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18 Cách chữa bệnh sùi mào gà ở Nữ, Nam giới Tại Nhà Dứt 
Điểm cũng như Bệnh sùi mào gà là một bệnh truyền nhiễm qua 
đường tình dục khá nguy hại, có khuynh hướng tập trung tối đa ở 
cơ quan sinh sản, dẫn tới hậu quả xấu đến cuộc sống sinh hoạt 
và hạnh phúc lứa đôi của không ít nam và nữ giới. Khiến cho khá 
nhiều bạn nam trăn trở về việc có tự khỏi hay không với chức 
năng trị vĩnh viễn của bệnh. Bài viết Sau đây sẽ giúp cho mọi 
người biết rõ hơn về bệnh mụn cóc sinh dục là gì? Nguyên nhân, 
dấu hiệu, cách điều trị Bệnh lí sùi mào gà và kỹ thuật ngăn ngừa. 

I. Bệnh sùi mào gà là gì? 

 

Bệnh sùi mào gà hay còn gọi là mụn cóc sinh dục, là chứng bệnh 
hoa liễu, lây truyền thông qua hành vi “quan hệ” tình dục, bản 
chất là độ tăng lên của những tế bào biểu bì do truyền nhiễm virút 
HPV (Human Palilama Virus), vi rút HPV gồm có những tuýp 1, 2, 
6, 11, 16, 18, 31, 33 cùng với 35. Trong số đấy bệnh ung thư cổ 
dạ con tại phụ nữ có liên quan tới việc bị nhiễm HPV tuýp 16 



cùng với 18 trong thời gian dài. HPV là một phân tử khá nhỏ với 
con đường kính = 55 nm, thuộc nhóm DNA. Một số loại tạp khuẩn 
HPV được nhận diện có hơn 100 dạng gen, trong đó có hơn 30 
dạng sẽ lây lan cùng với dẫn tới bệnh bề mặt da cũng như niêm 
mạc của bộ phận sinh dục, và dẫn tới một số dạng bệnh. Bởi vì 
bệnh có thể lây lan mạnh cần phải nhận biết những dấu hiệu của 
bệnh cũng như cần được hiểu rõ để không bỏ lỡ khoảng thời 
gian điều trị tốt. 

Thuốc chữa trị bệnh sùi mào gà là thuốc gì 

Một số thuốc chữa trị Bệnh sùi mào gà được phân làm hai loại: 
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- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ. 

- Đặt mua tại nhà thuốc: Sđt 0988701408 hay Zalo 0988701408. 

- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật 
kiến thức tuyệt đối cho người mua. 

- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất 
lượng100%. 

- Đội ngũ nhân viên giải đáp hỗ trợ nhiệt tình đến khi khỏi hẳn. 

- Điều trị hiệu quả loại bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 tới 5 lần bôi 
thuốc. 

2. Dấu hiệu Bệnh sùi mào gà 

Ở giai đoạn sớm, Bệnh sùi mào gà hay dân gian hoặc gọi là bệnh 
mồng gà ở nam giới không dễ dàng nhận diện. Lúc này bệnh mới 
tạo thành một số nốt mụn thịt đỏ, phấn hồng, nhỏ ở bộ phận sinh 
dục nam, bao da quy đầu, bìu, bẹn… một số mụn này hình thành 
đơn lẻ cũng như không dẫn tới đau, ngứa ngáy cũng như thường 
mắc nhầm tưởng với các cấp độ nhiễm trùng, hay dị ứng thông 
thường vì kích thước bề mặt thô ráp khá nhỏ khó tìm ra với con 
đường kính tầm 1-2mm. 

Tiếp đấy, những nốt mụn phát triển dần hay kết hợp đối với nhau 
thành một số nhú sùi lớn cùng với dễ xem xét hơn. Nếu như lưu 
ý, phái mạnh có thể tạo ra các nốt sùi mào gà mềm, liệu có thêm 
cả gai nhú, có hình dòng na ná hoa súp lơ hoặc mào gà. 
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Nếu bệnh không điều trị nhanh chóng, một số mụn bệnh mụn cóc 
sinh dục không nhỏ này tạo ra những mảng sùi khá lớn tạo cảm 
giác vướng víu không thoải mái. Những nốt u sùi này có khả 
năng mắc vỡ loét dẫn tới đau đớn lúc mắc cọ sát bởi vì giao hợp 
dục tình, sử dụng đồ lót không vừa vặn… những những nốt mụn 
bị loét có dịch hôi, bị bội nhiễm… 

Bệnh mụn cóc sinh dục sinh sản có khả năng thấy ở cả cơ quan 
sinh dục của nam giới cùng với phái đẹp. Thường thì, một số tạp 
khuẩn Bệnh sùi mào gà sẽ ủ bệnh từ 2 – 9 tháng, Sau đấy mới 
bệnh bộc phát ra bên ngoài, dẫn tới những tổn thương trên nền 
da hay niêm mạc thông thường của nam giới bị bệnh. 

