
 

 

cắt bao quy đầu là thủ thuật được chỉ định cực kỳ thường gặp ở đấng mày râu đối với mục đích giải 
quyết một số tình trạng hẹp, bao quy đầu dài. Cắt bao quy đầu là thủ thuật tiến hành ở khu vực mẫn cảm 
cần làm cho nhiều bạn nam nhận thấy khá lo sợ, câu hỏi về việc chăm sóc vết thương sau thủ thuật ra 
sao? Cắt bao da quy đầu bao lâu thì lành? Bao lâu thì có thể "yêu" trở lại? 

cắt bao da quy đầu bao nhiêu phút thì lành? 

thời điểm phục hồi của vết thương sau lúc tiến hành cắt bao da quy đầu ở từng nam giới tùy theo rất 
nhiều yếu tố 

yếu tố cơ địa mỗi bệnh nhân 

Dựa vào thể trạng của từng bạn nam mà thời điểm vết thương sau cắt bao da quy đầu lành lại sẽ không 
giống nhau, biến động trong khoảng tầm từ một – 6 tuần, bình quân tầm khoảng 2-3 tuần. Sau khi cắt 
bao da quy đầu khoảng vài ngày, người bệnh sẽ luôn nhận thấy khó chịu, đau đớn âm ỉ, "cậu nhỏ" thì có 
biểu hiện sưng cùng với tím nhẹ. Giai đoạn đau sẽ nặng nhất trong 1-2 ngày ban đầu, Tiếp đó hôm giảm 
dần cũng như có khả năng biến mất hẳn sau 7-10 ngày. 

nên khám phụ khoa ở đâu hà nội 

benh vien pha thai 

hút thai có đau không 

thuốc phá thai bao nhiêu tiền 

chữa bệnh trĩ hết bao nhiêu tiền 

chữa bệnh trĩ ở đâu 

cắt bao quy đầu bao nhiêu tiền 

cắt bao quy đầu ở đâu tốt 

địa chỉ phòng khám nam khoa 

phòng khám tư 

khám xuất tinh sớm ở đâu 

cách trị hôi nách vĩnh viễn 

chữa hôi nách ở đâu tốt nhất 

địa chỉ chữa bệnh giang mai 

khám bệnh lậu ở đâu 

khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu 
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chi phí điều trị sùi mào gà 

điều trị giang mai 

bệnh phụ khoa ở nữ giới 

chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung 

cách phá thai 
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chi phí khám phụ khoa ở hà nội 

hôm trước tiên sau khi phẫu thuật, nếu "cậu bé" có triệu chứng chảy máu không ngừng, người bị bệnh 
không đi tiểu được hay nước giải có mùi không dễ chịu thì phải báo ngay đối với bác sĩ chuyên khoa để 
được thăm khám, thăm khám lại. 

cách thủ thuật 

Thực tế hiện nay, có 2 biện pháp thủ thuật cắt bao quy đầu được chỉ dẫn hay bắt gặp nhất là phương 
pháp cắt tay cổ điển cũng như biện pháp cắt máy. Đối với từng cách khi thực hiện sẽ liệu có các thế 
mạnh cùng với hạn chế riêng. Cụ thể như sau: 

cách cắt tay cổ điển 

giải pháp cắt da quy đầu cổ điển là phẫu thuật cắt da quy đầu đơn giản, đơn giản được áp dụng thường 
gặp nhất từ trước đến nay. 

một số bước cắt da quy đầu theo phương pháp cổ điển 

Trước khi làm phẫu thuật, bác sĩ sẽ tiến hành gây ra tê cho biết người bị bệnh từ 10 tuổi trở lên hay gây 
ra mê chẩn đoán trẻ em hơn. Rồi bác sĩ chuyên khoa sẽ dùng những thiết bị phẫu thuật đã từng được 
sát trùng, vô khuẩn để thực hiện khử khu vực da thừa tại đầu dương vật. Cuối cùng dùng chỉ y khoa 
khâu lại để vết thương mau lành. 

thời điểm tiến hành cắt bao da quy đầu theo giải pháp truyền thống thường hay xảy ra trong tầm khoảng 
từ 30 phút đến 1 tiếng, Căn cứ vào trạng thái phức tạp của ca phẫu thuật. 

