
Thuốc bôi gai sinh dục có thực sự hiệu quả dứt điểm? Gai sinh dục 
thường bị hiểu lầm với những bệnh x.hội, nhưng đây là tình trạng lành tính 
cũng như có trị được. Có không ít giải pháp trị và một trong số đó là dùng 
thuốc bôi chữa trị gai sinh dục, vậy nó có hiệu nghiệm không. Tham khảo 
thêm trong bài viết dưới đây. 

Gai sinh dục là gì? 

Theo một số bác sĩ chuyên khoa nam khoa, gai sinh dục là hiện tượng phát 
triển vô cùng mức của một số tế bào gai ở phần thượng bì gây ra một số u 
nhú ở cơ quan sinh dục ở cả nam giới và nữ. Một gai sinh dục có tổ chức 
gồm 4 lớp: lớp sừng, lớp gai, lớp hạt, lớp đáy. 

Những tế bào gai ở phần thượng bì có khả năng loại thải lipid ra ngoài và 
dưỡng ẩm cho da nhưng vì một nguyên do nào đấy chúng phát triển kích 
thước và nổi hẳn lên trên da thành các nhú gai có màu đỏ hoặc da gà nếu 
như sờ tay vào thấy sần bệnh sùi tương đối khó chịu. 

Gai sinh dục vốn ko phải là bệnh xã hội, không truyền nhiễm qua quan hệ 
tình dục với nhiều người tuy nhiên có triệu chứng rất tương tự sùi mào gà ở 
giai đoạn đầu và khó tự phân biệt. Vì thế, người bệnh buộc phải đi thăm 
khám ngay khi thấy xuất hiện những u nhú hoặc dấu hiệu khác lạ ở bộ phận 
sinh dục. 

Biện pháp nhận biết gai sinh dục ở nam và nữ giới 

Dấu hiệu nhận biết gai sinh dục là các nốt u nhú hình gai không đau không 
ngứa xuất hiện ở bộ phận sinh dục. Rõ ràng 

➥ Biểu hiện nhận biết gai sinh dục đấng mày râu 

- Xuất hiện một số mụn nhỏ có màu trắng hoặc màu đỏ, nhú lên na ná như 
da gà, không gây nên đau, không gây ra ngứa hay bất kỳ biểu hiện nào khác. 

- Lúc sờ vào có cảm giác hơi gợn ở tay. 

- Gai sinh dục ở bạn nam thường xuất hiện ở: Thân dương vật, bao quy đầu, 
rãnh quy đầu, bao da quy đầu, bìu... 



- Trường hợp quý ông bị hẹp hay dài bao quy đầu, gai sinh dục thường xuất 
hiện ở rãnh quy đầu cũng như có khả năng phát triển, lan rộng sang số đông 
vị trí dương vật. 

➥ Dấu hiệu nhận biết gai sinh dục ở phụ nữ 

- Mọc một số nốt nhỏ li ti có màu trắng, sần bệnh sùi hao hao da gà, không 
gây đau đớn hay ngứa ngáy ở môi bé, môi tương đối lớn, âm đạo, âm hộ... 

- Nếu như gặp điều kiện thuận lợi, một số nốt mụn này sẽ mau chóng phát 
triển cũng như gia tăng kích cỡ. 

- Đối với phụ nữ mang thai nếu bị gai sinh dục thường dễ thay đổi nội tiết tố, 
dịch tiết âm đạo ra nhiều nên vị trí kín luôn trong trạng thái ẩm thấp cũng 
như đi tiểu không ít lần trong ngày. 

Lúc nào bạn thấy mọc mụn, những nốt u nhú không bình thường ở tại vùng 
kín thì hàng đầu nên tới một số bệnh viện, phòng khám da liễu, nam khoa 
hay phụ khoa để b.sĩ khám xác định rõ nguyên nhân và dẫn ra giải pháp trị 
thích hợp. 

Thông tin thêm: 

 Những thuốc bôi viêm da quy đầu hiệu nghiệm chữa tại nhà 
 Các cách chữa trị chuỗi hạt ngọc tại nhà an toàn hiệu quả 

Thuốc bôi trị gai sinh dục có thực hiệu quả không? 

