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Nagsalita na ang Mga Eksperto

 

Bạn Bị Trĩ.
Giờ Phải Làm Gì?

Bạn được chẩn đoán mắc bệnh trĩ. Chúng tôi biết bạn có thể khó 
chịu và có lẽ đang lo lắng, nhưng bây giờ khi biết vấn đề là gì rồi, 
bạn có thể làm điều gì đó!

Bệnh trĩ tốt nhất được điều trị trước khi trở nên nghiêm trọng 
cần phải phẫu thuật, có thể gây tốn kém, đau đớn và yêu cầu hồi 
phục trong thời gian dài. Những khuyến cáo sau đây là hữu ích 
cho việc giảm thiểu cơn chảy máu trực tràng, ngứa và đau đớn 
ban đầu.

Trong khi bạn chờ đợi để được điều trị với  CRH 
O’Regan System®, dưới đây là một số lời khuyên 
hữu ích để giảm sự khó chịu do trĩ:

Tắm ngồi 15 phút (tắm nước ấm, cho thêm một muỗng 
muối bột) 3 lần/ngày và sau khi đại tiện nếu có thể. Nhẹ 
nhàng lau khô mông của bạn. 

Tránh táo bón bằng cách tăng lượng chất xơ và chất lỏng 
trong chế độ ăn uống của bạn. Thuốc chống táo bón cũng 
có thể hữu ích để tránh táo bón. 

Tránh ngồi trên ghế tiểu tiện trong hơn 2 phút để tránh 
kéo căng quá mức. Nếu bạn không thể đại tiện trong thời 
gian đó, hãy quay lại sau đó. 

Tránh ngồi lâu và các hoạt động khác sẽ làm tăng áp lực 
lên mông của bạn. Nếu bạn làm việc bàn làm việc cả 
ngày, hãy đứng dậy và giải lao bất cứ khi nào có thể. 

Có nhiều loại kem hoặc thuốc đạn cho bệnh trĩ, nhưng 
chúng có các lợi ích giới hạn. 

Chuyên Gia Lên 
Tiếng  
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Bảo Vệ Sức Khỏe Trực Tràng.

Sức khỏe trực tràng của bạn đóng vai trò quan trọng để có cuộc sống lâu dài, hiệu quả và không đau đớn. 
Các vấn đề phổ biến như bệnh trĩ và nứt hậu môn có thể gây đau đớn, ngứa và chảy máu định kỳ. Thậm chí tệ 
hơn, chảy máu trực tràng có thể là một dấu hiệu của ung thư kết trực tràng chưa được chuẩn đoán.

Bệnh trĩ là gì?
Bệnh trĩ các mô đệm ở  phần dưới của trực tràng và hậu môn có thể gây 
đau, ngứa, chảy máu và sưng. Trong các trường hợp nghiêm trọng hơn, 
chúng có thể mở rộng qua hậu môn (bị sa), và thậm chí dón lại hoặc trở 
thành thối hoại. Trĩ triệu chứng có ảnh hưởng tới khoảng một nửa số 
người Mỹ trước tuổi 50. Thật đáng tiếc, chúng không tự mình "bỏ đi", và 
chúng có xu hướng trở nên tệ hơn theo thời gian.

Được giúp đỡ vĩnh viễn khỏi bệnh trĩ.
"Băng", hoặc đặt băng cao su xung quanh chân trĩ có triệu chứng, phương 
pháp điều trị loại bỏ trĩ không phẫu thuật hiệu quả và phổ biến nhất 
đang được sử dụng hiện nay. (Các phương pháp thông thường chỉ chữa 
trị các triệu chứng, chứ không phải vấn đề bên dưới). Trong thủ tục của 
mình, chúng tôi đã đưa băng lên tầm xuất sắc mới! Chúng tôi sử dụng 
CRH O’Regan System® được cấp bằng sáng chế, nhỏ hơn và thoải mái hơn 
cho các bệnh nhân. Nó cũng sử dụng đầu hút nhẹ nhàng thay vì kẹp có 
răng kim loại để nắm trĩ, giảm nguy cơ đau và chảy máu. Do thiết bị 100% 
dùng một lần, nguy cơ bị nhiễm trùng chéo qua bệnh nhân có liên quan 
tới các thiết bị thông thường được tiệt trùng không phù hợp bị loại bỏ.

Mô được băng thường rụng trong vòng một vài ngày, và 99,8% bệnh 
nhân không bị đau đớn nhiều sau khi trải qua thủ tục! Được thực hiện 
trong ít nhất 60 giây, kỹ thuật băng cho hiệu quả 99,1%. Bạn không cần 
phải thực hiện

bất kỳ sự chuẩn bị, gây tê hoặc bỏ lỡ công việc nào. Bạn thậm chí có thể 
tự lái xe đến và về khi thăm khám.

Nứt hậu môn là gì?
Nứt hậu môn là một vết rách nhỏ ở tế bào nằm ở hậu môn, thường do 
phân cứng, khô gây ra. Nứt hậu môn cũng rất phổ biến, xảy ra ở ít nhất 
20% bệnh nhân mắc trĩ có triệu chứng, và chúng có thể gây chảy máu, 
ngứa và đau đớn. Đối với các những người bị nứt nghiêm trọng hơn, đại 
tiện có thể vô cùng đau đớn, như thể bạn đang "qua lưỡi dao cạo". Các 
vết nứt thường cần điều trị y tế để có giải pháp vĩnh viễn. Vì chăm sóc 
ruột tốt đóng vai trò quan trọng trong phục hồi, cần tránh táo bón và 
kéo căng, có thể ngăn vết nứt lành hoàn toàn.
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Nhanh chóng, hiệu quả & không đau

 Không cần chuẩn bị, không gây tê 

  Trở lại làm việc trong cùng một ngày

Vị trí đường 
răng cưa

Trĩ bên trong

Trĩ bên ngoài


