Dương vật nổi mụn trắng là bệnh gì
Dương vật nổi mụn trắng không ngứa thường dễ bị nhầm lẫn và bỏ qua
hoặc phát hiện không kịp thời dẫn tới các biến chứng nguy hiểm cho sức
khỏe, sinh lý.
Vậy dương vật nổi mụn trắng là biểu hiện của căn bệnh gì? Sẽ có nguy hiểm
như thế nào và quan trọng nhất là cách chữa bệnh có triệu chứng khiến dương
vật nổi mụn trắng an toàn mà hiệu quả nhanh là gì?
Hãy lắng nghe những tư vấn của bác sĩ về tình trạng dương vật nổi mụn trắng để
biết nên làm gì.
Dương vật nổi mụn trắng không ngứa là bệnh gì?
Dương vật bị nổi mụn trắng không ngứa là hiện tượng bất thường ở cơ quan
sinh dục nam giới khi có tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn xâm nhập vào
trong cơ thể của người bệnh.
Vì là tình trạng cảnh báo sức khỏe dương vật của nam giới đang gặp phải vấn đề
bất thường, cho nên, rất nhiều người tự hỏi dương vật nổi mụn trắng không
ngứa là bị bệnh gì?
Để nhận biết căn bệnh chính xác mà nam giới đang mắc phải là như thế nào,
hãy chú ý đến những bệnh phổ biến có triệu chứng dương vật nổi mụn trắng
không ngứa như:
Bệnh sùi mào gà
Sùi mào gà là căn bệnh xã hội nguy hiểm do virus HPV xâm nhập vào cơ thể và
tác động trực tiếp đến các bộ phận bên trong của con người.

Căn bệnh lây nhiễm chính qua con đường tình dục không an toàn, một số ít sẽ
nhiễm bệnh do tiếp xúc với mầm bệnh trực tiếp do dùng chung đồ cá nhân hoặc
di truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai.
Thời gian ủ bệnh sùi mào gà thường kéo dài từ 2 tháng tới 9 tháng, sau đó, các
triệu chứng của bệnh sẽ rõ ràng hơn:


Xuất hiện nhiều mụn trắng li ti tạo thành cụm nhỏ ở đầu dương vật và
thân dương vật.



Các nốt mụn sùi lần lượt phát triển kích thước và xuất hiện cả ở những vị
trí như đầu dương vật, rãnh dương vật, bẹn hoặc tại hậu môn. Trường hợp
mà nam giới có quan hệ tình dục ở miệng thì cũng xuất hiện triệu chứng
sùi mào gà ở họng, lưỡi.



Kích thước các mụn trắng ở dương vật ngày càng to hơn, tạo thành cụm
mụn lớn thành màu trắng hồng hoặc trắng đỏ.



Khi chạm vào mụn sùi mào gà không cảm thấy ngứa ngáy, không gây ra
đau đớn.



Đi tiểu khó khăn, tiểu buốt, tiểu rắt nhiều lần, tiểu són, tiểu ra mủ thậm
chí tình trạng viêm nhiễm nặng sẽ khiến tiểu ra máu.



Cơ thể mệt mỏi, suy nhược, nổi hạch nhiều ở bẹn, khó chịu, chán ăn, sút
cân không rõ nguyên nhân.



Quan hệ tình dục gặp nhiều khó khăn do người bệnh cảm thấy đau mỗi
khi có quan hệ tình dục.



Tình trạng dương vật nổi mụn trắng kéo dài sẽ thấy bề mặt các nốt mụn
sùi ẩm ướt, mềm, có dấu hiệu ra mủ và chảy máu nếu chạm mạnh vào vị
trí tổn thương trên người.

Sùi mào gà là căn bệnh có tốc độ lây nhiễm nhanh, gây ra nhiều hệ lụy nguy
hiểm cho sức khỏe nếu như không được điều trị kịp thời.
Nếu như để tình trạng mắc bệnh trở lên nghiêm trọng, người bệnh sẽ thường
xuyên cảm thấy khó chịu mỗi khi di chuyển hoặc vận động mạnh.
Bên cạnh đó, nếu tình trạng sùi mào gà chuyển biến xấu, nam giới sẽ bị ung thư
dương vật hoặc ảnh hưởng đến chức năng sinh sản dẫn đến hiếm muộn thậm chí
là vô sinh.
Nam giới sẽ nhận được ưu đãi chi phí khám sùi mào gà và 10 hạng mục khám
nam khoa chỉ còn 320.000 Đ (980.000 Đ) và được giảm thêm 30% chi phí
chữa sùi mào gà khi liên hệ số 0365115116 hoặc chat tư vấn nam khoa online
miễn phí và đặt lịch hẹn thời gian sẽ tới khám trước với bác sĩ phòng khám nam
khoa Thái Hà tại đây.

