
 

18 Cách trị bệnh sùi mào
gà Tại Nhà giai đoạn đầu

ở Nam Nữ giới

Bệnh sùi mào gà (benh-sui-mao-ga)
do virút HPV gây ra. khi mới tấn
công vào cơ thể, virút thường chưa
dẫn đến triệu chứng và thường ủ
bệnh trong một khoảng thời gian
khá dài, có thể từ 3 tuần đến 9
tháng.

18 Cách trị bệnh sùi mào gà
Tại Nhà giai đoạn đầu ở Nam
Nữ giới

Sùi mào gà dẫn đến một số mụn cóc, u
nhú hình mào gà

Triệu chứng chủ yếu của chứng bệnh
này là những hạt mụn cóc, u nhú có
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hình dáng giống mào gà hoặc hình chiếc
súp lơ. tại người bị bệnh nam, bệnh
thường dấu hiệu sớm hơn.

Những triệu chứng tại bệnh nhân
nam

Đầu tiên, những nốt sùi mọc riêng lẻ, có
màu hồng, mềm và mọc nhô cao hình
thành ở bộ phận sinh dục, chẳng hạn
như lớp da bọc dương vật cũng như tại
vùng da xung quanh như ở các nếp gấp
bẹn. tuy, những nốt sùi này, không dẫn
tới dấu hiệu ngứa ngáy do đó khó phát
hiện.

Sau đó, nốt sùi sẽ ngày càng tiến triển,
tăng kích thước(thậm chí có thể to như
nắm ta) và có dạng hình giống như hình
súp lơ hay mào gà. Bên trong nốt có
chứa dịch, khi ấn mạnh thì dịch có thể
chảy ra. Thậm chí, các hiện tượng nốt
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sùi có chảy máu cũng như dịch hôi
không thoải mái.

Các dấu hiệu xuất hiện ở nữ giới

Người bệnh có thể gặp nên các biểu
hiện như:

+ Hình thành một số nốt sùi có màu
hồng nhạt, bên trong có dịch.

+ Những nốt dịch này thường xuất hiện
tại tử cung, âm đạo, môi bé, môi lớn,
gây đau cũng như ngứa. nếu không
được trị liệu, các nốt sùi này sẽ mọc lên
càng ngày càng dày đặc, phát triển
thành từng đám giống với hình mào gà
hay súp lơ.

+ Một số nốt sùi này có khả năng dễ
chảy máu khi cọ xát trực tiếp hoặc có
mùi hôi khó chịu.
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+ Bên ngoài những nốt sùi mọc tại vùng
nhạy cảm thì còn có khả năng có tại
vùng hậu môn, miệng lưỡi,...

Chữa trị sùi mào gà bằng dân gian ở nhà
đơn giản cũng như cực kỳ hiệu quả là
mẹo gì? Ngày nay có nhiều người tìm
hiểu về cách điều trị Bệnh lý sùi mào gà
bằng mẹo hoặc phương pháp dân gian
tuy nhiên các hiệu quả đem lại thì hoàn
toàn không có. thêm nữa sẽ làm nốt sùi
mào gà phát triển nhanh hơn. Để trị liệu
sùi mào gà ở nhà người mắc bệnh có
khả năng tìm mua thuốc Podophyllin 25
giá 600k để thực hiện chấm sùi mào gà
ở tại vùng ngoài da.

Chữa sùi mào gà bằng mẹo dân gian là
kỹ thuật được rất nhiều người quan tâm,
vì sùi mào gà là một chứng bệnh nhạy
cảm khiến không ít người bị bệnh e
ngại, khi đến đi khám tại những P.khám.
vì thế lúc bị bệnh họ hay chọn các cách
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chữa trị sùi mào gà bằng cách thức dân
gian tại nhà, rất đơn giản cũng như tiên
lợi. nhưng những cách chữa trị sùi mào
gà bằng cách thức dân gian này có thực
sự hiệu quả. Hãy theo dõi và cùng
chúng tôi tìm câu giải đáp thông qua bài
viết Dưới đây nhé!