Trường hợp gai sinh dục tuy không hiểm nguy thế nhưng lại làm mất thẩm 
mỹ cho vị trí kín, gây ra bất tiện vướng víu, tác động không nhỏ tới tâm lý, 
sinh hoạt tình dục và chất lượng cuộc đời của người mắc bệnh. 

U nhú gai sinh dục không có thể tự khỏi, chính bởi vì thế cần phải can thiệp 
bằng các phương pháp để điều trị. Những chuyên gia cho biết điều này còn 
phải phụ thuộc vào nhu cầu và mức độ chi tiết của từng bệnh nhân. Trong 
đó, xài thuốc bôi gai sinh dục là một trong các cách hay thấy với phương 
thức tiến hành đơn giản và tiện lợi để điều trị gai sinh dục ở mức nhẹ nhàng, 
người mắc bệnh không quá cần thiết về thời gian chữa trị. 

✔ Thuốc bôi gai sinh dục được sử dụng ngoài da để bôi trực tiếp vào các 

nốt nhú gai. Dưới tác động của thuốc, u nhú sẽ teo nhỏ dần cũng như biến 
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mất đi sau một khoảng thời gian. Mặc dù vậy công dụng của thuốc bôi gai 
sinh dục thường đến rất chậm, đây cũng chính là một nhược điểm to lớn 
của phương thức này mà người bị bệnh nên cẩn trọng. 

✔ Để những nhú gai được mẫu bỏ, người bệnh sẽ cần phải kiên trì xài thuốc 
bôi chữa trị gai sinh dục trong vòng từ 6 cho tới 8 tháng. 

✔ Giảm thiểu việc ngưng thuốc lúc thấy những triệu chứng tránh hoặc dùng 

sai liều lượng đã được hướng dẫn, do điều này có thể sẽ khiến hiệu quả 
điều trị không đạt được như mong muốn. 

✔ Thêm vào đó, để an toàn an tâm và phòng chống một số tác dụng phụ thì 

việc chữa trị bằng thuốc bôi gai sinh dục phải được kê toa từ bác sĩ chuyên 
khoa về loại thuốc đặc chữa cũng như liều lượng xài. 

Tuy vậy, nếu một số nhú gai gặp môi trường thuận lợi, đã phát triển không 
ít về số lượng cũng như chiều dài thì thuốc bôi gai sinh dục hầu như có hiệu 
nghiệm rất thấp, thậm chí là không đem đến kết quả điều trị nào. Lúc này, 
việc khám cũng như điều trị tại các cơ sở đáng tin cậy là khá cần thiết để 
lựa chọn được cách thức chữa triệt để gai sinh dục hiệu nghiệm. 

Nếu người bị bệnh muốn chữa trị một biện pháp hiệu quả và nhanh chóng, 
không mất thời gian dài để xài thuốc bôi gai sinh dục thì có thể tìm đến đa 
khoa HCM. Đội ngũ chuyên gia nhiều năm trong nghề, dày dặn chuyên môn 
trong lĩnh vực những bệnh nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội... Sẽ trực 
tiếp khám bệnh và trị cho người bệnh bằng hệ thống trang thiết bị y tế tiên 
tiến, an toàn vô trùng đúng quy định. 
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Một số lưu ý để ngăn chặn gai sinh dục hiệu quả tại nhà 

Bên cạnh việc trị gai sinh dục thì việc phòng tránh xuất hiện một số nốt gai 
cũng khá cần thiết. Bạn nên tuân thủ những quy tắc sau để chăm sóc bộ 
phận sinh dục tốt hơn: 

► Vệ sinh khu vực kín sạch sẽ, đúng phương thức hàng ngày, đặc thù là 
khâu vệ sinh trước và sau khi làm "chuyện ấy" 

