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Mayroon kang Almuranas.  
Paano Na Ngayon?  

®

Walang Operasyong Paggamot sa Almuranas 
Mabilis. Walang Sakit. Garantisado

 

Ang CRH O’Regan System® ay isang produkto ng CRH Medical Corporation  

Nagsalita na ang Mga Eksperto

 

Nagsalita na ang Mga Eksperto  Napag-alaman na mayroon kang almuranas. Alam namin na 
maaaring nahihirapan ka at siguro nag-aalaala, pero dahil alam 
mo na ang problema, may magagawa ka na dito!

Pinakamainan na gamutin ang almuranas bago ito lumala nang 
husto at mangailangan ng operasyon, na maaaring mahal, 
masakit at
nangangailangan ng mahabang pagpapagaling. Ang mga 
sumusunod na rekomendasyon ay makakatulong para maba-
wasan ang paunang laban sa pagdurugo ng tumbong,
pangangati at sakit.

Habang naghihintay kang magamot sa 
pamamagitan ng CRH O’Regan System®, narito ang 
ilang makakatulong na tip upang mabawasan ang 
paghihinrap mula sa iyong almuranas:

Maligo ng 15-minutong sitz bath (mainit na ligo na may isang 
kutsarang asin) tatlong beses isang araw at pagkatapos ng 
bawat pagdumi kung posible. Tuyuin ang iyong puwit.

Iwasan ang pagtitibe sa pamamagitan ng pagdagdag ng 
pagkain ng �ber at pag-inom ng likido sa iyong diyeta. 
Makakatulong din ang mga pampalambot ng dumi na 
maiwasan ang pagtitibe.

Iwasan ang pag-upo sa kasilyas ng higit sa dalawang minuto 
upang maiwasan ang labis na puwersa. Kung hindi ka 
makadumi sa pagkakataong iyon, bumalik sa ibang 
pagkakataon.

Iwasan ang matagalang pag-upo o iba pang aktibidad na 
magdaragdag ng puwersa sa iyong puwit. Kung ikaw ay 
nagtatrabaho sa iyong lamesa buong araw, tumayo at 
magpahinga tuwing pwede.

Maraming cream o supositoryo para sa almuranas, pero 
limitado ang mga pakinabang nito.
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Pangalagaan ang Iyong Kalusugang Colorectal. 

 

Ang iyong kalusugang colorectal ay isang mahalagang bahagi ng isang buhay na mahaba, sagana at walang sakit. 
Ang karaniwang problemang tulad ng almuranas at mga gasgas sa anus ay maaaring magsanhi ng sakit, pangangati at pagdurugo. 
Malala pa, ang pagdurugo ng tumbong ay maaaring senyales ng di pa nasusuring colorectal cancer. 

Ang almuranas ay patong-patong na mga tissue sa ibabang bahagi ng 
tumbong at anus na maaaring magsanhi ng sakit, pagdurugo at pamamaga.  
Sa mas malalalang sitwasyon, ang mga ito ay maaaring lumampas hanggang 
sa anus mag-prolapse), at mamumo o maging gangrenous. 
Ang almuranas na may sintomas ay nakakaapekto sa halos kalahati ng 
populasyon ng Amerikano sa edad na 50. Sa kasamaang palad, hindi 
'nawawala' ang mga ito nang mag-isa, at lalala pa ito sa paglipas ng panahon. 

Kumuha ng permanenteng ginhawa nang 
walang almuranas. 

Ano ang almuranas? 

Ang "Banding,': o ang paglalagay ng goma sa paligid ng puno ng almuranas 
ay ang pinakakaraniwan at epektibong paraan sa 
paggagamot ng almuranas sa panahon ngayon, na  hindi nagsasagawa ng 
operasyon/ (Ginagamot lang ng mga over-the-counter na gamot ang mga 
sintomas at hindi ang
ugat ng problema)/ Sa aming pagsasanay, inihatid namin ang banding sa 
ibang antas ng kahusayan! Gumagamit kami ng nakapatenteng CRH 
O’Regan System®  na mas maliit at mas komportable para sa mga pasyente. 
Ito ay gumagamit rin ng banayad na pang-suction o pansipsip kaysa sa 
bakal na forcep para kunin ang almuranas, kaya nababawasan ang sakit at 
pagdurugo nito. Dahil 100% matatapon ang device na ito at isang gamitan 
lamang, ang panganib sa pagkakahawa na kaugnay ng di maayos na 
na-sterlilize na kasangkapan ay wala na.
Ang naka-band na tissue ay karaniwang nalalaglag sa loob ng ilang araw, at 
99.8% sa mga pasyente ay di nakakaramdam ng sobrang sakit pagkatapos 
nito! Dahil nagagawa ito sa kasimbilis ng 60 segundo, ang pamamaraang 
banding ay napag-alamang 99.1% na epektibo.  Hindi ka na kailangang 
maghanda, patulugin o lumiban sa trabaho.  Maaari ka pang magmaneho 
papunta at paalis mula sa appointment.

Ano ang gasgas sa anus?
Ang gasgas sa anus ay isang maliit na punit sa tissue na nakapaligid sa 
anus, na karaniwang sanhi ng pagdaan ng matigas at tuyong dumi. Ang 
mga gasgas sa anus ay labis na pangkaraniwan, na nararanasan ng nasa 
20% ng mga pasyenteng may symptomatic na almuranas, at ang mga ito 
ay maaaring magsanhi ng pagdurugo, pangangati at sakit. Para sa mga 
taong may mas malalang gasgas, napakahirap ng pagdumi, na tila may 
"dumadaan na mga blad." Karaniwang nangangailangan ng medikal na 
paggagamot ang mga gasgas para sa permanenteng paggaling. Dahil 
mahalaga ang maayos na pangangasiwa sa pagdumi habang nagpapag-
aling, mahalagang umiwas sa pagtitibe at pagpuwersa; na maaaring 
humadlang sa ganap na paggaling ng gasgas.

Mabilis, epektibo at walang sakit

Walang paghahanda, walang pamaptulong

Bumalik sa trabaho sa parehong araw

Ang CRH O’Regan System® ay isang produkto ng CRH Medical Corporation

®

Walang Operasyong Paggamot sa Almuranas 
Mabilis. Walang Sakit. Garantisado

 

bahagi ng 
dentate line

panloob na
almuranas

panlabas na
almuranas