Điều trị sùi mào gà bằng dân
gian tại nhà đơn giản

Tỏi - Cách điều trị sùi mào gà
bằng phương pháp dân gian

Dùng tỏi là cách trị sùi mào gà bằng dân
gian được khá nhiều người tin tưởng và
lựa chọn nhất. Theo nghiên cứu của
những chuyên gia, trong thành phần của
tỏi có chứa allicin – một mẫu kháng sinh
cực mạnh có khả năng tiêu diệt được rất
nhiều vi sinh vật gây ra bệnh trong đó
có virút HPV.
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Giá gốc tại nhà thuốc: 600.000vnđ

Liên hệ thông qua SĐT: 0988 701
408 hoặc Zalo 0988 701 408.

Hàng nhập khẩu chính hãng từ Thái
Lan 100 %

Cách chữa Bệnh sùi mào gà thành
công trong 3 đến 5 ngày dùng.

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.
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Vì đây là một mẫu kháng sinh tự nhiên
nên có khả năng tiêu diệt được virút
HPV tuy nhiên lại khá thân thiệt với một
số dòng tạp khuẩn có lợi sống trong
đường ruột, đây cũng là ưu điểm lớn
nhất khi điều trị sùi mào gà bằng tỏi.

Một lợi ích tuyệt vời nữa của tỏi mà
người mắc bệnh không thể bỏ qua, đó
chính là tính sát khuẩn cũng như chống
viêm cao, có khả năng giảm thiểu được
những tổn thương tạo ra ở trên nhô lên
khỏi da và niêm mạc bao gồm cả tình
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trạng viêm loét do bệnh lí sùi mào gà.
do đó mà có khả năng nói tỏi là một vị
thuốc quý cực tốt cho một số người bị
bệnh bị mắc Bệnh lý sùi mào gà và có
sức đề kháng kém.

Không những thế, các người có nguy cơ
mắc ung thư, nhiễm trùng, huyết áp
cao, máu nhiễm mỡ cũng buộc phải
dùng tỏi thường xuyên bởi tỏi ngoài
công dụng kháng khuẩn còn có lợi ích
làm giảm cholesterol trong máu, chống
tắc nghẽn máu song song đó có hoạt
tính làm giảm khả năng sản sinh của
các gốc tự do, ngăn chặn tiến trình lão
hóa, bảo vệ hồng cầu.

- Cách trị sùi mào gà bằng tỏi đơn giản
nhất là thêm tỏi vào một số món ăn
hàng như: các món xào, nước chấm,
nước sốt...hoặc ăn tỏi sống.

- Ngoài ra bạn cũng có khả năng chữa
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sùi mào gà bằng nước cốt tỏi hay chế
biến một số món ăn từ tỏi vào thực đơn
ăn hàng ngày nhằm ngăn chặn sự tiến
triển của sùi mào gà.

- Dùng một lượng vừa phải tỏi tươi đã
được đập nhỏ đem đắp vào những vị trí
có tổn thương sùi mào gà rồi giữ cố định
bằng băng gạc y tế.

Lưu ý: phải dùng tỏi với một số lượng
vừa phải, tránh đắp quá rất nhiều sẽ
khiến vùng da quanh mụn sùi bị phỏng,
rát và phải đắp kiên trì trong vòng 1
tuần.

Cách điều trị sùi mào gà bằng lá
tía tô

Lá tía tô được sử dụng như một dòng
rau ăn kèm hoặc chế biến với một số
món ăn khác, lá tía tô có lợi ích hiệu quả
trong việc trị liệu cũng như phòng bệnh

                             9 / 43



 

như: trị liệu cảm lạnh, đau bụng, điều trị
ho. Lá tía tô có khả năng hạn chế được
sự phát triển của các virút hpv gây ra
bệnh lí sùi mào gà. nếu phát hiện ra
bệnh nhanh chóng, ở mức độ nhẹ có khả
năng dùng lá tía tô để chữa trị bệnh
thay cho việc dùng thuốc hoặc những
phương pháp chữa trị khác.

