Cắt bao quy đầu có làm giảm khoái cảm
không?
cắt bao quy đầu là phẫu thuật cấp thiết đối với quy ông bị hẹp hoặc bao quy đầu dài. Tuy vậy rất nhiều
nam giới lo ngại về việc ham muốn lúc “lâm trận” có thể bị giảm sút sau lúc cắt bao quy đầu. Để khiến
cho rõ băn khoăn cắt da quy đầu có hạn chế cực khoái hoặc không, Các bạn đọc có khả năng tham khảo
ngay trong bài viết bài viết này.
cắt da quy đầu là tiểu phẫu Điểm tốt chức năng âm đạo của mình, sinh lý cho cánh mày râu bị hẹp cũng
như bao quy đầu dài

cắt bao quy đầu là gì?
bao quy đầu là lớp màng da có mức độ co giãn bao phủ "cậu nhỏ" của cánh mày râu. Hầu như một số trẻ
nhỏ khi mới Chào đời cho đến độ tuổi mới lớn, bao da quy đầu che kín toàn bộ phần quy quy đầu. Tới
giai đoạn phát triển thanh không đủ niên, bộ phận sinh dục tiến triển rất lớn hơn, lúc này bao da quy đầu
có khả năng tự lột xuống cũng như để lộ ra đầu "cậu bé". Song đối với những tình huống không lộn bao
da quy đầu, nguyên nhân có thể là do hẹp bao quy đầu hoặc bởi vì da bao quy đầu quá dài.
phòng khám thái hà có tốt không
phòng khám đa khoa ở hà nội
phương pháp phá thai an toàn
pha thai bang thuoc
nạo phá thai
chi phí nạo hút thai
phá thai ở đâu
phá thai an toàn ở hà nội
chi phí nạo hút thai
chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất hà nội
chi phí phẫu thuật bệnh trĩ
bệnh viện nam học
chữa bệnh xuât tinh sớm ở đâu
bệnh viện chữa yếu sinh lý
phòng khám cắt bao quy đầu

chi phí cắt bao quy đầu ở bệnh viện
khám phụ khoa ở hà nội
Chi phí khám phụ khoa
chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu
đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung bao nhiêu tiền
tư vấn phụ khoa online
hinh anh benh sui mao ga
phòng khám sùi mào gà
xét nghiệm sùi mào gà hết bao nhiêu tiền
sùi mào gà ở nữ
các bệnh xã hội ở nam giới
xét nghiệm giang mai hết bao nhiêu tiền
xét nghiệm bệnh xã hội bao nhiêu tiền
khám bệnh xã hội
điều trị bệnh giang mai ở đâu
cách điều trị bệnh lậu
cắt tuyến mồ hôi nách giá bao nhiêu
địa chỉ chữa hôi nách
cách trị hôi nách vĩnh viễn
bệnh lậu điều trị ở đâu
giá tiền chữa bệnh lậu
đái dắt
cắt bao da quy đầu là tiểu phẫu loại bỏ lớp da dư thừa bao quanh đầu "cậu bé". Ở phái mạnh trưởng
thành, bao da quy đầu mất đi đem đến Điểm tốt nữa, nguy hiểm nhất còn có thể gây ra đe dọa đến sinh
hoạt Tình Dục, gây tăng Nguy cơ nhiễm trùng. Cắt bao da quy đầu được tiến hành như phẫu thuật tạo
hình thông thường, đàn ông có thể chọn lựa cắt đầu dương vật thủ công, hay cắt laser. Những trường
hợp thường được chỉ dẫn cắt da quy đầu gồm có có:

•
•
•

trẻ nhỏ trên 4 tuổi bị dài hay hẹp bao quy đầu, không tụt bao quy đầu được, trẻ chứng dài bao
quy đầu hoặc bệnh hẹp bao quy đầu bẩm sinh.
cánh mày râu tới tuổi mới lớn chưa có dấu hiệu lộn da bao quy đầu, liên tục bị viêm, nhiễm,
ngứa cũng như không dễ chịu do bệnh đầu "cậu nhỏ".
nam lớn lên bị dài, hẹp hoặc nghẹt da bao quy đầu vì sẹo, nam hàng ngày bị viêm bao da quy
đầu, cơ thể xuất tinh sớm, đái đường, u bướu tinh hoàn hay tuyến tiền liệt…

cắt da quy đầu càng sớm càng tạo cơ hội cho "cậu bé" phát triển và phát huy chức năng bình thường.
Tiểu phẫu có khả năng xảy ra trong giai đoạn thành niên hoặc trưởng thành. Khoảng thời gian thực hiện
từ 30 – 60 phút. Sau can thiệp, người bị bệnh cần nằm nghỉ trong ít nhất 1 tháng mới trở lại sinh hoạt
thường thì.
những bước cắt da quy đầu theo phương pháp cổ điển
tiểu phẫu cắt bao quy đầu cũng gây ra những chi phối cố định đến người bị bệnh. Sau can thiệp, phái
mạnh thường hay phải chịu đựng đau đớn khi đại tiện, bất tiện trong sinh hoạt, vận động. Mặt khác Nếu
mà không phục vụ tốt còn không khó gây nên Có nguy cơ xuất huyết cũng như lây nhiễm trùng; chấn
thương dương vật….