3. Triệu chứng Bệnh sùi mào gà 

Khi virút xâm nhập vào cơ thể người bị bệnh, chúng sẽ tích tụ lại 
lớp biểu mô của da và không dẫn đến dấu hiệu trong thời gian 
đầu từ 2 tới 9 tháng và thường nữ giới khi bị bệnh sẽ không phải 
biểu hiện rõ ràng cho đến lúc bệnh phát nặng, tại phái mạnh có 
thời gian phát bệnh nhanh chóng hơn. Người bị bệnh sùi mào gà 
thường có những biểu hiện, dấu hiệu đặc chưng như: 



 Một số nốt sùi nhỏ hơi nhô cao màu hồng nhạt hoặc màu 
xám. 

 Một số nốt mụn tại vùng nhạy cảm có dịch bên trong và dễ 
chảy mủ, 

 Rất nhiều mụn nhỏ nằm sát nhau cũng như có hình như 
bông súp lơ. 

 Vùng nhạy cảm mắc ngứa, rát dẫn đến đau cũng như khó 
chịu lúc di chuyển. 

 Chảy máu khi đời sống chăn gối. 

 

Ngoài ra các cơ quan sinh dục, bệnh SMG còn có khả năng hình 
thành trên miệng, lưỡi và ở hậu môn của người mắc bệnh. Thêm 
nữa, bệnh nhân còn có thể xuất hiện các dấu hiệu khác như mệt 
mỏi, chán ăn, đau rát khi quan hệ nam nữ,… các biểu hiện ở nữ 
giới thường xuất hiện lúc bệnh đã nặng, không như ở nam giới. 

4. Nguyên do mắc sùi mào gà tại nam giới và nữ giới 

4.1 Căn nguyên dẫn đến bệnh mồng gà trực tuyến 

Nguyên nhân gây ra bệnh mồng gà trực tuyến là vì “làm chuyện 
ấy” dục tình không được bảo vệ. Thêm nữa việc giao hợp miệng 
(oral sex), “yêu” qua hậu môn trực tràng cũng khiến cho truyền 



bệnh. Rất nhiều phái mạnh cảm thấy rằng con đường miệng sẽ 
không lo mắc Bệnh lí sùi mào gà tuy thực tế virut HPV có ở cả cơ 
quan sinh dục, máu, nước bọt, một số dịch nhầy của phái mạnh 
bệnh… do vậy lúc một bạn nam lấy đường miệng mình để kích 
thích cơ quan sinh dục của bệnh nhân hay ngược lại người bị 
bệnh dùng miệng để kích ứng cơ quan sinh dục của đối tác cũng 
sẽ có thể lây giống nhau. 

4.2 Nguyên do dẫn đến bệnh mụn cóc sinh dục gián tiếp mà 
không ai nghĩ đến 

 Lây nhiễm thông qua đồ dùng cá nhân: không giống với 
chủng loại virus khác, virus HPV có nguy cơ sinh tồn phía 
ngoài điều kiện cơ thể trong một thời điểm dài. Việc lấy 
chung vật dụng cá nhân như khăn tắm, quần lót, bàn chải 
đánh răng… Đều có nguy cơ tạo điền kiện phỏng đoán virus 
HPV lan truyền. Bởi vậy, mọi bạn nam nhất thiết lưu ý giữ 
gìn và làm sạch cơ thể, vùng kín, đặc biệt không sử dụng 
chung đồ dùng cá nhân đối với bạn nam khác. 

 Một số phái mạnh có sức đề kháng kém : hệ miễn dịch của 
bạn nam toàn bộ có khả năng diệt trừ cũng như dẫn tới kìm 
hãm virút HPV. Chính vì vậy nếu như người có sức đề 
kháng tốt sẽ có thời điểm phát tác lâu hơn hoặc người tự bài 
tiết virus. Mặt khác nếu như hệ miễn dịch kém thì thời điểm 
ủ bệnh sẽ quá ngắn cũng như bệnh sẽ sớm quay trở lại 
hơn. 

