
Nam giới cắt bao quy đầu thì cần lưu ý các thông 
tin gì và khi nào nên đi cắt 

Cắt da quy đầu xem là 1 Kiểu Thủ thuật, Cần Tiến hành Cùng Với Những bé trai Đang có Da bao quy đầu phát triển Bất 
bình thường. Vậy Cắt bao quy đầu bao nhiêu tiền? Đã có Các Cách thức Thủ thuật nào đang được Dùng hiện nay? 

Khi nào Cần cắt bao quy đầu? 

Bộ phận Cậu bé của Nam giới Đều Có 1 lớp da bao quanh đầu Cậu nhỏ. Đó được gọi là Bao da quy đầu. Lớp da này sẽ 
lộn xuống Lúc Các bé trai đạt Tuổi Khoảng 4 Độ tuổi trở đến. Nhưng, Cùng Hầu như Mức độ Đi Độ tuổi dậy thì mà Da 
bao quy đầu không tự tuột xuống được thì nên Cần can thiệp với Phẫu thuật. Vậy chính xác khì Cần phải Cắt bao quy 
đầu trong Những Trường hợp nào? 

Với Trẻ em 

trẻ em Như sau Khoảng 7 - 10 Độ tuổi mà Chưa có Cấp độ Bao quy đầu tự lột xuống. Hay được Nhận thấy trong Trường 
hợp Dương vật của bé Đang có Dấu hiệu Viêm nhiễm Là do Hẹp bao quy đầu, Nước giải không thoát hết chảy Phía 
ngoài Gây ra lắng cặn. Khi này, bé Phải Khám kỹ lưỡng Cùng với Xem xét Tới Việc Phẫu thuật Ảnh hưởng. Cắt bao da 
quy đầu được Thực thi Lúc nhỏ trong Cấp độ khỏe mạnh. Cuộc Tiểu phẫu Nhằm Giúp cho Bao da quy đầu lộn xuống đó 
là tự nhiên. Cắt da quy đầu Bao nhiêu tiền trong Mức độ này Cần xét Đi Tình hình của nhỏ Và Bởi vì bố mẹ Chọn lựa 
dịch vụ của Trung tâm y tế nào. 

Đối với Đàn ông lớn lên 

Nam giới trưởng thành Cần Cắt da quy đầu trong Những Tình huống sau: 

Bị dài bao quy đầu: đây được xem là một Căn Bệnh nam khoa. Triệu chứng là da Chứng dài bao quy đầu hơn so Với 
người Thông thường. Lớp da bao trùm quá Phần đông khiến Nam giới Gặp Khó khăn Để kéo lớp da đầu dương vật 
xuống. Có Trường hợp đầu dương vật chưa thể lộ ra Ngoài Lúc cương cứng hay đầu "cậu nhỏ" vẫn hở ra Ngoài Lúc 
cương cứng Nhưng đường miệng Bao da quy đầu dính Với lỗ tiểu. 

Hẹp bao quy đầu: đây là Cấp độ lớp Bao da quy đầu bó chặt đăng nhập đầu "cậu bé", chỉ Nhằm hở 1 ít. Lúc đó Cần Tác 
động Cắt bao da quy đầu thì mới tụt lớp da xuống được. 

Bao quy đầu Bị mắc nghẹt: đây là Giai đoạn Bao quy đầu dính truy cập đầu Cậu bé hay đường miệng Da bao quy đầu 
quá hẹp khiến cho quy đầu không lột được xuất Ngoài. 

Bất kỳ Hiện tượng Bất thường nào của Da bao quy đầu Thường Cần phải được Khám Cùng cắt Khi Cần thiết. Nếu không 
sẽ không khó Hình thành Hiện tượng Virus Nam khoa, Dương vật Khó tiến triển, Bị xuất tinh sớm, Yếu sinh lý Cùng với 
Gây Tác động Đến tác dụng sinh sản của Nam giới. Trường hợp này Cắt bao da quy đầu Khoảng bao nhiêu tiền sẽ Tùy 
vào Trạng thái của Người mang bệnh Và Những nhân tố chứng bệnh Khác lạ Đi tới kèm. 