vì sao cần làm cắt bao quy đầu?
tiểu phẫu cắt bao quy đầu Đem lại rất nhiều phục hồi cho đàn ông. Cụ thể sau lúc cắt da quy đầu, người
bệnh sẽ cảm thấy những thay đổi tích cực sau:
•

•

•

•

•

giảm Nguy cơ viêm nhiễm: Sau lúc cắt da quy đầu, đầu "cậu nhỏ" được khô thoáng giúp cho vấn
đề rửa ráy trở thành dễ dàng hơn. Quả ngược đối với lúc quy đầu bao phủ lấy "cậu bé", môi
trường ướt át cũng như bí kín tạo cơ hội cho vi khuẩn gây bệnh thì sau khi cắt, chúng sẽ không
có cơ hội tiến triển nữa. Bởi vậy mà đấng mày râu sẽ làm giảm các Nguy cơ bị bệnh viêm đường
tiểu, bị viêm bàng quang, viêm bao quy đầu…
Phòng bệnh lây qua những con đường tình dục: nếu như chưa cắt bao da quy đầu, người bị
bệnh có thể cao truyền nhiễm những căn bệnh như: bệnh lậu, bệnh mụn rộp sinh dục, bệnh mào
gà, bệnh giang mai,… thì sau khi cắt da quy đầu, Nguy cơ lây nhiễm bệnh được giảm hẳn.
Nguyên nhân là bởi khi đầu "cậu bé" được rửa ráy tuyệt đối sạch thì khả năng sinh trưởng của
virus, nấm gây nên bệnh cũng đều được tự chủ Tốt hơn.
phòng ngừa phóng tinh sớm: cắt bao quy đầu cũng là cách hữu hiệu giúp cho bạn nam phòng
ngừa căn xuất tinh sớm. Thực tế, hiện tượng bao quy đầu bị hẹp dài thường hay khiến đầu
dương vật tăng kích ứng ma sát, Từ đó gây ra hiện tượng bắn tin sớm lúc Quan hệ Tình dục.
Nếu mà da bao quy đầu được xóa bỏ thì tiếp xúc này sẽ không tiếp diễn, Bởi vậy hạn chế được
hiện tượng xuất tinh mất tự chủ.
làm giảm Có nguy cơ ung thư dương vật: Ung thư dương vật là chứng bệnh nguy hiểm, bệnh
thường có xuất phát từ tình trạng nhiễm trùng kéo dài. Lúc chớ nên chữa trị, nhiễm trùng làm cho
một số tế bào thoái hóa và phát triển một số tế bào tự vì, chúng là những tế bào ác đặc điểm gây
nên bệnh ung thư. Sau khi cắt bao da quy đầu, Có nguy cơ hoại tử và ung thư dương vật có thể
được kiềm chế hữu hiệu hơn.
Bảo vệ tác dụng sinh sản: thực trạng sau lúc cắt da quy đầu, cánh mày râu có thể duy trì chuyện
chăn gối Thuận lợi cũng như chủ động bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý nhiễm trùng Nói chung.
Điều đó cũng kịp thời ngăn chặn được mầm bệnh đi sâu vào lỗ tiểu và dẫn đến hại đến cơ quản
sinh lý.

Không cắt bao quy đầu sẽ làm tăng số trường hợp viêm nhiễm bệnh nam khoa cùng với ảnh hưởng tới
sinh lý cánh mày râu

