Đứt dây hãm bao quy đầu nguyên nhân gây nên
Dây hãm bao quy đầu là bộ phần chú trọng nhiều bộ phận thụ cảm cũng như dây thần kinh cảm giác
ham muốn tại nam giới. Vậy, đứt dây hãm bao da quy đầu có sao không? Điều này sẽ chi phối như thế
nào tới cực khoái cùng với chức năng Làm tình của phái mạnh? Chữa đứt dây hãm bao quy đầu thế
nào?
mời Các bạn cùng Truy vấn các hiểu biết liên quan tới tình trạng đứt dây hãm da bao quy đầu trong bài
viết sau!
Đứt dây hãm bao da quy đầu là gì?
Dây hãm bao da quy đầu còn được gọi là dây chằng bao da quy đầu. Đây được mô tả là một dải mô nhỏ
nối giữa bao quy đầu với đầu mặt dưới "cậu bé". Ngay cả khi Hai bạn đã từng cắt bao quy đầu, một
mảnh nhỏ của dây chằng vẫn có thể tồn tại. Nó thường hay có kích thước giống như chữ “V” như hình
ảnh.
đứt dây hãm da bao quy đầu
Dây hãm da bao quy đầu hoạt động như 1 bộ phận co lại thiên nhiên của da bao quy đầu. Nó giúp kéo
bao da quy đầu trở lại quy đầu dương vật.
Dây hãm bao da quy đầu là cơ sở tập trung rất nhiều dây thần kinh nên rất nhạy cảm khi chạm vào. Nó là
1 phần của quá trình kích thích Làm tình. Tuy nhiên, dây chằng da bao quy đầu quá ngắn có khả năng
dẫn tới cảm giác đau khi cương cứng.
hiện tượng đứt dây hãm da bao quy đầu là gì?
Phần dây hãm bao quy đầu ở từng người sẽ có cấu trúc không giống nhau. Tuy vậy Nói chung, chúng
khá mảnh, đặc biệt là sau khi cắt da quy đầu. Chủ yếu Bởi vì thế, dải mô này dễ bị rách, nguy hiểm nhất
đứt lìa lúc bị ảnh hưởng mạnh.
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Dây hãm bao da quy đầu là nơi chú trọng những Kiểu dây thần kinh tạo khoái cảm lúc Làm tình. Do đó,
nhiều người quan ngại chưa biết bị rách hay đứt dây hãm bao quy đầu có nguy hiểm tới trải nghiệm Làm
tình hoặc không. Hãy cùng Tìm kiếm trên google ngay sau đây!
>> Gợi ý cho bạn: chi phí cắt bao da quy đầu bao nhiêu là đủ?
2. Nguyên nhân Tạo ra đứt dây hãm bao da quy đầu
tình trạng đứt hoặc rách dây hãm da bao quy đầu có thể xảy ra vì một số tác nhân sau:
thủ dâm quá mạnh. Một số chuyển động tay lặp đi lặp lại lúc thủ dâm có thể dẫn tới rách hay kích thích
dây hãm bao quy đầu. Dải mô này có thể bị rách khi sờ đối với đồ trang sức Các bạn dùng trên tay, ví
như nhẫn.
Tình Dục thô bạo có khả năng gây nên tổn thương "cậu bé". Khi "cậu bé" cương dương, kèm theo máu
chảy vào động mạch khiến cho dây chằng bao quy đầu sẽ yếu linh hoạt. Quan hệ vợ chồng thô bạo Tạo
ra ma sát và tạo nhiệt trên da "cậu bé". Từ đó khiến cho dải mô mỏng này không khó bị mòn và rách hơn.
dùng quần áo lót không thư giãn. Quần chật có khả năng Tạo ra sức ép cùng với ma sát tại chỗ bẹn. Các
bạn có khả năng suy giảm đã bị rách dây hãm bao da quy đầu với một số Loại quần áo lót vừa vặn, có
chất vải mềm nhũn.
Khóa kéo quần. Việc "cậu nhỏ" vướng vào dây kéo quần sẽ Tạo ra cảm giác đau cùng với khả năng cao
chèn ép cùng với làm rách dây hãm da bao quy đầu.
Đạp xe Trong khi dài có khả năng chi phối tới lưu lượng máu "cậu nhỏ". Khi đạp xe lên dốc có thể dẫn
đến rất nhiều tổn thương hơn cho động mạch chia sẻ máu cho "cậu nhỏ".
các môn thể dục tiếp xúc như bóng bầu dục, bóng đá có khả năng gây tăng đang bị chấn thương người
Nói chung. Bất cứ môn thể dục nào liên quan đến nhảy hay chạy nước rút đều làm cho tăng đang bị rách
dây chằng da bao quy đầu.
3. Triệu chứng cùng với ảnh hưởng
Đứt dây hãm bao da quy đầu có sao không? Nếu hiện tượng này diễn ra đối với Bạn, hãy bình tĩnh. Cho
dù chấn thương dây hãm da bao quy đầu có khả năng gây nên cảm giác đau, nhưng mà hiếm khi Tạo ra
bất cứ hậu quả lâu dài nào.
Đứt dây hãm da bao quy đầu
dấu hiệu nhận biết đứt dây hãm da bao quy đầu
đối với cấu tạo tập trung nhiều cơ quan cảm thụ và dây thần kinh, đứt dây hãm bao quy đầu sẽ gây cảm
giác đau đớn hơn không ít lần. Cấp độ đau có thể tùy vào cấp độ nghiêm trọng và độ dài của vết rách.
Vùng da bị thương có khả năng xuất huyết ngay sau khi tiếp diễn quá trình cố, vì vết rách trên da.
Nói chung, đứt dây hãm da bao quy đầu sẽ Tạo ra 1 cơn đau rát, nhói, chú trọng ở gần quy đầu.
thông thường, độ của cơn đau đớn vì đứt dây hãm bao da quy đầu không triệt để phản ánh tình trạng
của chấn thương thực trạng. Nhắc giải pháp không giống, cơn đau rát ở đầu "cậu nhỏ" không đồng nghĩa
với vấn đề dương vật bị thương tổn nghiêm trọng.
>> có thể Hai bạn quan tâm: bao da quy đầu bị rách khi giao hợp có nguy hiểm không? Làm sao sớm
lành?
chỗ bị thương bởi đứt dây hãm bao da quy đầu có tự khỏi không?