Các Biện pháp Cắt bao da quy đầu phổ biến Ngày nay 

Hiện giờ, Các Bệnh viện từng Cùng đang Sử dụng Các Nguyên lý Cắt da quy đầu dưới đây: 

Nguyên lý Lan truyền thống 

Đây là Hướng Cắt da quy đầu cổ điển nhất. Bác sĩ sẽ Sử dụng dao Phẫu thuật được vô trùng Để can thiệp thẳng, cắt lớp 
da Bị hẹp Sau này khâu lại vết thương. Cách thức này Hiện nay ít được Áp dụng Cùng với cũng ít được Chọn lựa Tại 
Nguy cơ Gây ra Số đông Đau đớn giúp Người bệnh. Sau đây Phẫu thuật sẽ Để lại sẹo, Thời gian khôi phục lâu, dễ Bị 
mắc Vi khuẩn. 



phongkhamthaiha, phòng khám uy tín tại hà nội, khám nam khoa ở đâu tốt nhất hà nội, khám yếu sinh lý ở đâu tốt nhất 
tại Hà Nội, chữa bệnh xuât tinh sớm ở đâu tốt nhất, phẫu thuật cắt bao quy đầu ở đâu, phẫu thuật cắt bao quy đầu gia 
bao nhieu, khám trĩ ở đâu, phẫu thuật bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền, điều trị trĩ, địa chỉ khám phụ khoa, bảng giá khám phụ 
khoa thái hà, cách phá thai nhanh nhất, giá hút thai, giá hút thai, địa chỉ phá thai an toàn ở hà nội, nạo phá thai, các bệnh 
xã hội thường gặp ở nam giới, sủi mào gà ở nam, biểu hiện bệnh sùi mào gà, cách chữa sủi mào gà, chi phí chữa sùi 
mào gà, phòng khám sùi mào gà, hình ảnh sùi mào gà ở rãnh bao quy đầu, chữa giang mai ở đâu, xét nghiệm bệnh xã 
hội ở hà nội, khám bệnh lậu ở đâu, cắt tuyến mồ hôi nách ở đâu, trị hôi nách triệt để 

Cắt da quy đầu bằng laser 

Hình thức này Hiện đại hơn Khi Sử dụng tia laser nhiệt năng khoa học Nhằm cắt đi phần Bao quy đầu thừa xuất. Phương 
pháp này sử dụng các biện pháp an toàn Cùng không Gây Hầu hết Đau đớn cho Người mắc bệnh. Giai đoạn Thực hiện 
sớm, Người mắc bệnh Có thể về nhà Tức khắc Khi đã Phẫu thuật, Giai đoạn khôi phục cũng sớm hơn. 

Tuy nhiên, chỉ Sử dụng được Với Tình trạng Đàn ông Bị dài hoặc Bao quy đầu bị hẹp. Các Tình trạng khó khăn Lạ thì 
Khó tiếp cận được. Chi phí Cắt bao quy đầu Hết bao nhiêu tiền Lúc Áp dụng Phương pháp này? Mức Giá Cắt bao da quy 
đầu với tia laser được Chia sẻ là tương đối cao so Cùng với mặt với chung. Tuy nhiên vẫn được Đa phần cơ thể Chọn 
lựa hơn Lúc Có thể Dùng được. 

Cắt da quy đầu thẩm Hoa Kỳ 

Là Nguyên lý áp dụng Các Phương pháp Hiện đại Để bóc tách chỗ da đầu "cậu nhỏ" Sau đấy loại bỏ Nhanh chóng. Thao 
tác Thực thi nhanh, ít Gây Đau, không Nhằm lại sẹo Và ít Hậu quả. Mặc dù Phí cao hơn Nhưng vẫn được Những Chuyên 
gia chuyên khoa, Bác sĩ chuyên khoa lưu ý Cần Áp dụng Tại vì Tiêu chuẩn được bảo vệ Cùng với Nhanh chóng. 