Tuy vậy chữa trị sùi mào gà bằng lá tía
tô bắt buộc sự kiên trì đến cùng, cần
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mất một thời gian mới cho hiệu quả. Để
trị sùi mào gà bằng lá tía tô thực hiện
bằng cách lấy lá tía tô rửa sạch, giã nát
rồi bôi hoặc đắp vào ở tại vùng mắc sùi,
rồi sử dụng băng gạc cố định lại ở tại
vùng bị tổn thương cho đến khi khô lại
thì bỏ ra rửa sạch bằng nước muối ấm.
Duy trì cách này thường xuyên nếu như
tình hình bệnh nhẹ thì sau một tuần sẽ
có hiệu quả. chưa kể đến người bệnh
cũng có khả năng dùng lá tía tô kết hợp
vào bữa ăn hàng ngày để có thể nhanh
có hiệu quả hơn.

Chữa Bệnh sùi mào gà bằng lá
trầu không

Lá trầu không được nhận ra là một dòng
lá rất quen thuộc với những người
thường xuyên ăn trầu. Xét về dược học
thì lá trầu không phải lợi ích chống viêm
nhiễm cũng như kháng khuẩn khá tốt,
đã được dùng để sản xuất những chất
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khử trùng, khử mùi hoặc một số chất
chống kích ứng,..

Chính vì đặc tính ưu việt này, lá trầu
không là một trong các bài thuốc dân
gian trị liệu sùi nào gà khá nhiệu quả.
Giúp vết thương được làm lành nhanh
chóng, mờ vết thâm sẹo.

Cách dùng bệnh nhân lấy khoảng 20 lá
trầu không, rửa sạch với nước muối
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loãng. Giã nát cũng như cuốn trong một
mảnh vải mỏng cũng như sạch. Sau đó,
sử dụng cái này để bôi hoặc trờm lên ở
vùng da mắc thương tổn. Thực hiện 4 –
5 lần trên ngày và liên tục hàng ngày
bạn sẽ thấy được kết quả.

Hơn nữa, lấy lượng lá trầu không với số
lượng rất nhiều hơn dùng để nấu cùng
nước tắm. Việc dùng những dòng lá,
thảo dược để tắm rất quen thuộc rồi. Lá
trầu không lúc này sẽ có công dụng
khiến vết thương khô nhanh, se lại và
không mắc viêm nhiễm.

Chữa trị sùi mào gà bằng nghệ

Nghệ là cây thảo dược khá chủ yếu
trong đời sống, cùng chung họ với gừng,
và củ nghệ là phần được sử dụng nhiều
nhất trong cây nghệ. Trong nghệ có
chất chất curcumin với hương vị hơi cay
nóng, hơi đắng đặc trưng chỉ có tại
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nghệ. Chất curcumin được ứng dụng khá
nhiều để trị nhiều chứng bệnh ung thư,
Alzheimer, tiểu đường, dị ứng, viêm
nhiễm khớp, sùi mào gà cũng như một
số loại bệnh lặp đi lặp lại khác.

Do đó, trong dân gian tin rằng chỉ buộc
phải biết cách ứng dụng phù hợp nghệ
sẽ chữa trị tận gốc sùi mào gà. Nghệ
sau lúc đã được bào chế thành dạng tinh
bột nghệ sẽ kết hợp với dầu olive để trị
liệu sùi mào gà.
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Người bệnh có thể lấy một lượng vừa
buộc nên tinh bột nghệ trộn đều với
dung dịch dầu olive thành 1 hỗn hợp sệt
sau đấy lấy bôi lên vết sùi mào gà, để
hỗn hợp này không rớt thì buộc phải lấy
khăn sạch buộc lại. ứng dụng cách làm
này trong 1 thời gian để vết sùi mào gà
tự teo lại cũng như rụng toàn bộ. Theo
rất nhiều người cho thấy, áp dụng liên
tục trên 4 tháng sẽ có kết quả nhất
định.