4.3 Lây lan từ mẹ sang con 



 

Chị em mang bầu trong quá trình mắc mụn cóc sinh dục cũng có 
khả năng lan truyền bệnh cho con trong quá trình sinh nở. Khi 
sinh, thai có nguy cơ lan truyền bởi vì đi thông qua ống sinh của 
mẹ cùng với chạm vào những nốt u sùi chứa virus HPV tại âm 
đạo. Tình huống này được gọi là Bệnh sùi mào gà bẩm sinh, dẫn 
tới đe dọa một cách tự nhiên tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ 
về sau. 

5. Chữa trị sùi mào gà 

Nhà thuốc Bình Tâm Hiện tại là nhà thuốc uy tín về bán thuốc 
điều trị Bệnh sùi mào gà ở nhà tốt nhất. Nếu như bạn đang nghi 
ngờ bệnh hay đã bị bệnh thì có khả năng liên hệ trực tiếp với 
những dược sĩ của Nhà Thuốc để được giải đáp giải đáp điều trị 
bệnh nhanh chóng. 

Thuốc chữa bệnh sùi mào gà là thuốc gì 

Những thuốc điều trị Bệnh lí sùi mào gà được phân làm hai loại: 



 

 

- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ. 

- Đặt mua ở nhà thuốc: Sđt 0988701408 hay Zalo 0988701408. 

- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật 
kiến thức tuyệt đối cho người mua. 

- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng100%. 
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- Đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình tới lúc khỏi hẳn. 

- Điều trị hiệu quả loại bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 tới 5 lần bôi 
thuốc. 

1. Thuốc chữa trị Bệnh lí sùi mào gà – người bệnh tự bôi: 

 Podophylotoxin 0,5% dạng dung dịch hay kem. Đây là thuốc 
chống phân bào, có khả năng bôi mà không phải rửa và ít 
dẫn đến độc toàn thân. Thuốc bôi ngày 2 lần bằng tăm 
bông, bôi 3 ngày liên tiếp rồi nghỉ 4 ngày, chữa trị một đợt 4 
tuần. 

 Kem imiquimod 5% kích thích sản xuất interferon và những 
cytokin. Người bệnh bôi bằng tay 3 lần/tuần, tới 16 tuần. 
Sau khi bôi 6-10 giờ phải rửa bằng nước cũng như xà 
phòng nhẹ. Hướng dẫn người mắc bệnh bôi đúng cách 
trong lần đầu và điều kiện thăm khám định kỳ để theo dõi và 
khảo sát hiệu quả điều trị. 

 Hai loại thuốc trị liệu sùi mào gà này này không sử dụng bôi 
thương tổn ở quanh ở vùng hậu môn, trực tràng, lỗ sáo, âm 
đạo cũng như cổ tử cung. Không phải dữ liệu về sự an toàn 
đối với phụ nữ có thai. 

2. Thuốc điều trị Bệnh sùi mào gà – trị liệu tại cơ sở y tế: 

 Bôi podophyllin là một chất chống phân bào, dung dịch 10-
25% trong cồn ethanol hoặc cồn benzoin. Bôi để khô, rửa 
sạch sau khoảng 1-4 giờ. Bôi 1-2 lần/tuần, trong 6 tuần. Một 
lần bôi nhiều nhất 0,5 ml hoặc trên một diện tích thương tổn 
<10 cm2 cho một lần chữa trị để hạn chế độc tính của thuốc 
như làm cho ức chế tủy xương. Không sử dụng thuốc chữa 
trị sùi mào gà podophyllin cho phụ nữ có thai, cho con bú. 

 Trichloroacetic (TCA) hay bichloroacetic (BCA) 80-90% 
được dùng bôi một số tổn thương nhỏ, ẩm thấp. Thầy thuốc 
bôi cho người mắc bệnh hàng tuần, trong cao nhất 6 tuần. 
Cần phải cẩn thận khi bôi để tránh tổn hại vùng da-niêm 



mạc lành. Dùng bicarbonnat hoặc vaselin bôi xung quanh 
thương tổn để bảo vệ tại vùng da xung quanh. 

Mua bộ thuốc trị liệu sùi mào gà tận gốc ở nhà 

 

 

- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ. 

- Đặt mua tại nhà thuốc: Sđt 0988701408 hay Zalo 0988701408. 

- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật 
kiến thức tuyệt đối cho người mua. 
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- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng100%. 

- Đội ngũ nhân viên đưa ra lời khuyên giải đáp nhiệt tình tới lúc 
khỏi hẳn. 

- Chữa trị hiệu quả chứng bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 tới 5 lần bôi 
thuốc. 