Vậy Cắt bao da quy đầu Bao nhiêu tiền 

Hiện giờ, Hầu hết Những Bệnh viện Luôn Có khả năng Tiến hành Tiểu phẫu Cắt bao quy đầu Ở thể nhẹ. Phí bình quân 
Lúc Thực thi Cắt bao da quy đầu trọn gói rơi đăng nhập Từ 5 - 7 triệu đồng/lần Thủ thuật. Nhưng, Chi phí Có thể dao 
động thấp hơn hay Rất đông hơn Tùy vào Những nhân tố sau: 

Hiện tượng của Cậu bé 

Mức độ Da bao quy đầu Khi Phải Thủ thuật Như thế nào sẽ Quyết định Đi tổng Phí. Bởi vì Cấp độ Tại Đã từng cơ thể 
không Giống nhau, Có nguy cơ đơn Tránh được hay khó khăn hơn Lúc tiến thành Cắt bao quy đầu. Cùng với đó, Tình 
trạng của Dương vật trước Lúc cắt Có khả năng Tại Trạng thái Bình thường hay Viêm nhiễm kéo dài thì giúp Giá Cách 
điều trị sẽ Bị Nâng cao lên. 

Chọn Nguyên lý Cắt bao da quy đầu 

đó là phía trên đã từng kể, Đã có Đa phần Biện pháp Cắt bao da quy đầu đang được Áp dụng Hiện nay. Các Cách thức 
càng Tiên tiến, Dễ dàng cao, Đặc điểm thẩm Hoa Kỳ thì Phí càng cao. Cách Truyền thống tốn ít Giá Tuy nhiên Thường 
xuyên Gây nên Đau đớn Và Có thể Di chứng Dưới đây Thủ thuật. Cắt bao da quy đầu Khoảng bao nhiêu tiền căn cứ 
theo thẳng vào Việc Lựa chọn Nguyên tắc Thủ thuật nào. 

Chuyên môn Bác sĩ, Địa điểm vật chất Kĩ thuật của Trung tâm y tế 

Ở Những Cơ sở y tế lớn, Địa chỉ vật hoạt chất Dụng cụ Tiên tiến, dịch vụ tốt sẽ là ước muốn của Vô số cơ thể. Tại vì Khi 
Lựa chọn Cắt bao da quy đầu Ở đây sẽ Chất lượng được Dễ dàng, sử dụng các biện pháp an toàn, Và dịch vụ Chăm 
nom hậu phẫu tốt. Dù vậy, Giá Ở Những Bệnh viện này chắc hẳn sẽ cao hơn Phần lớn so Cùng với Trung tâm y tế công 
lập. 

Như thế, Cắt da quy đầu Cần bao nhiêu tiền sẽ Phụ thuộc vào Vấn đề Hai bạn Lựa chọn dịch vụ của Cơ sở y tế tư hay 
Phòng khám công, Lựa chọn Phương án gì Cùng Trạng thái của Người bệnh trước Lúc làm Phẫu thuật. Phương thức 
Cần Tiến hành càng kịp thời càng chất lượng tốt Nhằm Phòng tránh Gây nên Nhiều Cảm giác đau Cùng Vi rút về lâu dài. 
Thông qua đó, không Cần quá lăn tăn Vấn đề Giá mà Cần Lựa chọn Cơ sở y tế Chất lượng Uy tín Để Điều trị Hiệu quả. 
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chỉ định Phẫu thuật Cắt bao quy đầu Khi nào? 

BS. Bùi Văn Quang (Trung tâm phái mạnh học - Trung tâm y tế Việt Đức) cho biết: Không Phải Tình trạng nào Khi 
Đến Khám kỹ càng phái mạnh học cũng Thường xuyên được chỉ định Tiểu phẫu Cắt da quy đầu. Đối với Trẻ em là nam 
Luôn Đang có Bao quy đầu bị hẹp sinh sản, Các Trường hợp này hàng ngày Lúc Tắm bố mẹ Có nguy cơ tuột chảy, Sau 
đó Về sau Bao da quy đầu sẽ trở lại Bình thường chứ không Nên cắt. Chỉ trong Trường hợp hẹp khít Da bao quy đầu Và 
chưa thể lộn được thì mới Đang có chỉ dẫn Cắt bao quy đầu. 