Xem thêm:

http://baoquankhu4.com.vn/upload/
104122/20220515/thuoc_85030.pdf

https://conganthanhhoa.gov.vn/upl
oad/104122/20220515/thuoc-
s_df192.pdf

https://suimaoga.webflow.io/posts/t
huoc-khang-sinh-tri-sui-mao-ga-co-
nhung-loai-nao-va-gia-bao-nhieu
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https://suimaoga.webflow.io/posts/t
huoc-tri-sui-mao-ga-mua-o-dau-
chinh-hang-va-hieu-qua

https://dmec.moh.gov.vn/document
s/10182/24641303/upload_000161
21_1640070801627.pdf

https://dms.gov.vn/documents/201
82/0/08361530052022_18-thuoc-tri-
sui-mao-ga.pdf

http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn
/uploads/App_File/Applicant/301466
209/2022/09/10/19-thuoc-tri-sui-
mao-ga.pdf

http://moitruongdothi.hatinhnet.vn/
upload/tailieu/thuoc-tri-sui-mao-ga-
tai-nh-1662800790a.htm

http://www.binhthanh.hochiminhcit
y.gov.vn/Uploads/HoiDap/2022/9/19
-thuoc-tri-sui-mao-
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ga_12153351289.pdf

https://easup.daklak.gov.vn/docum
ents/3186091/0/12-thuoc-tri-sui-
mao-ga.html

https://kcn.binhduong.gov.vn/hetho
ngvanban/Lists/HoiDapCongDan/Att
achments/5303/50516-thuoc-chua-
sui-mao-ga.htm

https://ldtbxh.hatinh.gov.vn/upload/
tailieu/thuoc-tri-sui-mao-
g-1665894195a.htm

https://syt.quangbinh.gov.vn/3cms/
upload/soyte/File/thuoc-tri-sui-mao-
ga-nu-nam.pdf

https://syt.quangbinh.gov.vn/3cms/
upload/soyte/File/thuoc-smg.pdf

https://hdnd.tayninh.gov.vn/Lists/H
opThuCuTri/Attachments/20/577sui.
htm
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Giấm táo chữa trị Bệnh sùi mào
gà ở nhà

Giấm táo cũng là một trong các bài
thuốc dân gian chữa trị sùi mào gà được
khá nhiều người bệnh tin tưởng. Bởi họ
tin rằng trong nguyên liệu này có chứa
hàm lượng axit tự nhiên sẽ giúp bào
mòn cũng như khiến cho rụng mụn sùi,
lâu dần sẽ loại trừ bệnh.

Cách thực hiện chữa trị sùi mào gà bằng
giấm táo rất đơn giản, bạn chỉ buộc cần

                            18 / 43



 

dùng bông gòn thấm giấm táo nguyên
chất, rồi thoa đều lên ở vùng da mọc
mụn cóc, mụn sùi. Thời gian thực hiện là
mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, để thông
qua đêm, sáng hôm sau rửa sạch bằng
nước. Lưu ý trước lúc bôi giấm táo vệ
sinh sạch sẽ vùng bệnh, thấm khô.

Bệnh lý sùi mào gà thì có rất nhiều
người đã được điều trị khỏi tuy thời gian
điền chữa trị khác nhau. thông thường
nếu người mới bị sùi mào gà và có đề
kháng tốt thì ứng dụng cách thức dùng
thuốc bôi Podophyllin 25 có khả năng
chữa trị tận gốc trong 1 vài lần trị liệu.
cũng như ngược lại nếu mắc nặng hoặc
virus HPV tấn công sâu thì phải trị liệu
lâu dài có khi lên tới hơn 3 năm song
cũng sẽ hết.

Về kỹ thuật điều trị Bệnh lý sùi mào gà
thì Hiện tại có 2 cách thức chính là chấm
thuốc Podophyllin 25% của Thái Lan
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hoặc tiến hành nhiệt trị liệu điện.. mặt
khác người mắc bệnh buộc cần lưu ý
rằng là Hiện tại chưa có thuốc uống điều
trị được bệnh lí sùi mào gà.

