Cách điều trị và phòng ngừa sẹo lồi bao quy đầu
cắt bao da quy đầu là một tiểu phẫu tương đối thường thấy nhằm khử da bao quy đầu của "cậu nhỏ", tuy
vậy có nguy cơ để lại sẹo lồi bao da quy đầu. Liệu có phương pháp nào để phòng chống hoặc điều trị
dạng sẹo này hay không?
Dù là 1 phẫu thuật dễ dàng, thế song cắt bao quy đầu vẫn có khả năng để lại sẹo lồi. Nếu không may bị
sẹo lồi bao da quy đầu, làm gì để có nguy cơ khử vết sẹo này? Tiếp tục đọc bài viết cũng như cùng Nhà
Thuốc Long Châu xác định ra giải pháp giải quyết cho biết băn khoăn này nhé!

Sẹo lồi bao quy đầu là gì?
Sẹo lồi là những vết sẹo phát triển ra ngoài giới hạn vùng da bị thương trước tiên và rất không dễ dàng
tự phục hồi. Do vậy, sẹo lồi bao quy đầu kể riêng hoặc sẹo lồi Nói chung luôn là một trong những vấn đề
dẫn đến không dễ chịu cùng với ảnh hưởng đến thẩm mĩ của người gặp phải.
chất lượng phòng khám thái hà
phòng khám đa khoa tư nhân
khám trĩ ở hà nội
chữa bệnh trĩ bao nhiêu tiền
phá thai ở đâu an toàn
thuốc phá thai bao nhiêu tiền
phương pháp phá thai an toàn
hút thai an toàn
khám nam khoa ở đâu hà nội
chữa xuất tính sớm ở đâu
chữa bệnh yếu sinh lý ở đâu
đi tiểu buốt
cắt bao quy đầu uy tín tại hà nội
cắt bao quy đầu bao nhiêu
phòng khám phụ khoa
khám phụ khoa bao nhiêu tiền
các bệnh phụ khoa thường gặp

chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt
đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền
tư vấn bệnh phụ khoa
khám sùi mào gà
đốt sùi mào gà bao nhiêu tiền
cách điều trị bệnh sùi mào gà
xét nghiệm bệnh xã hội ở hà nội
chữa giang mai ở đâu
cắt tuyến mồ hôi nách ở bệnh viện nào
cách trị hôi nách hiệu quả
bệnh lậu điều trị ở đâu
Theo nhiều khảo sát, việc tạo thành sẹo lồi liệu có liên quan rất nhiều tới yếu tố gia đình, chủng tộc và
nhất là cơ địa. Vì thế, nếu bạn đã mắc sẹo lồi, chứng tỏ bạn liệu có cơ địa không khó bị sẹo lồi cũng như
có khả năng cao mắc phải tình hình này sau lúc tiến hành tiểu phẫu cắt bao quy đầu.Sẹo lồi bao da quy
đầu là gì?
Sẹo lồi bao da quy đầu không khác với sẹo lồi tại vị trí khác, có nguy cơ cảm nhận qua một số đặc điểm
sau:
•
•
•

thấy và tiến triển chậm: Sau khi vùng da bị thương lành 3 – 6 tháng, ở chỗ bị thương mới thấy
một số dấu hiệu nhận biết trước hết của sẹo lồi. Sau đó, sẹo lồi tiếp tục tiến triển trong vài tuần
đến vài tháng kế tiếp.
rối loạn màu sắc khu vực sẹo lồi: Sẹo lồi có nguy cơ thì có màu đỏ, thể hồng hoặc tím cũng như
liệu có chiều hướng chuyển màu đậm dần theo khoảng thời gian. Nó thường hay thì có màu tối
hơn màu da, viền sẹo thì có màu tối hơn so đối với trung tâm sẹo.
dẫn đến cảm giác đau hoặc ngứa: khi đang trong giai đoạn phát triển, sẹo lồi gây đau đớn hay
ngứa ngáy khi sờ vào. Cảm giác này thường hay biến mất khi sẹo lồi ngừng phát triển.Sẹo lồi
liệu có không ít màu sắc

phương pháp phòng ngừa sẹo lồi bao da quy đầu
tùy theo đã từng thành phần mà biện pháp chăm sóc sau cắt da quy đầu để phòng chống sẹo lồi sẽ khác
biệt nhau. Dưới đây là những biện pháp chăm sóc vết thương sau thủ thuật và giúp cho phòng chống tạo
thành sẹo lồi bao quy đầu:

với sẹo lồi bao da quy đầu tại trẻ sơ sinh
•

thường thì, sau tiểu phẫu cắt bao da quy đầu, bác sĩ chuyên khoa sẽ đặt băng bảo vệ lên "cậu
bé" của trẻ. Bạn cần thay băng hàng ngày kết luận tới lúc vết thương hoàn toàn lành lại. Việc này
thường hay lâu ngày từ 7 đến 10 ngày.

•
•

Trong thời điểm này, hãy rửa "cậu bé" của trẻ với nước ấm và xà đề phòng mỗi ngày.
Ngoài ra, cần thoa một chút thuốc mỡ bôi trơn vào phần đầu "cậu bé" để tránh ma sát giữa
dương vật cũng như tã của trẻ.

