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 Đừng tiếp tục điều trị 
bệnh trĩ.
Hãy loại bỏ chúng.

Nói Tạm biệt 
với bệnh trĩ

"Sau khi phải chịu đựng nhiều năm khó chịu 
tôi cảm thấy như một người phụ nữ mới. Xin 
cám ơn vì đã tạo một sự khác biệt tuyệt vời 
trong cuộc sống hàng ngày của tôi".

"Thủ tục không những không gây đau mà còn 
chấm dứt ngay sự khó chịu của tôi. Tôi chỉ lấy làm 
tiếc đã không làm điều đó sớm hơn".

Hãy gọi cho bác sĩ hôm nay!
CRH O’Regan System® có thể không thích hợp cho tất cả các 
bệnh nhân. Bạn và bác sĩ sẽ xác định phương pháp điều trị 
thích hợp cho chẩn đoán của bạn trong quá trình khám.

CRH O’Regan System® là một sản phẩm của CRH Medical Corporation

Ðiều trị Trĩ Không Phẫu Thuật
Nhanh. Không đau. Ðược chứng minh.
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Không phải chịu đựng thêm trong im lặng.

Không còn thuốc mỡ, kem hoặc thuốc đạn vấy bẩn.

Không cần các thủ tục đau đớn hay phức tạp. Chúng tôi 
sử dụng CRH O’Regan System® độc quyền không đòi hỏi 
thời gian phẫu thuật hoặc phục hồi.

Bệnh trĩ có ảnh hưởng tới 75% dân số tại một số thời 
điểm trong cuộc sống của họ. Các kỹ thuật băng khác sử 
dụng kẹp kim loại để nắm trĩ có thể gây đau đớn. Chúng 
tôi sử dụng một thiết bị hút nhỏ hơn, nhẹ nhàng hơn, sử 
dụng một lần để giảm thiểu khó chịu và các biến chứng.

Nhanh chóng, hiệu quả & không đau

Không chuẩn bị, không gây tê

Trở lại làm việc trong cùng một ngày

"Tôi về nhà, có một bình thường 
ngày và chắc chắn cảm thấy thoải 
mái hơn".

Thủ tục
Thời Gian
Thủ tục

Thời gian

Thời Gian 
Trung Bình
Nghỉ việc

Thuốc Giảm Đau
Được yêu cầu

Trước/sau

Thông thường
Băng Cao Su 

Tia hồng ngoại
Đông tụ

Đóng băng đinh kẹp

Thủ thuật cắt trĩ

Thông thường
Thủ thuật cắt trĩ

30 Giây
 - 1 Phút

5-10
Phút

30 Giây
- 3 Phút

5 - 90
Phút

45 - 90
Phút

0 - 1 Ngày

0 - 3 Ngày

0 - 1 Ngày

1 -10 Ngày

10 – 14 Ngày

Không

Thường
Được kê đơn

Có

Có

Có

Có nhiều nguyên nhân gây trĩ, bao gồm táo 
bón, mang thai và nâng nặng.

CRH O’Regan System® là 
"Tiêu Chuẩn Vàng" cho băng và có tỷ lệ 
biến chứng dưới 1%. 

Chấm dứt các triệu chứng của bạn 
trong ít nhất 60 giây.
CRH O’Regan System® là một thủ tục đơn giản, 
không gây đau đớn và hiệu quả cao (99,1%) có thể 
được thực hiện dưới một phút. Nó đơn giản như thế 
nào? Bác sĩ của chúng tôi sẽ đặt một băng cao su 
nhỏ xung quanh chân trĩ.

Mô được băng sau đó co nhỏ và rụng ra trong ngày, 
thường bạn không nhận thấy. Và chỉ có vậy. Khi trĩ 
được điều trị, các triệu chứng của bạn cũng được 

Hãy dành những ngày bị bệnh của 
bạn vào việc khác.
Sử dụng CRH O’Regan System® cho kết quả tỷ lệ đau 
đớn thấp nhất trong bất kỳ phương pháp điều trị trĩ 
không phẫu thuật nào. Trong thực tế, hầu hết có thể 
trở lại làm việc trong cùng một ngày. Hãy ngừng 
điều trị trĩ với các loại kem và thuốc mỡ gây vấy bẩn. 
Hãy loại bỏ chúng vĩnh viễn! 
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