Thuốc Podophyllin 25% Thái Lan là sản
phẩm thuốc giúp điều trị sùi mào gà ở
bên ngoài da tốt nhất. song bắt buộc lựa
chọn một số địa chỉ uy tín có giá hợp lý
dao động từ 600.000vnđ cho đến
640.000 vnđ

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về thuốc
Podophyllin 25 trước khi mua hàng
thông qua những bài viết về thuốc
Podophyllin 25 trên website
benhvienk.com của Bệnh Viện K Trung
Ương hay thông tin về thuốc
podophyllin 25 có tốt không trên
website giathuoconline.com (Nhà Thuốc
Uy Tín TPHCM) để mua được thuốc giá
gốc cũng như chính hãng đảm bảo chất
lượng.
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Mua thuốc podophyllin 25 trị
liệu bệnh lí sùi mào gà chính
hãng

Giá gốc ở nhà thuốc: 600.000vnđ
(giá gốc trên Benhvienk.com)

Liên hệ qua SĐT: 0988 701 408
hoặc Zalo 0988 701 408.

Hàng nhập khẩu chính hãng từ Thái
Lan 100 %

chữa trị Bệnh lý sùi mào gà thành
công trong 3 đến 5 ngày dùng.

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.

Sản phẩm được tặng kèm theo mỡ,
thuốc uống kháng sinh và giấy chỉ
dẫn dễ thấy.

hỗ trợ từ nhà sản xuất trong suốt
quá trình trị liệu bệnh.
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Mẹo trị liệu sùi mào gà ở nhà hiệu quả
nhất
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Nguyên nhân gián tiếp dẫn tới
Bệnh sùi mào gà

Quan hệ nam nữ an toàn (Dùng BCS)
không có nghĩa là bạn chắc chắn không
bị nhiễm hpv cũng như mắc bệnh lí sùi
mào gà. virus hpv sùi mào gà hoàn toàn
có thể truyền nhiễm qua nhiều con
đường gián tiếp như:

Nguyên nhân lan truyền từ mẹ sang
con: Người Phụ nữ đang mang bầu mắc
bệnh lí sùi mào gà sẽ có nguy cơ vô
cùng cao lan truyền bệnh cho con của
mình. Trong tình trạng người mẹ đã bị
phải virus HPV sùi mào gà và sắp sinh,
triệu chứng sùi mào gà thường thấy
ngay miệng, da non hoặc cổ họng của
trẻ sơ sinh trong 2 tuần cho tới 4 tuần
sau sinh.

Tiếp xúc vật dụng với người mắc nhiễm
virút HPV sùi mào gà cũng là nguyên
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nhân: vi rus hpv toàn bộ có khả năng lây
từ người mắc nhiễm HPV sang người
lành qua một số vật dụng như quần áo,
vớ, khăn lông mặt, bàn chải đánh răng,
bồn cầu, hôn người bệnh… virút HPV
này tiến công vào cơ thể qua một số vết
thương hở bề mặt da hoặc thông qua
niêm mạc miệng khi hôn.

Đụng chạm thân mật với người mắc
nhiễm virus HPV sùi mào gà cũng là 1
nguyên do gián tiếp: Không chỉ có việc
giao hợp quan hệ tình dục bừa bãi và
với người mắc nhiễm virus HPV sùi mào
gà mới mắc lây lan bệnh lí sùi mào gà.
lúc người lành có một số hành động
thân mật với với người mắc nhiễm virus
HPV sùi mào gà như ôm, hôn với người
bị nhiễm virus HPV sùi mào gà, giao hợp
bằng tay với người mắc bệnh, quan hệ
bằng miệng với người bị nhiễm virút
HPV sùi mào gà và có sự tiếp xúc với
dịch nhầy hoặc máu của người mắc
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nhiễm virút HPV sùi mào gà thì sẽ quá
dễ dàng bị bắt buộc loại bệnh sùi mào
gà này.

Biểu hiện, biểu hiện mắc Bệnh
lý sùi mào gà

Trước cũng như sau lúc sử dụng thuốc
để điều trị
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Giá gốc tại nhà thuốc: 600.000vnđ

Liên hệ qua SĐT: 0988 701 408
hoặc Zalo 0988 701 408.

Hàng nhập khẩu chính hãng từ Thái
Lan 100 %

trị liệu bệnh lí sùi mào gà thành
công trong 3 tới 5 ngày sử dụng.

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.

Giải thích giúp đỡ từ nhà sản xuất
trong suốt quá trình điều trị bệnh.

