Quy trình cắt bao da quy đầu và địa chỉ cắt bao quy đầu tốt
Quá nhiều nam có cần đến cắt bao quy đầu , nhưng mà lại thắc mắc không biết phác đồ cắt bao quy đầu xảy ra thế nào nên vẫn
chưa dám tiến hành. Bài viết này, các bác sĩ bệnh chuyên khoa nam của bệnh viện Thái Hà sẽ mang lại đối với bạn quy trình cắt
bao da quy đầu để bạn yên tâm thực hiện tiểu phẫu này mà không nhất thiết stress bất kỳ điều gì.

Cắt da quy đầu là gì?
Cắt da quy đầu là phẫu thuật nhằm khử lớp bao quy đầu thừa giúp cho "cậu bé" duy trì tốt công dụng sinh sản cũng như giữ an
toàn sức khỏe của hàng đầu bạn. Thắc mắc cắt bao da quy đầu được lấy đối với một số nam giới mắc hẹp, nghẹt thường dài bao
quy đầu. Cho dù là một thủ thuật nhỏ tuy nhiên thực sự cấp thiết phỏng đoán bạn nam trong việc chống lại một số viêm nhiễm
(như viêm nhiễm quy đầu, viêm bao quy đầu) bên cạnh tăng cao nguy cơ sinh sản.

Quy trình cắt bao da quy đầu như thế nào?
Các chuyên gia bệnh ở nam giới của cơ sở y tế Thái Hà cho rằng, phác đồ cắt da quy đầu tiếp diễn cụ thể như sau:
Bước 1: trường hợp bị bệnh được chỉ định tư thay nằm ngửa khi thực hiện phẫu thuật. Rồi, bác sĩ chuyên khoa sẽ rửa ráy vùng
tiểu phẫu bằng nước muối sinh sản, tiếp theo là diệt khuẩn với hỗn hợp hiệu quả đối với phương pháp tiêm vào tĩnh mạch tại nang
bao da quy đầu.
Bước 2: Tách chỗ da bao quy đầu: bác sĩ sẽ lấy kìm y tế nới rộng phần miệng bao quy đầu, Rồi lấy kìm để kéo phần da bao ra
phỏng đoán thẳng. Tiếp theo, áp dụng kìm thì có Ban đầu dò tách phần bao da quy đầu dính liền đối với "cậu bé" Tiếp đó dùng
nước muối tinh rửa sạch sẽ phần da bao quy đầu cũng như dương vật.
Bước 3: Cắt lại khoang miệng bao quy đầu: lấy kìm kẹp chặt phần bao quy đầu từng buộc chặt, dùng bút vẽ một đường gây nên
dấu ở bên ngoài da bao quy đầu biện pháp khoang miệng bao quy đầu tầm 0,5cm. Theo vết vẽ đó, bác sĩ sẽ cắt theo đường tròn,
làm giảm cắt khá nhiều.
Bước 4: Cắt rời mặt trước bao quy đầu: áp dụng kéo men theo kìm liệu có đầu dò để cắt rời mặt trong cũng như bên ngoài bao da
quy đầu, vị trí cắt cũng chỉ phương pháp khoảng 0,5cm.
Bước 5: khử bao quy đầu: Kéo lại phần da bao cho đối với nhau, Rồi uống kìm kéo rời chỗ da mắc cắt tới vùng đánh dấu tại trên,
Rồi cắt đã bên một, địa điểm cắt tính từ đường miệng xuống tới tầm khoảng 0,5cm.
Bước 6: thực hiện cầm máu: Sau khi hoàn thành thao tác cắt bao da quy đầu, bác sĩ chuyên khoa sẽ dồn hết phần da quy đầu lên,
để hở vị trí ra máu đi kèm thực hiện cầm máu. Khuyến khích cẩn thận với phần động mạch chính giữa bên trên "cậu bé".
Bước 7: Khâu vết thương: lấy chỉ tiểu phẫu để khâu vết thương, không khâu quá chặt do không không dễ khiến hoại tử dương
vật, làm giảm cắt chỉ quá ngắn cũng như khâu sát vùng da gặp phải thương.
Bước 8: Băng bó lại vết cắt: sử dụng gạc quấn quanh vết cắt để cầm máu cũng như tránh một vài thương tổn nguy hiểm từ phía
bên ngoài vào.
Cắt bao quy đầu là thủ thuật được các bác sĩ khuyên cần thiết phải làm. Nhưng mà, cắt bao quy đầu ở đâu tốt cũng là vấn đề được
khá nhiều bạn nam băn khoăn. Nam cần thiết phải thì có quá trình chọn lựa cẩn thận bệnh viện chuyên khoa tiến hành để không
mắc phải một vài tai biến đáng tiếc vì chất lượng dịch vụ y tế yếu và bác sĩ liệu có tay nghề trình độ thấp. Một vài hậu quả mà bạn
có thể thấy lúc cắt da quy đầu ở một số cơ sở không uy tín đó là:
- Hoại tử hoặc viêm nhiễm "cậu bé".
- Đe dọa đến khả năng sinh dục của đàn ông.
- Cắt nhầm lẫn cả phần dây thắng tại "cậu bé", gây ra người mắc bệnh mất khoái cảm trong đời sống chăn gối.
Xem ngay: Chi phi cat bao quy dau

Phòng khám Thái Hà - Địa chỉ cắt bao quy đầu tin cậy ở Hà Nội
Trên thực tế, phòng khám đa khoa Thái Hà đang sử dụng cắt bao quy đầu đối với kỹ thuật xâm lấn tối thiểu Hàn Quốc. Công
nghệ này được nhận xét là hữu hiệu Trên thực tế đối với một vài ưu ưu điểm như:
- Ít thương tổn, không dẫn tới đau chẩn đoán người bị căn bệnh.
- Khoảng thời gian phục hồi nhanh.
- Thời gian tiểu phẫu ngắn, chỉ khoảng tầm 10 phút.
- Không tác dụng phụ kết hợp với ngăn ngừa được nguy cơ tái nhiễm sau tiểu phẫu.
- Đảm bảo đặc điểm thẩm Mỹ của "cậu bé" sau phẫu thuật.
Lựa chọn được bệnh viện uy tín để cắt bao da quy đầu thì bạn hoàn toàn không phải stress. Việc cắt bao quy đầu cũng tương đối
đơn giản mà không gây nên nguy hiểm tới tin cậy đời sống và sinh hoạt hàng ngày của bạn.
cắt bao quy đầu ở đâu uy tín