5.1 Cách chữa trị Bệnh sùi mào gà tại vùng nhạy cảm 

Lấy một que nhỏ hay tăm bông, cẩn thận chấm một chút dung 
dịch thuốc do bác sĩ kê toa một lần/ngày lên một số nốt sùi của 
Bệnh lí sùi mào gà đến lúc nốt u nhú trắng ra. 

Chấm dung dịch do bắc sĩ kê đơn sau khi thăm khám "xoa một 
lần/ngày hay 2 – 3 lần/tuần" vào nốt u sùi theo giải pháp trên cho 
biết đến lúc bệnh mụn cóc sinh dục trở thành màu nâu. Xoa để 
khô, rửa sạch thuốc sau 1-3 giờ 

 

Đối với những tổn thương rộng hoặc nốt u nhú nổi ở rất nhiều nơi 
cần điều trị: 

 Nhiệt trị liệu lạnh với nitơ lỏng hay đốt điện, laser. 



 tiểu phẫu cắt bỏ hoặc nạo. 

5.2 Trị sùi mào gà trong âm hộ 

 Nhiệt trị liệu lạnh bằng nitơ lỏng, nhiệt trị liệu điện, laser. 
 Thuốc do bác sĩ chỉ định thoa một lần/ngày hay 2 – 3 

lần/tuần. 
 Thủ thuật cắt đi. 

Chú ý: khi chấm kem bôi vào những bệnh mào gà âm hộ quan 
trọng để thuốc khô. Tiếp đấy mới rút mỏ vịt ra. Thoa vaselin hoặc 
mỡ kháng sinh vào vị trí niêm mạc lành lân cận thương tổn phải 
để không phải thuốc lan ra vùng không mắc bệnh. 

5.3 Trị sùi mào gà tại cổ dạ con 

 Nhiệt trị liệu lạnh với nitơ lỏng. 
 Đốt điện, laser. 

5.4 Điểu chữa sùi mào gà ở lỗ lỗ sáo 

 Cắt, nạo. 
 Đốt lạnh, đốt nhiệt. 
 Nhiệt trị liệu điện, laser. 

5.5 Cách trị sùi mào gà tại ở vùng hậu môn trực tràng 

 Nhiệt trị liệu điện, laser 
 Nhiệt trị liệu lạnh, đốt nhiệt 
 Thủ thuật phẫu thuật cắt bỏ 

Chấm kem do bác sĩ kê đơn "một – 2 lần/tuần" vào nốt u nhú. 
Khu vực da niêm mạc lành lân cận tổn thương phải xoa vaselin 
hoặc mỡ kháng sinh để giảm thiểu thuốc lan ra khu vực không 
nhiễm bệnh. 

5.6 Cách chữa trị sùi mào gà ở phụ nữ mang bầu 



 Phẫu thuật cắt đi 
 Đốt lạnh bằng nitơ lỏng 
 Đốt với laser CO2 

 

6. Cách phòng ngừa 

 Cách hiệu quả nhất là thủy chung một vợ, một chồng. Tránh 
chuyện yêu với các người mà bạn không biết rõ về tình 
trạng sức khỏe. 

 Chuyện phòng the an toàn : Luôn dùng BCS đúng cách 
trong quan hệ nam nữ. 

 Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là bộ phận sinh dục trước 
cũng như sau lúc quan hệ. 

 Không sử dụng chung đồ cá nhân với người khác : nếu như 
bạn vô tình sử dụng chung với người bệnh sùi mào gà các 
vật dụng như bàn chải, khăn rửa mặt...bạn sẽ mắc lây sùi 
mào gà từ người đó. Bởi vậy, mỗi người nên tự trang mắc 
cho mình đồ dùng cá nhân riêng cũng như không dùng 
chung với người khác 

 Khám sức khỏe định kỳ để nhanh chóng phát hiện ra bệnh. 
 Khám cũng như khám nhanh chóng nếu có những triệu 

chứng, biểu hiện nghi ngờ. 



Thuốc chữa bệnh sùi mào gà là thuốc gì 

Một số thuốc chữa trị Bệnh sùi mào gà được phân làm hai loại: 

 

 

- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ. 

- Đặt mua ở nhà thuốc: Sđt 0988701408 hoặc Zalo 0988701408. 

- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật 
thông tin tuyệt đối cho người mua. 

https://zalo.me/0988701408
https://zalo.me/0988701408
https://zalo.me/0988701408
https://zalo.me/0988701408


- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất 
lượng100%. 

- Đội ngũ nhân viên đưa ra lời khuyên hỗ trợ nhiệt tình tới khi khỏi 
hẳn. 

- Điều trị hiệu quả loại bệnh sùi mào gà chỉ từ 3 đến 5 lần bôi 
thuốc. 
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