Thuốc podophyllin 25 trị liệu bệnh lí sùi
mào gà chính hãng
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Cách điều trị bệnh lí sùi mào gà
truyền thống

Trước lúc có thuốc podophyllin 25 đặc
chữa trị sùi mào gà thì thường được trị
liệu bằng một số biện pháp truyền
thống như đốt điện, đốt laser, quang
lạnh, xịt al. Ưu nhược điểm rõ ràng như
sau:

trị liệu Bệnh sùi mào gà lâm sàng: biểu
hiện được mẫu bỏ nhanh chóng tuy
nhiên khả năng quay trở lại cao. Quý
ông sẽ mọc lại nhu ú sau 2 tuần cho tới
3 tuần đốt điện, thậm chí sau thời gian
nhiệt trị liệu điện thường mọc lại những
nhu ú nhiều hơn.

Tính an toàn của cách trị liệu này: tính
an toàn thấp, hậu quả đến một số tế
bào mô bên cạnh, có sẹo sau điều trị, bộ
phận sinh dục nam có khả năng mắc
nên ảnh hưởng,...
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➥ Những biện pháp truyền thống kể trên
chữa trị nhanh bệnh tuy vậy khả năng
quay trở lại cao cũng như hậu quả tới cơ
quan sinh sản và mắc bội nhiễm.

Thuốc podophyllin 25 % phòng tránh
bệnh quay trở lại

Khi trị liệu Bệnh sùi mào gà, nếu các nốt
sùi lặn thì cơ thể tự loại trừ virus sau 2
năm cho đến 3 năm. do đó, không phải
giải pháp truyền thống và thuốc nào loại
bỏ được virút dẫn đến chứng bệnh toàn
bộ trong 1 lần điều trị, chỉ có thể khiến
cho virus yếu và lặn đi.

Riêng thuốc podophyllin 25 Thái Lan lại
đặc điều trị được bởi thuốc có tác dụng
làm rụng chân sùi cần khả năng tái lại
vô cùng thấp. có thể tự trị ở nhà, tiết
kiệm hơn so với một số phương thức
điều trị khác. thế nhưng khi bệnh nhân
bị bệnh lí sùi mào gà thời kỳ nặng, nốt
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bệnh lí sùi đã tiến triển to thì việc dùng
thuốc càng trở ngại khơn. bởi vậy bạn
nam cần mua thuốc cũng như sử dụng
lúc căn bệnh còn ở thời kỳ trước tiên.

✜ Chấm dung dịch podophyllin 25% Thái
Lan: dùng tăm bông có thấm dung dịch
podophyllin 25% lên những nốt sùi mào
gà cho đến lúc chúng có màu nâu. Mỗi
ngày chấm 1 lần cũng như rửa sạch
thuốc sau 3 giời tới 4 giờ để tránh thuốc
nhiễm vào tại vùng da lành.

Trong lúc dùng thuốc, lúc có phản ứng
mạnh tại chỗ như đau rát khá thì ngưng
1 thời gian mới điều trị tiếp. Cách chữa
trị Bệnh sùi mào gà ở nữ giới và nam
giống nhau.

Giới thiệu về thuốc cũng như cách sử
dụng thuốc podophyllin 25 của thái lan

Thuốc podophyllin 25% là dòng thuốc
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được sản xuất từ thái lan với tác dụng trị
liệu được những chứng bệnh như: Bệnh
lý sùi mào gà, mụn cóc, mụn thịt, mụn
cơm..

+ Thành phần thuốc podophyllin 25

Thuốc podophyllin 25 Thái Lan có dung
tích 15ml và thành phần podophyllin
25% resin với trọng lượng 25g. Thuốc có
xuất xứ chính hãng từ thái lan. dùng
thuốc đơn giản ở nhà vẫn hiệu quả mà
không đau, khả năng quay trở lại thấp
nhất.