cắt bao da quy đầu có hạn chế ham muốn không?
bởi đầu "cậu nhỏ" là bộ phần chứa rất nhiều dây thần kinh, khi được kích ứng thích, những dây thần kinh
này sẽ đưa hiểu biết tới não bộ gây ra quá trình cương ở "cậu bé". Bên cạnh đó tại đầu "cậu bé" còn có 1
dây thần kinh cảm nhận đặc biệt, nó gây kích ứng phần dây hãm để điều khiển hoạt động của "cậu bé".
Vì thế lúc bao quy đầu bao kín lấy đầu "cậu bé", những tiếp xúc này tiếp diễn gián tiếp cùng với bị ngăn
biện pháp bởi lớp da bao quy đầu. Bởi vì thế Dù cho phái mạnh có thể bệnh xuất tinh sớm hơn nhưng
mà không thật sự có cảm giác thỏa mãn khi chưa cắt bao quy đầu.
khi cắt bao quy đầu, quy đầu có thời cơ chạm cọ sát thẳng với bạn gái, nhờ đó mà hoạt động cương
cứng được giữ gìn lâu hơn, đạt khoái cảm dễ dàng, bạn nam đạt được thăm hoa lúc xuất tinh. Các khảo
sát cũng đã khẳng định rằng vấn đề nam cắt bao quy đầu không hạn chế cực khoái, Mặt khác còn giúp
cho phái mạnh cảm thấy hài lòng hơn trong sinh hoạt Quan hệ Tình dục. Rất nhiều thông kê trên các cơ
thể bạn nam bị cắt bao quy đầu khẳng định họ đạt được cấp độ cực khoái Tình Dục giống như các nam
khác.
song song trả lời câu hỏi cắt bao quy đầu có hạn chế ham muốn không, một số cánh mày râu cũng tỏ ra
để tâm về câu hỏi kéo dài thời gian giao hợp sau khi cắt da quy đầu. Việc đó đã từng được nhận định,
thủ thuật cắt bao quy đầu có thể giúp quý ông kéo dài thêm thời điểm giao hoan so với trước khi cắt. Do
khi da bao quy đầu còn bao bọc "cậu nhỏ", Việc này sẽ kích thích cảm giác tại đầu dương vật trở thành
nhạy cảm. Đây là căn nguyên khiến Đa số quý ông bị bao quy đầu hẹp xuất tinh sớm. Lúc lớp da này
được khử, quy đầu được “giải phóng” triệt để có thể suy giảm mức độ nhạy cảm của đầu "cậu nhỏ" cùng
với kéo dài thời điểm quan hệ.

cắt da quy đầu sau bao lâu thì quan hệ được?
bạn nam có khả năng Quan hệ vợ chồng khi chỗ vết cắt đã lành lặn cùng với hết cảm giác đau vĩnh viễn
Sau lúc thủ thuật cắt da quy đầu, thời điểm ngồi nghỉ từ 4 – 8 tuần để khu vực vết mổ được liền da đặc
biệt. Trong thời gian này, đấng mày râu nên kiêng Quan hệ vợ chồng, Đồng thời không nên kích ứng
"cậu nhỏ" cương dương. Bởi mới vừa phẫu thuật xong, vết cắt chưa đóng kín cần phải khả năng nhiễm
trùng tận gốc có khả năng diễn ra khi ma sát mạnh. Thời điểm phục hồi tận gốc phụ thuộc vào cơ địa,
phương pháp phẫu thuật truyền thống hay cắt bằng laser mà người bị bệnh có khả năng phục hồi sớm
hoặc chậm hơn.
bình quân từ 1-2 tháng sau khi làm tiểu phẫu cánh mày râu có khả năng Làm tình bình thường. Thực
trạng, không ít trường hợp đấng mày râu không kiềm chế được hưng phấn mà Làm tình trong khi tình
trạng vùng da bị thương còn chưa lành. Sau lúc quan hệ có cảm giác vết mổ bị xuất huyết, cảm giác đau,
chỗ bị thương lâu lành, nếu mà vệ sinh không kỹ còn có khả năng Tạo ra nhiễm trùng bộ phận âm đạo
nữ giới.
khi thực hiện thủ thuật xong, nam nên chú ý giữ gìn cùng với rửa ráy chỗ kín kỹ lưỡng. Ngoài ra tránh
một số vận động mạnh để vết thương sớm lành, bạn nam tốt hơn được triệu chứng viêm nhiễm khám
nam khoa. Một số chú ý mà cánh mày râu cần phải tuân theo để đảm bảo việc phục hồi xảy ra nhanh
chóng là:
•
•
•

cánh mày râu nên rửa ráy vùng kín sạch theo đúng hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, đảm bảo
chỗ bị thương khô ráo, hạn chế chạm đối với nước.
rửa ráy vùng kín sạch sẽ sau khi đi đại tiện, không để chỗ kín dính nước tiểu có thể gây ướt cũng
như viêm nhiễm vùng da bị thương.
Hai bạn có thể thay thế băng gạc ngay tại nhà hay đến bệnh viện chuyên khoa để được giúp
sức, Trong thời gian đầu lúc vết cắt còn mới thì việc thay thế băng gạc cực kỳ quan trọng.

