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Sưng bao quy dầu là bệnh gì? Nguyên nhân, dấu
hiệu và cách chữa trị
August 20, 2021

Bao quy đầu bị sưng hay bị sưng bao quy đầu là triệu chứng làm cho ko ít nam giới lo âu. Hiện trạng này có
thể bắt nguồn trong khoảng nguyên nhân ma xát mạnh hay va chạm gây thương tổn dương vật làm cho bao quy
đầu bị sưng. Tuy nhiên, đây cũng mang thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều căn bệnh hiểm nguy gây ảnh hưởng
hiểm nguy tới sức khỏe của người bệnh.

Chính vì vậy, lúc phát hiện triệu chứng này, nam giới nên chủ động và nhanh chóng liên hệ có những bác sĩ để
hỏi về tình trạng của mình. Hoặc đến các địa chỉ khám nam khoa uy tín để thăm khám và điều trị, giảm thiểu
những biến chứng nguy hiểm mang thể xảy ra sau này.

NGUYÊN NHÂN BỊ SƯNG BAO QUY ĐẦU LÀ DO ĐÂU?
Bao quy đầu là lớp da mỏng tiếp giáp với phần quy đầu của nam giới. Nhiệm vụ của da bao quy đầu là bảo kê và
che lấp cho dương vật trước các tác nhân gây hại trong khoảng bên ngoài.
Trên thực tiễn, có không ít nam giới phát hiện phần da bao quy đầu của mình bị sưng phồng, kèm thêm triệu
chứng ngứa rát khôn xiết khó chịu. Theo chuyên gia, mang nhiều nguyên nhân mang thể gây nên trạng thái
bao quy đầu bị sưng. Trong đấy, chúng ta với thể điểm qua 1 số tác nhân chính như:

Dị ứng với chất tẩy rửa
Quy đầu là phòng ban khôn xiết mẫn cảm ở nam giới. Việc những quý ông dùng các chất gột rửa mạnh có thể
làm bộ phận này bị kích ứng và làm cho quy đầu bị sưng. Đương nhiên ấy là triệu chứng ngứa ngáy, trên bề mặt
quy đầu với thể bị nổi nốt mẩn đỏ. Xuất hiện mụn nước khiến cho cơ quan này bị sưng đau.

Do bị chấn thương
Bao quy đầu với thể bị sưng do bị chấn thương hay ma sát mạnh. Chấn thương với thể khiến cho phần bao quy
đầu bị sưng lên, thậm chí là tụ máu. Trong phổ quát trường hợp còn có thể cố nhiên tín hiệu xước hay chảy máu
vùng da phía ngoài. Lúc này nên thăm khám bác sĩ để được hướng dẫn giải quyết.

Bị hẹp bao quy đầu
Hẹp bao quy đầu là căn bệnh nam khoa cực kỳ phổ biến ở nam giới. Bệnh trình bày ở việc nam giới gặp khó
khăn trong việc lộn bao quy đầu. Đa dạng trường hợp có thể lộn xuống nhưng sau đó lại không thể kéo lên lại
như thường nhật.
Hẹp bao quy đầu được xem là nguyên do chính gây ra tình trạng sưng bao quy đầu. Đi kèm với đó mang thể là
tín hiệu phù nài nỉ gây đau nhức rất khó chịu. Bệnh thường gặp ở những nam giới tự thủ dâm hay cố tự tình lột
bao quy đầu.

Viêm bao quy đầu
Sưng bao quy đầu cũng với thể là tín hiệu cảnh báo của bệnh viêm bao quy đầu – Căn bệnh viêm nhiễm nam
khoa nhiều mà bất kỳ quý ông nào cũng có thể gặp phải một lần trong đời.
Mang nhiều cội nguồn làm nam giới mắc căn bệnh này. Trong đó, rộng rãi nhất là do vệ sinh “cậu nhỏ” kém hay
quan hệ tình dục ko an toàn. Thêm vào đó, những khuyết thiếu như dài/ hẹp bao quy đầu cũng làm tăng nguy cơ
mắc bệnh.
Khi mắc bệnh, kế bên trạng thái sưng bao quy đầu thì các quý ông với thể phát hiện thân thể xuất hiện 1 số các
triệu chứng như:
Bị đau và ngứa quy đầu.
Đau khi quan hệ dục tình.
Dương vật chảy mủ thất thường.
Tiểu dắt, bí tiểu.
Cơ thể mệt mỏi, mang thể sốt nhẹ.