Đối với Đàn ông Ở Độ tuổi trưởng thành, chỉ Đã có chỉ định Tiểu phẫu Cắt bao quy đầu Khi Có Bao quy đầu hẹp. Tức là 
Lúc Bao quy đầu chưa thể tụt ra được, gọi là hẹp khít Bao da quy đầu. Hay trong Mức độ Có hẹp Lúc cương cứng, nghĩa 
là Bao quy đầu Khi Cậu bé Khi Tại Cấp độ mềm vẫn Có thể tụt xuất được như là người Thông thường. Nhưng Lúc 
cương đến thì nó Tạo ra một Cỡ thắt khiến Người bệnh rất Đau đớn. Khi này Chuyên gia chuyên khoa sẽ Đã có chỉ dẫn 
Cắt bao quy đầu, gọi là Cắt bao quy đầu Tuyệt nhiên. 

Cùng với Tình huống Dài bao quy đầu hơn Bình thường một ít, không Đau đớn Khi cương cứng thì Chưa có chỉ định Cắt 
da quy đầu. Các Mức độ Chứng dài bao quy đầu chỉ Đang có chỉ dẫn Cắt bao quy đầu Lúc Bệnh nhân Bị Viêm nhiễm Đi 
đến Nhiễm trùng lại Chủ yếu lần, Điều trị bằng thuốc hoặc Bị tái phát. 

Một số Người mang bệnh Đến Thăm khám, Cắt da quy đầu Nhằm Điều trị Chứng xuất tinh sớm. Tuy nhiên theo Chuyên 
gia Quang, Cắt bao da quy đầu không Phải là Cách Áp dụng Nhằm Trị Bị xuất tinh sớm. 

Không Cần phải Tiến hành Tiểu phẫu Cắt da quy đầu Tại Những Trung tâm y tế không Uy tín Là do Có khả năng Gây nên Hậu quả 

như: Kiềm chế dứt điểm cảm thấy Ở Khu vực đầu dương vật; Đau đớn quanh vết sẹo; Sẹo không tốt, tụt rút Gây nên Đau. 

Những Hướng Cắt bao quy đầu 

Hiện Cắt bao quy đầu Đang có hai Phương hướng, Như là Hình thức Bình thường Cùng với Hình thức cắt bằng máy. Cả 
hai Biện pháp Luôn Có Những ưu Cùng với khuyết điểm Khác nhau, Chưa có Giải pháp nào là Tuyệt đối. 

Cắt da quy đầu bằng máy: Sẽ Áp dụng máy Nhằm Cắt da quy đầu Cùng Có ghim Nhằm ghim lại vết cắt, không Cần 
phải khâu ví dụ Phương thức Thông thường. Ưu điểm của Hướng này là Thời điểm Thủ thuật sớm, sẹo của vết giải phẩu 
sẽ đẹp hơn. Song Phương pháp này Đang có nhược điểm, Cụ thể là không Phải Người bị bệnh nào cũng Có thể chỉ định 
Cắt bao quy đầu với máy được, Ví dụ ví dụ Trường hợp dính da đầu "cậu nhỏ" quá nhiều…; Giá cũng vẫn nhiều hơn. 
Ngày trước còn Đã có Tình trạng ghim không tự bong ra Cùng với Người mắc bệnh lại Nên làm cho tiếp Thủ thuật Nhằm 
gỡ ghim khiến Bệnh nhân Khó khăn chịu. 

Đối với Phương án Thông thường, Điểm mạnh là Có thể Tiến hành Mọi Các ca Tiểu phẫu Với Những Tình huống 
được chỉ định Cắt bao da quy đầu, Giá tốn ít hơn so Cùng với cắt với máy. Nhưng, Thời kỳ Thủ thuật sẽ lâu hơn so Cùng 
với Phương pháp Phẫu thuật với máy. 

Chăm sóc Sau đây Thủ thuật Cắt da quy đầu 

Trong Tiểu phẫu Cắt bao da quy đầu, Người bị bệnh Có khả năng được chỉ định thuốc Sử dụng Tại nhà Nhằm Hạn chế 
Cảm giác đau, Giảm sưng. Trong Từ 3 hôm Khi đã cắt, Có thể cảm Bắt gặp Đau đớn nhẹ hay sưng nhẹ cận kề đầu Cậu 
bé. Lúc này Có thể thoa dinh dưỡng giữ gìn ẩm vào Khu vực quy đầu Nhằm Tránh Khu vực đầu "cậu nhỏ" mới được bộc 
hở bong tróc da khô Cùng với Hạn chế cọ sát giữa Khu vực đầu Cậu nhỏ còn đang nhạy cảm Cùng quần áo lót. 

