Cắt trĩ bằng giải pháp an toàn hiệu quả
Cắt bệnh trĩ bằng phương pháp an toàn và hiệu quả: Bạn mắc phải trĩ lâu năm và Điều đó gây tác
động đến tin cậy cuộc sống. Không ít đối tượng lo lắng và sợ hãi khi nhận được chỉ dẫn của bác sĩ
khi phải cắt trĩ. Tuy nhiên giờ đây bằng cách tiên tiến, liệu pháp tiên tiến việc cắt trĩ thật dễ dàng và
nhẹ nhàng.

Khi nào nên cắt trĩ?
Đây là khúc mắc băn khoăn của không ít người. Theo các bác sĩ tại phòng khám Hưng Thịnh không
phải tình huống nào cũng cần cắt trĩ.
Cho dù là trĩ nội, bệnh trĩ ngoại thường bệnh trĩ hỗn hợp thì việc trị căn cứ theo vào tình trạng và mức
độ cụ thể. Có các bệnh nhân điều trị ngay trong liệu trình đầu, lúc này bác sĩ có khả năng chỉ định
thuốc hoặc tiêm sa búi trĩ. Cộng với chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ cho tăng cường căn bệnh.

Người bệnh được chỉ dẫn cắt bệnh trĩ trong trường hợp trĩ tiến triển tới độ 3 hay 4. Đối với những
dấu hiệu không nhỏ như đại tiện chảy máu rất nhiều, sa búi trĩ nặng. Để ngăn ngừa mức độ mất máu
và hiểm họa sa nghẹt đám rối tĩnh mạch, chuyên gia sẽ tuân thủ tiểu phẫu này.
Bạn muốn biết bản thân đang bị trĩ tại tình trạng nào? Hãy đến ngay phòng khám đa khoa Hưng
Thịnh để thăm khám ngay nhé!

Phương pháp cắt bệnh trĩ hiện đại, an toàn hiện giờ
Việc sợ sệt lo lắng khi nhắc tới cắt bệnh trĩ là điều dễ hiểu với đối tượng. Song bạn có thể yên tâm
đối với 2 cách hiện đại ở phòng khám Hưng Thịnh dưới đây:
Biện pháp HCPT: dùng sóng điện từ cao tần để cắt bỏ những búi trĩ viêm, vết thương nhanh chóng
khôi phục, búi trĩ được triệt tiêu hiệu quả.

Cách PPH: sử dụng một loại máy kẹp, dồn các đám rối tĩnh mạch vào trong ống cắt của máy, duy trì
yên và thực hiện cắt một phương pháp dứt khoát, mau chóng.

Ưu điểm vượt trội của 2 cách này:
●
●
●
●
●
●
●

Không dùng dao, vết thương nhỏ, ít gây ra đau giúp người.
Phạm vi thương tổn ít cần phải làm giảm có máu, khả năng để lại sẹo cực kỳ không cao.
Những thời kỳ được quan sát do máy tính cho tiểu phẫu chuẩn xác, an toàn.
Thời gian tiểu phẫu diễn ra nhanh chóng, chỉ trong vòng 15 - 20 phút.
Bệnh nhân phục hồi nhanh, dễ dàng trở lại đối với công việc liên tiếp.
Có đến 98% người bệnh không thấy những dấu hiệu phát căn bệnh trở lại.
Với việc áp dụng 2 phương pháp hiện đại này, phòng khám đa khoa Hưng Thịnh đã trị thành
tựu giúp nhiều lần người tới cắt bệnh trĩ. Bệnh nhân ra về sau khi kết thúc liệu pháp chữa
căn bệnh bệnh trĩ đã không quên gửi lại lời cảm ơn chân thành đối với các chuyên gia đã
từng giúp họ thoát khỏi những nỗi lo, và tự ti do bệnh trĩ mang tới.

Quy trình cắt trĩ bằng giải pháp tiên tiến ở phòng khám
Hưng Thịnh
Các người bệnh luôn cảm giác bất tiện với những thủ tục, quy trình kiểm tra chữa trị phức tạp. Các
sự bất tiện đó sẽ được xử trí khi đến với phòng khám Hưng Thịnh. Phác đồ cắt bệnh trĩ ở đây dễ
dàng và nhanh chóng:
1. Tư vấn với chuyên gia chuyên khoa. Ban đầu khách hàng trả lời đối với hệ thống bác sĩ giỏi
của phòng khám đa khoa Hưng Thịnh để xác định mức độ bệnh trĩ của bản thân.
2. Sắp xếp lịch, chọn lựa bác sĩ và xét nghiệm trước khi thủ thuật để xác định tình trạng tính
mệnh.
3. Thực hành những kiểm tra và chẩn đoán hình ảnh nên cho ca mổ.
4. Các bác sĩ thực hiện thủ thuật trong phòng mổ vô khuẩn một chiều.
5. Phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân tiếp tục theo dõi thêm ở trung tâm y tế theo chỉ định của
chuyên gia, rất nhiều lần trường hợp người bệnh có khả năng ra viện sau 48 giờ.
6. Kết thúc dịch vụ, tất toán ra viện.

Ưu điểm khi chọn cắt bệnh trĩ ở phòng khám đa khoa Hưng Thịnh
Ít gây nên đau đớn - Được lựa chọn bác sĩ khi cắt bệnh trĩ
Đối với việc sử dụng cách cắt trĩ hiện đại, không dùng dao nên đối tượng sẽ cảm giác không mắc
phải đau khi làm theo. Nhờ đó dạng bỏ được nỗi phiền trễ của nhiều lần bệnh nhân bệnh trĩ là lo lắng
cảm giác đau đớn sau mổ, đặc biệt những lần đại tiện đầu tiên. Liệu trình cắt bệnh trĩ đều được thực
hành do các bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm ở phòng khám đa khoa Hưng Thịnh. Nhất là
đối tượng có thể chọn lựa bác sĩ thực hiện.
Thời gian khôi phục ngay lập tức
●

●

Thời gian thực hiện tiểu phẫu khá là nhanh chóng, cải thiện tầm khoảng 10 - 15 phút. Đối
tượng có khả năng xuất viện sau 48 - 72 giờ, trở lại sinh hoạt bình thường khoảng tầm 2
tuần.
Dưới khi hoàn thành tiểu phẫu, bệnh nhân sẽ được đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện
chăm sóc chu đáo và cẩn thận.

●

Hệ thống giường bệnh tiện nghi, hiện đại trong không gian sang trọng, sạch đẹp sẽ đem tới
cho người cảm thấy thư thái, thoải mái như đang nghỉ dưỡng, đẩy nhanh giai đoạn hồi phục.

Hạn chế những gây ra
●
●

Hầu hết thời kỳ thủ thuật được tuân thủ trong phòng mổ vô khuẩn một chiều hiện đại.
Đội ngũ ôxy bóc tách với đội ngũ ôxy tầng dưới (một chiều hút lên và một chiều đẩy xuống)
vừa giữ gìn ôxy tươi (không khí sạch) vừa giữ gìn sạch khuẩn trong phòng mổ.

Bạn muốn cắt bệnh trĩ hãy tới ngay đối với phòng khám Hưng Thịnh. Chúng tôi thường xuyên sẵn
sàng giúp bạn loại bỏ các bất tiện, tăng tin cậy cuộc sống và nhắc không đối với bệnh trĩ.
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