Các triệu chứng của bệnh có thể gây ảnh hưởng trực tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường và cả hoạt
động tình dục. Nếu như không sớm điều trị thì phổ thông vấn đề hiểm nguy sẽ thuận tiện nảy sinh. Nhất là lúc
nhiễm trùng ko được kiểm soát và lan tỏa trên diện rộng.

Bệnh lậu
Lậu là căn bệnh nhiễm trùng truyền nhiễm qua trục đường dục tình phổ quát. Thường xảy ra lúc nam giới thực
hành hành vi quan hệ dục tình ko an toàn. Bệnh lý này mang thể gây ra đa dạng triệu chứng bất thường ở vùng
kín như:
Bao quy đầu bị sưng đỏ.
Sưng rái cá lỗ sáo
Tiểu buốt, tiểu ra mủ.
Đau rát lúc quan hệ tình dục.

Bệnh lậu bỗng nhiên được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây nên phổ quát hệ lụy nghiêm trọng cho chính
sức khỏe của bệnh nhân. Đặc trưng là có thể gây vô sinh hiếm muộn, thậm chí là ăn hiếp dọa tính mạng của
người bệnh.

BỊ SƯNG BAO QUY ĐẦU VỚI NGUY HIỂM KHÔNG?
Sưng bao quy đầu mang hiểm nguy hay không còn tùy thuộc rộng rãi vào tác nhân gây bệnh. Nếu như bạn bị
sưng bao quy đầu do kích ứng hóa chất hay do bị cọ xát gây tổn thương thì việc điều trị sẽ rất đơn giản và ko gây
thương tổn tới sức khỏe của nam giới.
Ngoài ra, ví như tình trạng sưng bao quy đầu là do những bệnh lý gây nên thì các quý ông không thể chủ quan.
Bởi, trạng thái sưng bao quy đầu với thể gây ra đa dạng hệ lụy nguy hiểm như:
G ia nâng cao nguy cơ mắc bệnh nam kh oa
Lúc tình trạng sưng viêm tại quy đầu ko được điều trị kịp thời sẽ tạo điều kiện cho những vi khuẩn khuẩn gây
sưng sẽ lây truyền ngược chiếc sang các phòng ban phụ cận. Khiến cho nam giới có nguy cơ bị mắc những
bệnh như viêm quy đầu, viêm tuyến tiền liệt, viêm mào tinh hoàn, viêm niệu đạo.
G ây v ô sinh - h iếm muộn
Bất kì viêm nhiễm tại cơ quan sinh dục nào đều mang thể tác động tới khả năng sinh tinh cũng như chất lượng
của tinh trùng. Trong khoảng đó khiến cho tinh trùng của nam giới khó sống sót trong môi trường âm đạo, khó
tiến hành thụ thai và hình thành hiện trạng vô sinh – hiếm muộn ở người bệnh.
Ung th ư dương v ật
Trạng thái viêm nhiễm kéo dài ko được điều trị triệt để sẽ gia nâng cao khả năng mắc bệnh ung thư dương vật
ở nam giới. Không những thế, tình trạng sưng bao quy đầu ở mức độ nặng có thể khiến cho co phần quy đầu bị
lở loét và hoại tử. Gây ảnh hưởng nguy hiểm đến chức năng sinh lý của người bệnh.
G iảm ch ất lượng đời sống tình dục
Bao quy đầu bị sưng làm cho nam giới đớn đau và ko còn nhu cầu sinh lý. Tuy nhiên, bị sưng bao quy đầu cũng
có thể khiến cho các quý ông cảm thấy ngại ngùng và mặc cảm trước mặt bạn tình.
Lây bệnh ch o bạn tình
Vì tình trạng sưng bao quy đầu mang thể bắt nguồn từ phổ thông bệnh lý hiểm nguy nên việc quan hệ ko tiêu
dùng giải pháp phòng hạn chế sẽ tạo cơ hội thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh tấn công và hình thành các bệnh lý
nghiêm trọng ở nữ giới. Cụ thể như: Bệnh viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, bệnh sùi mào gà, bệnh lậu,….
Chuyên gia khuyến cáo, để giảm thiểu một cách thức tối đa các biến chứng nguy hiểm mà tình trạng bao quy
đầu bị sưng mang thể gây ra. Những quý ông nên tiến hành thăm khám ngay khi cơ thể xuất hiện triệu chứng
thất thường này.
Đừng phân vân làm bệnh mang thời gian lớn mạnh gây tác động đến sức khỏe của chính bản thân cũng như
gây khó khăn và tốn kém cho quá trình điều trị sau này của chính mình.