•

Trong khi này Bạn không nên những vận động mạnh, sử dụng quần rộng, thoải mái, Ngoài ra
hạn chế ăn món ăn cay nóng cùng với các chất gây nghiện như rượu, bia, thuốc lá…

đi kèm một số lưu ý trong sinh hoạt Làm tình sau khi cắt bao quy đầu, Hai bạn cũng nên lưu ý phục vụ
chỗ kín đúng giải pháp để ngăn ngừa hiện tượng viêm nhiễm xảy ra. Đàn ông cần tuân thủ tuyệt nhiên
một số chỉ dẫn của bác sĩ về cách chăm sóc để tránh dẫn tới thương tổn đến vết cắt.

tại vì sao sau lúc cắt da quy đầu lại mất cảm thấy khi quan
hệ?
người bệnh nhân đến những địa điểm tin cậy xét nghiệm cũng như chữa trị bệnh quy đầu để phòng hậu
quả trong tương lai
những chuyên gia đã từng khẳng định phẫu thuật cắt bao da quy đầu tuyệt đối an toàn và không dẫn đến
chi phối tới Sức khỏe, không làm cho giảm sút công dụng tinh dục. Mặc dù vậy vẫn có một số trường
hợp phái mạnh bị mất cảm giác lúc quan hệ sau lúc thực hiện phẫu thuật này. Tình trạng giảm cực khoái
trong giao hoan thường hay tiếp diễn lúc một số dây thần kinh nguy hiểm cảm nhận bị thương tổn sau
thủ thuật.
Mất cảm giác sau lúc cắt bao quy đầu cũng là nguyên do khiến nam giới mất đi hưng phấn giao hợp sau
khi thủ thuật. Điều này rất nguy hại, Nếu mà để phát triển lâu dài có thể gây các trở ngại trong đời sống
vợ chồng, Bởi vậy Tạo ra Có nguy cơ bệnh sinh lý yếu, đe dọa đến chất lượng chuyện vợ chồng, chất
lượng tinh binh cũng bị tác động…Thực tế mất cảm giác sau lúc cắt da quy đầu được xem là 1 “tai nạn”
thủ thuật không thường thấy, nguyên do chính là do:
•

•

•
•

vì cơ sở phẫu thuật kém chất lượng: nếu mà phác đồ tiến hành thủ thuật xảy ra trong không gian
không nên vô trùng, dụng cụ y tế không đảm bảo có khả năng gây nên viêm nhiễm hay biến
chứng sau tiểu phẫu. Khi ảnh hưởng của nhiễm trùng lan rộng tới những dây thần kinh cảm giác
sẽ dẫn đến hiện tượng mất cảm nhận kể trên.
do không đúng sót trong phẫu thuật: Nếu như người bệnh làm tiểu phẫu tại các địa điểm kém
chất lượng, trình độ kỹ thuật chuyên gia kém có thể tiếp diễn rủi ro này. Nếu như bác sĩ chuyên
khoa không cẩn thận sẽ gây ra thương tổn các dây thần kinh cảm thấy tại đầu dương vật. Đây là
nguyên do chính gây nên tình trạng mất cảm giác lúc giao hợp sau lúc cắt bao da quy đầu.
do hậu quả hậu phẫu: hiện tượng không đúng sót sau thủ thuật laser có khả năng bỏ lại sẹo. Nếu
như những mô sẹo quá không nhỏ, chúng sẽ làm cho một số dây thần kinh cảm thấy không còn
nhạy bén cũng như chi phối tới cảm xúc của đàn ông khi quan hệ.
do trạng thái tâm lý: tâm sinh lý cũng là 1 nhân tố quan trọng đe dọa tới mong muốn Quan hệ
Tình dục của bệnh nhân sau phẫu thuật. Nếu bệnh nhân có tâm lý lo lắng, lo lắng, hoặc có tâm lý
không muốn Tình Dục hoặc thường xuyên thủ dâm cũng có thể gây hiện tượng này.

tình trạng mất cảm nhận sau lúc cắt da quy đầu có thể gây ra đe dọa tới chức năng sinh dục của bạn
nam. Bởi vậy Nếu sau thủ thuật mà phái mạnh có cảm giác những biểu hiện không bình thường này, đòi
hỏi một số phòng khám chuyên khoa chuyên khoa chất lượng để xét nghiệm và Thông tin rõ tác nhân.
Để chữa trị mất cảm thấy, Tùy thuộc vào tổn thương hoặc do tâm lý người bị bệnh mà chữa bằng thuốc,
ngoại khoa kết hợp với chữa trị tâm lý phù hợp.
Mong rằng bài viết trên từng giúp cho nam có trông nhận kỹ hơn về thắc mắc sau lúc cắt bao quy đầu có
làm giảm cực khoái không. Để đảm bảo các rủi ro hậu phẫu không diễn ra, đầu tiên phái mạnh nên lựa
chọn một số trung tâm y tế tin cậy làm cắt bao quy đầu an toàn, thẩm Mỹ, không để lại sẹo. Mặt khác sau
lúc điều trị, nên dành thời gian nghỉ ngơi cũng như tuân thủ chỉ dẫn phục vụ ở nhà để phục hồi đạt kết
quả tốt hơn hết.