Xem thêm:

1. http://baoquankhu4.com.vn/upload/
104122/20220515/hinh_0defd.pdf

2. https://dms.gov.vn/documents/201
82/0/11582924062022_hinh-anh-
benh-sui-mao-ga.pdf
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3. https://suimaoga.webflow.io/posts/h
inh-anh-sui-mao-ga-o-quy-dau-chi-
tiet-nhat-qua-tung-giai-doan

4. https://suimaoga.webflow.io/posts/h
inh-anh-sui-mao-ga-o-co-tu-cung-nu-
gioi-qua-tung-giai-doan

5. https://dmec.moh.gov.vn/document
s/10182/24641303/upload_000160
69_1640070792786.pdf

6. https://easup.daklak.gov.vn/docum
ents/3186091/0/9-hinh-anh-sui-mao-
ga.html

7. https://syt.quangbinh.gov.vn/3cms/
upload/soyte/File/hinh-anh-sui-mao-
ga.pdf

8. http://dvc.btgcp.gov.vn/Content/Upl
oad/20221020033512-hinh-anh-
benh-sui-mao-ga.pdf

9. https://hdnd.tayninh.gov.vn/Lists/H
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d/80613/20221028/hinh-anh-benh-
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05118/20221120/tai-lieu-luu-hanh-
noi-bo-syt-dak-nong_bc86f.pdf

13. https://kcb.vn/upload/1003578/202
21121/nghi-dinh_b240943fd6.pdf

14. https://soyte.thaibinh.gov.vn/uploa
d/80613/20221101/t3_1f922.pdf

15. https://kcn.binhduong.gov.vn/hetho
ngvanban/Lists/HoiDapCongDan/Att
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Cách dùng thuốc
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podophyllin 25 %

Cách sử dụng thuốc podophyllin 25%
qua 4 bước chi tiết sau đây:

Bước thứ 1: Người mắc bệnh sử dụng
nước sạch, nước múi sinh lý hay dung
dịch vệ sinh phụ nữ để rửa vị trí bắt
buộc dùng thuốc bôi, sau đó lau khô lại
nhẹ nhàng tránh gây ra trầy da.

Bước thứ 2: Bệnh nhân dùng thuốc mỡ
tra mắt tetracyclin 1% tuýp 5g ( được
tặng kèm khi mua thuốc tại nhà thuốc
da liễu chúng tôi cũng như cũng có bán
tại những tiệm thuốc tây trên toàn quốc)
để bôi xung quanh ở tại vùng da lành
quanh nốt sùi, mụn cơm, mụn thịt hay
mụn cóc bắt buộc chấm thuốc điều trị.
Việc dùng thuốc mỡ tetracyclin 1% sẽ
bảo vệ da lành cũng như sát khuẩn vùng
gần đó.
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Bước thứ 3: Người bị bệnh đổ 1 ít thuốc
vừa đủ dùng vào vật đựng như nắp nhỏ
không đổ ra nhiều vì chỉ sử dụng chấm
ngay nốt cũng như không chấm quá
đậm. Sau đấy sử dụng bông tâm chấm
vào vị trí loại bệnh. bệnh nhân chấm
thuốc 2 ngày chỉ chấm 1 lần duy nhất,
mỗi lần thoa thuốc phải đợi 1 cho tới 3
phút để thuốc khô sau đó có thể mặc đồ
lại và chuyển động làm cho việc đi lại
bình thường. Lưu ý chỉ chấm thuốc vào
đúng khu vực nốt sùi mào gà, mụn cóc,
mụn cơm, mụn thịt..không cần chấm lan
ra ở vùng da lành, không chấm quá đậm
thuốc nếu như lỡ chấm lan ra thì lấy
khăn lau đi là được.

Bước thứ 4: Bệnh nhân đợi sau tầm 3
tiếng cho đến 6 tiếng dùng thuốc sau đó
nên rửa sạch thuốc bằng nước sạch,
dung dịch vệ sinh phụ nữ hoặc nước
muối sinh lý nhằm không để thuốc quá
lâu bề mặt da gây ra quá liều.
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Bạn bị Bệnh sùi mào gà tại hậu môn thì
có khả năng bôi 3 ngày 1 lần, 1 tuần có
khả năng chấm đến 3 lần

Cảm nhận của người bị mắc
căn bệnh sau khi dùng thuốc
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Những lưu ý lúc dùng thuốc
podophyllin 25%

Dùng 1 lượng nhỏ vừa đủ lúc sử dụng
thuốc tại ở da mỏng dễ thương tổn như
ở tại vùng âm hộ, hậu môn: Vì nếu sử
dụng 1 lượng thuốc lớn, chấm quá đậm
sẽ có một số tác dụng phụ như xảy ra
cảm giác khó chịu.