bình thường, tình trạng rách dây hãm bao quy đầu sẽ tự khỏi Nếu như được duy trì rửa ráy sạch sẽ cũng
như điều trị chỗ bị thương đúng phương pháp. Tuy nhiên, nhiễm trùng vì virus hay vi rút có thể khiến tình
trạng nghiêm trọng và cần phải sự chăm sóc y tế.
các dấu hiệu của nhiễm trùng lúc bị đứt dây hãm bao da quy đầu bao gồm: "cậu nhỏ" chảy dịch mủ trên
vết rách, chỗ da lân cận bị sưng tấy cũng như bốc mùi khó chịu.
những biểu hiện này thường hay kéo dài bao lâu?
bình thường, hiện tượng ra máu bởi vì rách hay đứt dây hãm bao da quy đầu, và/hoặc cơn đau đớn dữ
dội sẽ không còn nữa sau vài giờ. Các bạn có khả năng có cảm giác đau đớn âm ỉ, nhức nhối trong vài
ngày sau khi vết thương lành. Nếu mà một số triệu chứng đau nhói lâu ngày hơn khoảng thời gian này,
tốt hơn hết Bạn cần phải hỏi ý kiến chuyên gia chăm sóc Sức khỏe.
Đứt dây hãm da bao quy đầu có làm cho nguy hiểm tới công dụng Tình Dục không?
hoang mang vấn đề đứt dây chằng da bao quy đầu có thể giảm thiểu ham muốn Quan hệ vợ chồng ở
bạn nam là nỗi để tâm của không ít người. Thực tế, bị đứt dây hãm bao quy đầu có sao không?
Hiện tại chưa có bằng chứng khoa học vững chắc có thể phỏng đoán việc đứt dây chằng bao da quy đầu
giảm thiểu ham muốn ở nam.
tuy vậy, việc rách, đứt dây hãm bao da quy đầu có khả năng gây ra tâm lý ám ảnh, mất tự tin tại phái
mạnh. Từ đó Tạo ra phái mạnh khó đạt cực khoái khi quan Trong khi đầu sau khi phục hồi.

4. Điều trị tình trạng đứt dây hãm bao quy đầu
bình thường, vùng da bị thương do đứt dây hãm da bao quy đầu sẽ tự lành mà không cần phải chữa y tế
tuyệt nhiên. Hai bạn có khả năng tự sơ cứu cơ bản để cầm máu cho vết thương:
Rửa tay với xà phòng và nước sạch.
Đặt một miếng bông gòn, hoặc vải sạch sẽ lên vết rách để ngăn máu chảy.
nhẹ nhàng rửa vết rách cùng với chỗ lân cận bằng nước sạch cộng với xà phòng không hóa chất, không
mùi. Lưu ý, Các bạn đừng để xà phòng dính vào vết rách.
nhẹ nhàng vỗ nhẹ cho khu vực da bị khô bằng bông gòn y tế, vải hoặc khăn mới.
thoa thuốc mỡ kháng sinh vào vết rách.
Đắp 1 lát băng sạch để che vết rách. Hoặc quấn chỗ đứt dây hãm bằng băng gạc y tế.
thay thế băng ít nhất 1 lần 24 giờ.
Nếu như chưa biết cách tự sơ cứu cùng với chăm sóc chỗ bị thương, Các bạn hãy đến kiểm tra ở cơ sở
y tế uy tín để được trả lời cũng như chỉ định rõ ràng.
Tôi cần làm thế nào sau khi đứt dây hãm bao quy đầu?
Vết rách hay đứt dây hãm bao da quy đầu sẽ tự lành mà không nên điều trị Nếu bạn:
Sơ cứu cùng với cầm máu nhanh chóng
liên tiếp thay thế đồ lót sạch sẽ cũng như khô ráo
hàng ngày rửa sạch và từ từ lau khô vết thương

không nên vận động mạnh khiến cho va đập hoặc trầy xước "cậu nhỏ".
Sau khi chỗ bị thương đã lành, Các bạn nên áp dụng gel bôi trơn gốc nước khi giao hoan để ngăn đứt
dây hãm bao quy đầu lần nữa. Để đảm bảo dây hãm của Bạn phục hồi vĩnh viễn, hãy tuân thủ một số
điều sau:
Không sinh hoạt Làm tình dưới tất cả phương thức (kể cả giao hợp với miệng) cho đến khi chỗ bị thương
vĩnh viễn ngưng xuất huyết cùng với cơn cảm giác đau tan biến.
Không tham gia vào bất cứ vận động mạnh nào cho tới khi vết rách lành hoàn toàn.
Không sử dụng bao cao su hay những biện pháp bảo vệ tương tự cho đến lúc vết rách từng lành.
Không dùng bất cứ chất bôi trơn gốc dầu, có thành phần nhân tạo trên "cậu nhỏ" trần. Việc này có thể
khiến đau hay khiến cho tổn thương vết rách.
Không ngâm vết thương trong nước quá lâu cho tới khi vết cắt lành hẳn.
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