► bảo đảm khu vực kín luôn trong trường hợp khô thoáng. Hãy chọn lọc 
quần lót có chất liệu tự nhiên, thấm hút tốt cũng như độ rộng thích hợp với 
cơ thể. Giặt cũng như phơi sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng. 

https://dvctt.thaibinh.gov.vn/tttl/34/khoDuLieuCaNhan/62294/2022/08/cachdieutrisungbaoquydautainha_1660986225.pdf
https://dvctt.thaibinh.gov.vn/tttl/34/khoDuLieuCaNhan/62294/2022/08/cachdieutrisungbaoquydautainha_1660986225.pdf
https://dvctt.thaibinh.gov.vn/tttl/34/khoDuLieuCaNhan/62294/2022/08/rachatnhaymautrangduc_1661584643.pdf
https://dvctt.thaibinh.gov.vn/tttl/34/khoDuLieuCaNhan/62294/2022/08/rachatnhaymautrangduc_1661584643.pdf
https://dvctt.thaibinh.gov.vn/tttl/34/khoDuLieuCaNhan/62294/2022/08/chiphixetnghiemtinhdichdo_1661584714.pdf
https://dvctt.thaibinh.gov.vn/tttl/34/khoDuLieuCaNhan/62294/2022/08/chiphixetnghiemtinhdichdo_1661584714.pdf
https://dvctt.thaibinh.gov.vn/tttl/34/khoDuLieuCaNhan/62294/2022/09/bophansinhducnamnoimando_1661998661.pdf
https://dvctt.thaibinh.gov.vn/tttl/34/khoDuLieuCaNhan/62294/2022/09/bophansinhducnamnoimando_1661998661.pdf
https://dvctt.thaibinh.gov.vn/tttl/34/khoDuLieuCaNhan/62294/2022/09/hinhanhganbivaocuaquydocx_1661998682.pdf
https://dvctt.thaibinh.gov.vn/tttl/34/khoDuLieuCaNhan/62294/2022/09/hinhanhganbivaocuaquydocx_1661998682.pdf
https://phongkhamnamkhoahcm.webflow.io/posts/thuoc-boi-gai-sinh-duc-cach-chua-tri-don-gian-tai-nha
http://srv-fax.expandindustria.pt/web/suckhoe24h/home/-/blogs/thuoc-boi-gai-sinh-duc
http://sd-50592.dedibox.fr/web/skmoingay24h/home/-/blogs/thuoc-boi-gai-sinh-duc-la-gi-co-hieu-qua-khong
http://sd-50592.dedibox.fr/web/skmoingay24h/home/-/blogs/thuoc-boi-gai-sinh-duc-la-gi-co-hieu-qua-khong
http://opr.provincia.caserta.it/web/suckhoe24h/home/-/blogs/thuoc-boi-gai-sinh-duc-la-gi-mua-o-dau-tot-nhat
http://opr.provincia.caserta.it/web/suckhoe24h/home/-/blogs/thuoc-boi-gai-sinh-duc-la-gi-mua-o-dau-tot-nhat
https://www.laonsw.net/web/suckhoe24h/home/-/blogs/thuoc-boi-gai-sinh-duc
https://sites.google.com/view/suckhoesangngoi/nam-khoa/thuoc-boi-gai-sinh-duc
http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/Lists/SPListhoidap/Attachments/2029/thuoc-boi-gai-sinh-duc.html
http://suckhoemoingay24h.website2.me/news/thuoc-boi-gai-sinh-duc-la-thuoc-gi-mua-o-dau


► Có một chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh cũng như đảm bảo sức 
khỏe. 

► Duy trì chế độ sinh hoạt và làm việc lành mạnh, nghỉ ngơi phù hợp. Tập 
thể dục thể thao thường ngày để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. 

► Chuyện chăn gối đảm bảo, tuyệt đối chung thủy với một bạn ân ái. 

Ở trên là một số tiết lộ về thuốc bôi gai sinh dục có thực sự tốt, hy vọng 
sẽ đem đến nhiều thông tin bổ ích cũng như giúp người bị bệnh tìm được 
cách thức chữa trị hiệu quả nhất. 

TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE 
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