mào gà có đau không phụ thuộc vào toàn bộ nhân tố khác nhau. Bệnh
nhân đừng nên sợ đau mà không đi điều trị bệnh sùi mào gà, việc chủ quan chữa trị sẽ làm bệnh nhân gặp phải đa số biến chứng
nguy hiểm đối với sức khỏe, sức khỏe sinh sản về sau.
Theo nghiên cứu, mức độ đau ở mỗi người khi tiến hành đốt sùi mào gà phụ thuộc vào phần nhiều nhân tố. 1 trong những nhân tố
trước tiên ấy là phụ thuộc vào hiện trạng bệnh mà bệnh nhân gặp phải, phụ thuộc vào vị trí, kích thước những nốt sùi do virus
HPV gây ra.
Tuy nhiên, 1 số yếu tố khác với ảnh hưởng tới chừng độ đau lúc đốt sùi mào gà ở bệnh nhân như địa chỉ đốt, cách đốt sùi mào gà,
trình độ tay nghề của bác sĩ thực hiện…
Hiện nay, mang khá nhiều cách đốt sùi mào gà, mỗi Cách chữa sẽ với các ưu, nhược điểm riêng và tương ứng với mức độ đau khác
nhau. Dưới đây là 1 số phương pháp đốt sùi mào gà phổ biến:

Cách đốt laser
1 trong những Cách chữa đốt sùi mào gà ấy là dùng tia laser để phá hủy các nốt sùi, u nhú trên bề mặt da của bệnh nhân. Tia laser
sẽ xâm nhập vào sâu bên trong các khu vực với u nhú, nốt sùi để chiếc bỏ mau chóng.
Hiệu quả của cách điều trị bệnh sùi mào gà này được Phân tích là hơi, giúp giải quyết mau chóng các nốt sùi.
Không những thế, nhược điểm của phương pháp này là dễ gây đau đớn, ở những khu vực đốt sùi mào gà thường để lại sẹo, lâu

bình phục và mức mức giá tương đối cao.

Đốt điện
cách đốt điện là cách sử dụng loại điện cao tần đưa vào những vị trí, khu vực mang những thương tổn, viêm nhiễm để điều trị.
Cách chữa này trước đây được ứng dụng tương đối nhiều để hỗ trợ điều trị bệnh sùi mào gà cho bệnh nhân, tùy vào chỉ định của
bác sĩ mà sẽ vận dụng hay không.
Điểm hay của cách đốt sùi mào gà này là giúp tương trợ điều trị tức thì, có hiệu quả, có thể đốt những u nhú 1 Cách chữa chóng
vánh. Tuy nhiên, vì dùng sức nóng của loại điện nên dễ gây đớn đau cho bệnh nhân, thậm chí là nếu thực hành không đúng cách
sẽ gây bỏng rát, ngứa ngáy sau khi đốt.

Cách điều trị sùi mào gà bằng phương pháp ALA – PDT
Trong tất cả các cách đốt sùi mào gà kể trên, phương pháp ALA – PDT đang là cách đốt sùi mào gà đương đại, hiện đại và cho
hiệu quả cao nhất mà nhiều chuyên gia khuyên bệnh nhân nên chọn lựa.
cách này chính yếu sử dụng ánh sáng huỳnh quang kết hợp có bức xúc, trong khoảng đó tạo ra 1 lượng oxy vừa đủ để phá hủy,
chiếc bỏ mau chóng những tổn thương, các u nhú do virus HPV gây ra. Cho tới thời khắc hiện giờ, cách này vẫn là phương pháp
điều trị bệnh sùi mào gà nổi trội, an toàn cho bệnh nhân.
Đốt sùi mào gà bằng cách ALA – PDT hoàn toàn không gây đau, không chảy máu, không làm cho thương tổn tới những khu vực
phụ cận. Hơn nữa, Cách chữa này còn với tác dụng tăng sức đề kháng cho bệnh nhân sau khi điều trị.
Kết luận: với mỗi Cách chữa đốt sùi mào gà khác nhau sẽ có các ưu, nhược điểm khác nhau. Bệnh nhân cần chú ý chọn lọc
phương pháp đốt sùi mào gà hiệu quả, đương đại như phương pháp ALA – PDT để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

ĐỐT SÙI MÀO CÓ TÁI PHÁT KHÔNG?
Những bác sĩ Phòng khám đa khoa Thành Đô cho biết, cũng giống như đốt sùi mào gà bao lâu thì khỏi, mang đau không, đốt sùi
mào gà mang tái phát không cũng phụ thuộc vào phổ quát yếu tố khác nhau như là:
Hiện trạng bệnh: Bệnh nhân nào mới bị sùi mào gà ở mức độ nhẹ, các nốt sùi có ít, thương tổn nhỏ thì việc điều trị sẽ chóng vánh
hơn, khả năng tái phát cũng thấp hơn so có những bệnh nhân bị sùi mào gà ở chừng độ nặng, với nhiều nốt sùi, u nhú, dễ dẫn
đến viêm nhiễm, nhiễm trùng.
cách đốt: So có những cách đốt sùi mào gà truyền thống, những Cách chữa tiên tiến thường đảm bảo hiệu quả hơn, độ tái phát
cũng tốt hơn. Còn các Cách chữa truyền thống thường có hiệu quả rẻ, dễ tái phát trở lại.
Địa chỉ đốt: những liên hệ đốt sùi mào gà uy tín, với vật dụng tiên tiến, bác sĩ với tay nghề cao thường sẽ đảm bảo độ hiệu quả
hơn, bệnh cũng ít tái phát. Còn ở những liên hệ không chất lượng, không với trang vật dụng tiên tiến, nhóm bác sĩ giỏi… thì bệnh
sẽ dễ tái phát trở lại, dễ biến chứng nặng hơn.
Không những thế, đốt bệnh sùi mào gà có tái phát không cũng phụ thuộc vào thái độ điều trị của bệnh nhân. Bệnh nhân nào chú
ý vệ sinh toàn bộ, coi ngó sức khỏe sau khi đốt sùi mào gà thì bệnh sẽ nhanh khỏi hơn, khả năng tái phát cũng rẻ hơn so có những
bệnh nhân không chú ý chăm nom, vệ sinh thân thể.
Tương tự, đốt sùi mào gà bao lâu thì khỏi, có đau không, tái phát không phụ thuộc vào hồ hết nhân tố khác nhau. Để đảm bảo an
toàn, bệnh nhân nên lựa chọn đốt sùi mào gà bằng Cách chữa ALA – PDT tại phòng khám đa khoa Thành Đô, đây là liên hệ đốt sùi
mào gà uy tín được đầy đủ bệnh nhân Phân tích cao, có toàn bộ đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm, trang đồ vật hiện
đại, nhà sản xuất chất lượng…
Nếu bạn có nhu cầu thăm khám hay tư vấn thêm về bệnh sùi mào gà, Cả nhà với thể địa chỉ, đặt lịch bằng cách gọi theo số điện
thoại/zalo 0865.776.663 hoặc chọn nhấp vào khung chat at trực tuyến bên dưới đây để các chuyên gia tư vấn hỗ trợ miễn phí
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