CHỮA SƯNG BAO QUY ĐẦU TẠI BẮC NINHCHỖ NÀO TỐT?
Nói đến địa chỉ uy tín chuyên thăm khám và điều trị sưng bao quy đầu nói riêng và nam khoa tổng thể thì chẳng
thể ko nói đến phòng khám đa khoa Thành Đô. Đây là liên hệ thăm khám nam khoa và những bệnh ở vùng kín
uy tín được nhiều người tin tưởng và lựa chọn.
Phòng khám Thành Đô tự hào là phòng khám tụ họp hầu hết các tiêu chí của một liên hệ chuyên nam khoa đạt
tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, phòng khám có trong mình rộng rãi thế mạnh vượt trội như:

Tính pháp lý rõ ràng
Phòng khám đã được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động. Bởi vậy, lúc tới có Thành Đô, những quý ông
hoàn toàn có thể lặng tâm về chất lượng khám chữa bệnh cũng như mức phí phải chăng tại đây.

Hạ tầng hiện đại
Thành Đô được mẫu mã và vun đắp theo tiêu chuẩn của một phòng khám đa khoa chất lượng cao. Phòng khám
với hệ thống máy móc tân tiến được du nhập trực tiếp trong khoảng các quốc gia mang nền y khoa phát triển.
Trong khoảng đấy đưa vào áp dụng tạo điều kiện cho việc chẩn đoán bệnh được chuẩn xác. Hỗ trợ điều trị an
toàn, hiệu quả tận gốc và mang đến kết khả quan.

Đội ngũ bác sĩ trình độ cao
Các bác sĩ tại Thành Đô có tay nghề cùng thông hiểu sâu về chuyên môn. Thường xuyên tham gia những lớp bồi
bổ để tăng tay nghề. Học tập ko ngừng giúp bắt kịp có xu thế vững mạnh của nền y học tiên tiến.
Ko chỉ vậy, những chuyên gia tại Thành Đô còn rất máu nóng có nghề. Luôn đặt cao ích lợi cũng như sức khỏe
của người bệnh lên hàng đầu mà chữa trị bằng loại “tâm” của người bác sĩ.

Dịch vụ chuyên nghiệp
Ko chỉ trú trọng vào hệ thống trang vật dụng y học cũng như trình độ chuyên môn. Phòng khám Thành Đô còn
luôn phấn đấu phát triển và hoàn thiện nhà sản xuất chăm sóc bệnh nhân sao cho rẻ nhất. Cố gắng đáp ứng 1
cách thức toàn vẹn nhu cầu của người bệnh, đem lại sự bằng lòng to nhất cho bệnh nhân của phòng khám.
Không những thế, phòng khám đa khoa Thành Đô còn mang hệ thống chăm sóc người bệnh online 24/7. Nếu
như bạn có thắc mắc hay câu hỏi cần được tư vấn thì hãy liên hệ ngay tới số 0328-266-934 để được tương trợ và
tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Chi phí hợp lý, tốt
Tầm giá khám chữa bệnh được phòng khám niêm yết công khai, sáng tỏ. Được bác sĩ đàm luận, thống nhất trực
tiếp trước khi tiến hành chữa trị. Tương tự nam giới sẽ mang thể chuẩn bị thấp về vấn đề tài chính để an tâm
chữa trị.
Hiện phòng khám đang áp dụng chương trình khuyến mại 30% mức giá điều trị, 50% giá thành giải phẫu cho
bệnh nhân đăng ký trực tuyến tại đây.

Chế độ bảo mật tốt
Thành Đô luôn đề cao quyền riêng của người bệnh. Mọi thông báo cá nhân, thủ tục bệnh án đều được bảo mật
tuyệt đối bằng phần mềm chuyên dụng.
Hy vọng, một số thông tin trong bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về tình trạng bao quy đầu bị sưng. Giả
dụ bạn còn nghi vấn hay với nghi vấn cần hỗ trợ thời hãy địa chỉ ngay tới những bác sĩ của phòng khám Thành
Đô theo số điện thoại 0865.776.663 để được giải đáp và tương trợ hoàn toàn miễn phí nhé.
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