thời gian cắt bao da quy đầu bao lâu thì lành theo cách truyền thống hàng đầu phụ thuộc vào trình độ 
của bác sĩ, cơ sở vật chất cùng với giai đoạn vô khuẩn của các dụng cụ tiểu phẫu. Bình thường cắt chỉ 
sau tầm khoảng 15-20 ngày và tầm khoảng 1 tháng là có khả năng phục hồi thông thường. 

phương pháp cắt bao da quy đầu với máy 

người bị bệnh được cắt bao quy đầu với máy Stapler – Surkon 

cắt da quy đầu bằng máy thì có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với giải pháp cắt bao truyền thống. Biện 
pháp này dùng công nghệ Stapler – Surkon giúp rút ngắn thời điểm thủ thuật xuống chỉ còn 5 phút thay 
thế vì 30-60 phút như cách thường thì. 
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công nghệ Stapler – Surkon là 1 dụng cụ phối hợp Đồng thời giữa vấn đề cắt và khâu vết thương tự 
động với máy. Do đó tránh chảy máu, ít gây cảm giác đau, vết cắt khâu liệu có đặc tính thẩm Hoa Kỳ 
cao, không để lại sẹo, thời điểm phục hồi sớm cùng với giảm thiểu tối đa nguy cơ viêm nhiễm cho đàn 
ông. 

Sau tầm 7-9 hôm, các khu vực ghim tại miệng vết thương sẽ tự động rơi ra nền bệnh nhân không cần 
thiết tới bệnh viện để cắt chỉ, giúp đào thải kiệm thời gian, không nên đau, nhiễm trùng. Tầm nửa tháng 
sau là vết thương bắt đầu khôi phục thông thường. 

vấn đề chăm sóc vùng da bị thương sau lúc cắt 

phía ngoài yếu tố cơ địa, biện pháp thủ thuật thì thời điểm vết cắt bao quy đầu lành lại còn phụ thuộc vào 
việc chăm sóc chỗ bị thương sau khi cắt. Để vết thương mau lành, giảm thiểu tối đa khả năng gặp phải 
một số hậu quả nguy hại thì trong quá trình chăm sóc sau mổ người bị bệnh cần chú ý: 

• sử dụng thuốc đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ để giảm sút cảm giác đau cùng với tránh nguy cơ 
viêm nhiễm vết thương. 

• Không tự tiện mua thuốc xoa lên chỗ bị thương lúc không có hiểu biết về thuốc và không có chỉ 
định của bác sĩ. 

• dùng nước sạch sẽ cùng với những dạng xà phòng để rửa ráy chỗ kín thường xuyên hàng ngày. 
Nhưng tuyệt đối không sử dụng những dạng xà phòng chứa những chất bào mòn da hay chứa 
không ít hương liệu bởi vì có khả năng gây nên kích thích, nguy hiểm nhất khiến cho vùng da bị 
thương mắc nhiễm trùng. 

• Sau lúc đi tắm hoặc rửa ráy thì cần phải lau khô "cậu bé" bằng khăn mềm nhũn, sạch sẽ, tuyệt 
nhiên không lau mạnh hoặc dùng khăn giấy, khăn mềm để lau do vụn giấy có nguy cơ dính vào 
chỗ bị thương, khiến tăng khả năng nhiễm trùng. 

• có thể sử dụng băng dán nhất định "cậu bé" vào phần đùi trên để tránh "cậu bé" cọ xát qua lại 
với quần khi di chuyển, giúp giảm thiểu xuất huyết, phù nề. 

các lưu ý cho biết nam giới sau lúc cắt da quy đầu 

Để vết thương mau lành, sau lúc cắt da quy đầu xong người bệnh cần phải lưu ý: 

• mặc trang phục rộng rãi, thoáng mát, chất liệu xìu mại để không nên va chạm vào vết thương. 

• quần lót nên được thay thế, giặt sạch sẽ thường xuyên. 

• rửa ráy vùng kín thường xuyên thường xuyên theo hướng dẫn của bác sĩ. 