đối với sẹo lồi bao da quy đầu ở trẻ không nhỏ cũng như người trưởng thành
•
•
•
•
•

dương vật nên được làm sạch sạch sẽ bằng nước ấm và xà phòng liên tục trong vài tuần nhằm
phòng chống nhiễm trùng cùng với kích ứng da.
Trong khi lành vết thương, cần dùng quần áo lót rộng rãi và thoáng khí để không nên "cậu nhỏ"
mắc chà quá mạnh đối với quần lót, nếu không có thể gây kích thích da cùng với làm cho tăng
khoảng thời gian phục hồi chỗ bị thương.
nên kiêng "yêu" tình dục trong thời gian từ 4 tới 6 tuần sau khi tiểu phẫu để tránh sẹo lồi bao quy
đầu. Một số trường hợp có khả năng phải đợi lâu hơn, Việc đó Tùy thuộc vào độ nhạy cảm da
của đã bạn nam.
hạn chế sử dụng thuốc lá và rượu bia giúp cho hạn chế khả năng hình thành sẹo lồi. Những chất
kích thích này có khả năng khiến cho chậm quá trình lành thương, Đồng thời dẫn đến các biến
chứng không giống sau thủ thuật.
Đồng thời, hãy tuân theo thêm những lời khuyên rằng không giống của bác sĩ phẫu thuật Bên
cạnh đó sắp xếp những buổi tái khám hậu phẫu. Mục đích của vấn đề tái thăm khám là xét
nghiệm mức độ vết khâu cũng như để ý các không bình thường thấy trên da, Do đó đưa ra các
can thiệp sớm cùng với phòng tránh những tai biến không nguyện vọng.sử dụng quần lót rộng rãi
làm giảm nguy cơ gây sẹo lồi bao quy đầu

chữa sẹo lồi bao da quy đầu
Cho dù sẹo lồi bao quy đầu có thể tự mờ đi sau khoảng tầm từ 2 tới 3 năm, thế tuy vậy Trong khi này nó
vẫn sẽ dẫn tới mất thẩm Mỹ cũng như đôi khi ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của bạn. Dưới đây là các
biện pháp trị sẹo lồi da bao quy đầu nhanh chóng mà bạn có nguy cơ tham khảo:
•
•

•
•

•

thủ thuật thẩm mỹ: các bác sĩ sẽ tiến hành khử phần sẹo lồi bao da quy đầu, Rồi khâu tạo hình
lại vết thương mới. Dù phẫu thuật này có nguy cơ tạo thành sẹo mới, tuy vậy vết sẹo này sẽ
mỏng cùng với thẩm mĩ hơn.
chữa trị bằng laser: với những sẹo lồi thì có kích cỡ không nhỏ, chữa trị bằng tia laser có khả
năng khiến cho vết sẹo được làm cho phẳng. Phương pháp điều trị này cũng rất hữu ích trong
việc giảm sút ngứa ngáy và khiến mờ sẹo lồi. Điều trị sẹo lồi da bao quy đầu bằng laser có khả
năng được làm trong nhiều lần, mỗi lần sẽ cách nhau từ 4 – 8 tuần. Các tác dụng phụ có thể tiếp
diễn lúc điều trị với laser, chẳng hạn như biến đổi sắc tố da, phồng rộp da hoặc da mắc đóng vảy
nến.
chữa sẹo lồi với nitơ lỏng: Sẹo lồi nhỏ có nguy cơ được xóa bỏ với biện pháp áp lạnh chúng
bằng nitơ lỏng. Có nguy cơ điều trị lặp lại không ít lần, đôi lúc dẫn tới những tác dụng phụ như
cảm giác đau, phồng rộp da hay giảm sút sắc tố da.
những loại kem khiến cho sáng da cùng với mờ sẹo: các sản phẩm làm cho sáng da có nguy cơ
khiến cho thay đổi màu sắc tại khu vực sẹo lồi, giúp giảm sút sự không giống về màu sắc da tại
vùng quanh sẹo. Mặt khác các sản phẩm liệu có chứa vitamin E có nguy cơ giúp cho hạn chế
cùng với mờ sẹo. Cần chú ý da ở vùng "cậu nhỏ" cực kỳ không khó mẫn cảm cũng như có nguy
cơ hấp thụ thuốc cao hơn các chỗ da khác biệt, nên sử dụng thử tại các chỗ da không giống
trước để kiểm tra xem có bị dị ứng đối với một số thành phần thì có trong kem không, Sau đó
mới dùng lên "cậu bé".
Tấm dán silicone: Tấm dán silicone thì có chức năng khiến cho mềm cũng như phẳng sẹo lồi.
Giống đối với những loại kem gây mờ sẹo, thử lấy tấm dán silicone tại một số chỗ da khác trước,
Rồi mới lấy lên dương vật.

Trên đây là những hiểu biết về sẹo lồi bao quy đầu, và một số biện pháp để ngăn ngừa cùng với điều trị
chúng. Nhà Thuốc Long Châu rất vui khi được cùng bạn đồng hành trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ
sức khỏe của mọi người!