Người bị bệnh cũng không nên tự ý nâng
cao lượng thuốc mà nên trị liệu theo
từng bước. rất nhiều bệnh nhân sùi mào
gà lo sợ cũng như vô cùng nóng vội
trong việc chữa trị bệnh, họ mong khỏi
chứng bệnh nhanh chóng đã tự ý nâng
cao lượng thuốc lên hoặc chấm thuốc
đậm hơn sau khi đã dùng thuốc mới
được 1 cho tới 2 lần chấm. nếu như sử
dụng thuốc không đúng liều lượng và
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quá trình cuối cùng sẽ có lợi ích phụ dẫn
đến phức tạp hơn trong việc chữa trị
như: đau, rát da, thương tổn đau da.

Thoa thuốc podophyllin 25% của Thái
Lan có 1 quy định chính là sau lần bôi
thứ 1 hay thứ 2 hết sẽ không thấy biểu
hiện gì hay hơi rát tí (thuốc điều trị
ngấm vào từ từ), buộc nên sau đấy 2
ngày cho tới 3 ngày mới có công dụng.
vì vậy người bị bệnh không bắt buộc quá
vội vàng trong việc trị liệu bệnh lí sùi
mào gà mà hãy đặt sự tin tưởng cũng
như niềm tin vào lợi ích thuốc
podophyllin 25 Thái Lan đem lại.

Không được dùng thuốc này trong khi
mang thai,đang cho con bú và không
bôi thuốc lên ở tại vùng da hở, ở vùng
vết thương, nốt bệnh lí sùi hở, mụn cóc
đang chảy máu, không bôi thuốc vào
quá sâu trong â.m đ.ạo, không bôi thuốc
vào ở tại vùng không rửa lại được, ở
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vùng cổ tử cung, sâu trong lỗ niệu đạo,
miệng, lưỡi hay phía trong vùng sâu
trong ở vùng hậu môn

Đới với người có làn da mẫn cảm, tại
vùng da mỏng dễ thương tổn với thuốc
cần vệ sinh sạch sẽ vùng nên chấm
bằng nước muối sinh lý cũng như lau
khô trước lúc thoa thuốc podophyllin 25
lên.

Người bệnh không thể nào giao hợp
t.ình d.ục trong suốt quy trình trị liệu lúc
dùng thuốc podophyllin 25 vì khi giao
hợp nốt Bệnh lý sùi dễ bị cọ xác khiến
cho tiến triển nhanh hơn hay mắc sâu
hơn vào trong ở bộ phận sinh dục ở nữ.

Kiêng không được uống rượu bia, thuốc
lá, và các chất kích thích gây ra nghiện
vì nó khiến cho giảm sức đề kháng của
cơ thể, kiêng ăn các mẫu thực phẩm
giàu đạm như: thịt chó, thịt dê, thịt
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cừu..vì nó làm cho nốt bệnh lí sùi tiến
triển nhanh hơn.

Người mắc chứng bệnh buộc nên bổ
sung cho cơ thể đầy đủ các chất dinh
dương đặc biệt là vitamin c, vitamin B,
mật ong, những loại trái cây ,rau
xanh..nên tập luyện thể thao để nâng
cao sức đề kháng và sức khỏe.

18 Cách trị bệnh sùi mào gà Tại
Nhà giai đoạn đầu ở Nam Nữ giới

Nếu bạn đang ở khu vực đất nước Việt
phái mạnh cũng như bắt buộc tư vấn
thêm về thuốc podophyllin 25 hãy liên
hệ về số đt 0988701408 hoặc website
giathuoconline.com để được giải đáp dễ
thấy.

Giá gốc tại nhà thuốc: 600.000vnđ

Liên hệ thông qua SĐT: 0988 701 408
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hay Zalo 0988 701 408.

Hàng nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan
100 %

Chữa trị Bệnh lý sùi mào gà thành công
trong 3 tới 5 ngày dùng.

Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.

Giải thích trong suốt rất trình trị liệu
bệnh.
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