• Nếu chỗ bị thương xuất hiện chảy máu, mưng mủ, nhiễm trùng thì nên đi khám nam khoa để 
được giải quyết kịp thời. 

• Sau thủ thuật cắt bao da quy đầu khoảng 1/2 hôm mà ở chỗ bị thương vẫn chảy máu không 
ngừng, thậm chí thấy mùi hôi không dễ chịu thì cần báo lại ngay với bác sĩ để được kiểm tra, xử 
lý kịp thời. 

• Sau lúc phẫu thuật người bệnh nên nằm nghỉ nhiều hơn, hạn chế đi lại, vận động mạnh để vết 
thương mau lành. 

• Không "làm chuyện ấy" tình dục hoặc tự sướng Trong lúc ít nhất 2 tuần sau khi tiến hành thủ 
thuật cắt bao quy đầu. 

• cung cấp vào chế độ ăn uống không ít dạng rau xanh, trái cây, những kiểu khoáng chất quan 
trọng giúp cho nâng cao hệ miễn dịch cho người. 

những vấn đề thường bắt gặp khác 



 

 

bên cạnh “cắt bao quy đầu bao nhiêu lâu thì lành”, những đấng mày râu còn câu hỏi các băn khoăn khác 
như: 

cắt bao quy đầu bao phút thì thay thế băng? 

cắt da quy đầu là tiểu phẫu làm ở khu vực nhạy cảm nên khiến đàn ông có cảm giác vô cùng xấu hổ, lo 
lắng, không biết sau thủ thuật bao nhiêu phút thì chỗ bị thương sẽ lành để có nguy cơ sinh hoạt thường 
thì trở lại. Chuyên gia khám nam khoa MEDIPLUS kết luận biết: chỉ sau khoảng tầm 7-10 hôm vết 
thương sẽ bắt mới đầu lành và đã từng có khả năng tháo băng. Nhưng mà khoảng thời gian hồi phục 
của từng bạn nam là khác nhau cần phải sau lúc cắt xong đàn ông cần hỏi ý kiến bác sĩ trước lúc tự ý 
tháo bỏ băng, không nên gây ra viêm nhiễm vùng da bị thương. 

chỉ dẫn thay băng sau lúc cắt bao quy đầu: 

bác sĩ chuyên khoa Nguyễn Hữu Thảo – bác sĩ đấng mày râu học bệnh viện Việt Đức – bác sĩ chuyên 
khoa đàn ông học Tổ hợp Y tế MEDIPLUS chỉ định những bước thay băng sau lúc cắt bao quy đầu cần 
thực hiện: 

• Rửa tay sạch với xà phòng và nước sạch sẽ, chờ tay khô Sau đó đeo găng tay y tế trước lúc làm 
tháo băng để tránh gây nên nhiễm khuẩn cho biết vùng da bị thương. 

• mỗi lần thay thế băng đều phải thay thế với băng gạc mới cũng như thay thế băng tối thiểu ngày 
hai lần vào sáng sớm và tối. 

• dùng một chiếc khăn xìu, sạch để ngấm hết dịch mủ trên vùng da bị thương Rồi rửa sạch sẽ 
dương vật với dung dịch khử trùng hoặc nước muối ấm trộn loãng. Tuyệt đối không dùng giấy để 
thẩm thấu dịch và không lâu quá mạnh khiến chỗ bị thương rách ra. 

• Sau lúc rửa sạch sẽ "cậu nhỏ", thấm khô nước Sau đó sử dụng bông băng đã từng sắp băng lại 
vùng da bị thương. Chú ý thao tác băng cần phải tiến hành nhẹ nhàng, không băng quá lỏng 
hoặc quá chặt để tránh gây ra chảy máu vùng da bị thương. 

vấn đề chăm sóc da bao quy đầu sau khi cắt đóng vai trò rất cấp thiết 

cắt bao da quy đầu bao phút thì bong ghim? 