Cần giữ chỗ bị thương khô trong 24 tiếng Sau đây Phẫu thuật. Ở nhà, Người mắc bệnh Cần phải quấn băng ép nhẹ Để 
Chăm nom cầm máu chỗ bị thương. Nếu băng gạc Đang có Số nhiều huyết, dịch bài tiết, Đang có Nước tiểu thẩm thấu 
hay Bị mắc rơi chảy, Người mắc bệnh Nên rửa sạch sẽ chỗ bị thương Và Thay thế băng mới. Nếu như gạc Bị mắc dính 
chặt đăng nhập vùng da bị thương, Người nhiễm bệnh Có thể Sử dụng nước muối sinh lý hay nước sạch sẽ làm cho 
mềm băng gạc Cùng Những chất thẩm thấu trước Lúc tháo phá gạc cũ. Không nỗ lực Dùng lực Nhằm kéo băng gạc chảy 
thuyên giảm chỗ bị thương Là do Có nguy cơ Gây ra Ra máu Cùng với Đau đớn 

Người bị bệnh Có khả năng tự Thay thế băng Ở nhà hay Tới Những Phòng khám Hỗ trợ vết thương cho Đi Lúc chỗ bị 
thương khô, Luôn trong Từ 5 ngày. 



Cần sử dụng trang phục rộng rãi, khô thoáng, Đặc biệt trong 2-3 hôm đầu Nhằm thoáng khí Và Ngăn chặn chỗ bị thương 
Đau đớn Là do cọ sát truy cập quần áo. 

Có thể Tắm Cùng nước sạch Cùng với xà Phòng hàng ngày Dưới đây Phẫu thuật cắt Da bao quy đầu. Song, không Sử 
dụng xà Phòng, sữa Vệ sinh Đang có Số đông hương liệu Tại Có khả năng Gây kích ứng, Tăng Nguy cơ Vi khuẩn vùng 
da bị thương. Sau khi Vệ sinh Cần phải lau khô vùng da bị thương Hiệu quả với khăn sạch, mềm, thẩm thấu hút. Không 
Áp dụng bông gòn hoặc khăn giấy Do dễ dính đăng nhập vết thương. Để Phòng ngừa phù nề, Người nhiễm bệnh Có khả 
năng băng nhất định Dương vật tới bụng. Khắc phục Để Nước tiểu thấm ướt băng chỗ bị thương, Nếu như băng ướt Nên 
rửa sạch vùng da bị thương Và Thay thế băng mới. 

Lúc Da bao quy đầu từng lành, Tắm Vùng quy đầu mỗi ngày Cùng xà Phòng Cùng nước sạch Khi Tắm rửa. 

Đặc biệt, Người nhiễm bệnh Phải chờ cho vết Cắt da quy đầu lành hẳn mới bắt đầu Đang có Quan hệ Tình Dục trở lại. 
Tốc cấp độ lành vết thương Tùy thuộc vào từng cơ thể, Bình thường mất đi Từ 4 tuần. Vùng da đầu "cậu bé" cực kỳ mẫn 
cảm, Sau đây Phẫu thuật Các tổ chức tại vùng nách lỏng lẻo đang tổn thương, Nếu như Quan hệ Làm tình hay kích thích 
cương kịp thời Có thể khiến rách vết thương, Chảy máu, Tăng Nguy cơ Vi khuẩn, vết thương muộn lành. 

Khi Cắt da quy đầu, Có khả năng Đau, sưng, bầm nhẹ xung quanh đầu hay thân Dương vật. Song Nếu đã Dùng kháng 
sinh mà vùng da bị thương hiện đang Đau đớn, sưng, Có mùi hôi hoặc dịch tiết đục Cần phải Đến Nhanh chóng Trung 
tâm y tế Chất lượng Để được Nhận ra Cùng với Chữa trị kịp thời Do đây Có khả năng là Dấu hiệu của Vi rút. 

 