với giải pháp cắt da quy đầu cổ điển thì Hiện nay đa số những bệnh viện, phòng khám đều sử dụng 
những dạng chỉ có khả năng tự tiêu để khâu chẩn đoán bệnh nhân cần sau lúc thủ thuật người bệnh 
không cần phải đi khám bác sĩ để được tháo chỉ nữa. Theo các chuyên gia nam khoa, thời điểm để chỉ 
khâu tự tiêu thường thì sẽ mất tầm khoảng hơn 7 ngày (từ 7-9 ngày hay hơn, Tùy thuộc vào cơ địa mỗi 
người). Nhưng vẫn liệu có một số loại chỉ phải mất cả tháng sau khi tiểu phẫu chỉ mới tiêu hết. 

với phương pháp cắt da quy đầu bằng máy, bởi vì sử dụng máy dập tự động cần phải sau tầm 10 – 15 
hôm những khớp ghim chỗ bị thương sẽ tự động rơi ra mà không cần tháo. 

cắt da quy đầu bao phút thì tắm được? 

Như từng đề cập ở trên, việc chăm sóc chỗ bị thương sau lúc làm phẫu thuật là vô cùng quan trọng, chi 
phối trực tiếp đến vấn đề vết thương nhanh lành. Làm sạch vết thương đúng giải pháp, thay thế băng 
gạc liên tiếp là giải pháp tốt nhất để giảm thiểu những nguy cơ nhiễm trùng, giúp cho vùng da bị thương 
sớm hồi phục. 

Đồng thời, vấn đề cắt da quy đầu bao nhiêu phút thì rửa sạch nách được cũng là băn khoăn nhiều anh 
em để tâm. Căn cứ vào giải pháp cắt, đấng mày râu có nguy cơ tắm xong ngay sau khi tiến hành hoặc 
kiêng cữ vài ngày sau tiểu phẫu. Bác sĩ đưa ra lời khuyên, cần tắm sau 2-3 hôm thực hiện phẫu thuật, 



 

 

khoảng thời gian này vùng da bị thương từng bắt ban đầu lành. Nhưng, vấn đề rửa sạch nách rửa nên 
rất lưu ý: không sử dụng những hóa chất hoặc sữa tắm xong, hỗn hợp vệ sinh, không xả nước trực tiếp 
vào vết thương hoặc chà xát sát lên khu vực này. 

Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trực tuyến thực hiện về thời điểm rửa sạch nách sau khi 
thực hiện cắt bao quy đầu đúng giải pháp, tránh một số tổn thương hoặc viêm nhiễm, vết thương lâu 
lành. 

cắt bao da quy đầu bao lâu thì giao hợp được? 

Sau khi cắt da quy đầu chưa cần quan hệ, tránh các tổn thương cùng với viêm nhiễm 

quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý bình thường giúp giữ gìn, giữ gìn tình cảm giữa những đôi vợ chồng. 
Hàng đầu Chính vì vậy, không ít nam giới cảm thấy câu hỏi chưa biết sau khi cắt bao da quy đầu bao 
nhiêu phút thì được "yêu" trở lại. Chuyên gia Thảo cho biết kiêng "làm chuyện ấy" sau lúc cắt bao là điều 
bắt buộc để tránh các chi phối vật lý mạnh từ phía bên ngoài vào vết thương, giúp vết thương mau lành. 

Để có nguy cơ "yêu" tình dục trở lại thì đấng mày râu phải đợi cho biết đến lúc chỗ bị thương lành hẳn. 
Khoảng thời gian chỗ bị thương lành lại sẽ Dựa vào cơ địa của từng nam giới, tuy vậy thường thì sẽ là 
tầm 2 – 3 tuần sau lúc thủ thuật. Song do vùng da này khá nhạy cảm, không khó bị thương tổn khi đe 
dọa mạnh, hay liệu có cương dương cần phải người bị bệnh cần phải đợi thêm sau khoảng 1 tháng để 
vùng da bị thương lành hẳn Rồi mới quan hệ để tránh vùng da bị thương mắc rách, ra máu, nhiễm trùng 
ảnh hưởng đến chức năng hồi phục. 

Hy vọng câu hỏi về vấn đề sau khi cắt da quy đầu bao nhiêu phút thì lành, khi nào thì phải thay thế 
băng… được trả lời ở bài viết trên sẽ giúp cho đấng mày râu cảm thấy an tâm hơn để sẵn sàng sắp cho 
biết mình 1 sức khỏe và tinh thần thật tốt trước khi làm tiểu phẫu. 

 