Chuỗi hạt ngọc dương vật (gai sinh dục)
Chuỗi hạt ngọc dương vật thường thấy ở xung quanh rãnh hoặc vòm bao quy
đầu do tế bào gai phát triển bất thường gây nên. Tình trạng gai sinh dục xuất
hiện thường tạo thành hình tròn.
Tình trạng dương vật nổi mụn trắng không ngứa là chuỗi hạt ngọc dương vật
khi sờ vào sẽ thấy mềm, các mụn hình tròn có kích thước khoảng 1 – 3mm và
mọc đối xứng nhau.
Rất nhiều người dễ nhầm lẫn chuỗi hạt ngọc dương vật là biểu hiện ban đầu của
sùi mào gà hoặc bệnh mụn rộp sinh dục do triệu chứng khá tương đồng nhau lúc
đầu.

Cách để nhận ra chứng gai sinh dục ở nam giới là khi chạm vào các nốt mụn sẽ
không thấy đau đớn, không ngứa ngáy, không bị khó chịu, không rỉ mủ hay dịch
tiết nào!
Thực chất, chuỗi hạt ngọc dương vật không phải là bệnh lý gây nguy hiểm mà
chỉ là tình trạng bất thường gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ của dương vật, khiến
cho nam giới rất dễ ngại ngần, tự ti trong cuộc sống hoặc khi quan hệ tình dục.
U mềm lây
U mềm lây là chứng bệnh do vi khuẩn Poxvirus gây ra làm dương vật nổi mụn
trắng bất thường. Đây cũng là căn bệnh do lây lan qua con đường quan hệ tình
dục với người có mầm bệnh sẵn trong người.
Khi vô tình mắc bệnh, nam giới sẽ thấy ở dưới bẹn của mình xuất hiện tình
trạng có các khối u thịt xuất hiện ở xung quanh dương vật.
Sau đó, các u mềm lây lan nhanh chóng và khiến cho các nốt mụn li ti màu
trắng xuất hiện ở dương vật và một số vị trí da lân cận xung quanh.
Nếu như điều trị bệnh quá trễ, tình trạng viêm nhiễm sẽ khó cải thiện và u mềm
sẽ làm lây lan vi khuẩn đến nhiều bộ phận trong cơ thể của người bệnh.
U nang bạch huyết
U nang bạch huyết được hình thành do các chất dịch lỏng bị tắc nghẽn lại bên
trong khi nam giới có thủ dâm hoặc quan hệ tình dục. Trường hợp này cũng gây
ra dương vật nổi mụn trắng không ngứa nhưng khá hiếm gặp.
Mụn trắng do u nang bạch huyết thường không gây ra nhiều nguy hiểm cho sức
khỏe của nam giới, đây là tình trạng tạm thời và sẽ biến mất sau một thời gian
mà không cần phải tiến hành điều trị.

Nam giới sẽ nhận được ưu đãi chi phí khám nam khoa và 10 hạng mục khám
sức khỏe tổng quát chỉ còn 320.000 Đ (980.000 Đ) và được giảm thêm 30%
chi phí chữa bệnh khi liên hệ số 0365115116 hoặc chat tư vấn nam khoa online
miễn phí và đặt lịch hẹn thời gian sẽ tới khám trước với bác sĩ phòng khám nam
khoa Thái Hà tại đây.

Dương vật nổi mụn trắng không ngứa sẽ nguy hiểm như nào?
Dương vật nổi mụn trắng không ngứa do nhiều nguyên nhân gây ra, kèm theo
đó là các triệu chứng khác nhau để nhận biết dễ dàng. Ngoài ra, rất nhiều người
băn khoăn không biết dương vật nổi mụn trắng không ngứa sẽ nguy hiểm như
nào? Có thể kể đến như:


Tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh xã hội nguy hiểm: Mụn trắng xuất hiện
nhiều ở dương vật có nguy cơ làm lây nhiễm các bệnh cho bạn tình khi có
quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su.



Quá trình sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn: Vì dương vật nổi
nhiều mụn trắng nên có thể khiến cho quá trình sinh hoạt hàng ngày của
nam giới gặp nhiều khó khăn do cảm giác cộm, vướng thường xuyên đeo
bám.



Ảnh hưởng đến thẩm mỹ bên ngoài của dương vật: Dù rằng dương vật
nổi mụn trắng không ngứa nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của
dương vật, khiến cho nam giới tự ti, muộn phiền hoặc ám ảnh tâm lý dẫn
đến stress kéo dài.



Chức năng sinh sản suy giảm: Dương vật nổi mụn trắng có thể tạo điều
kiện để vi khuẩn tấn công sâu vào các bộ phận khác ở bên trong cơ thể,

đặc biệt là tinh hoàn, niệu đạo hoặc tuyến tiền liệt, bàng quang,… sẽ
khiến chức năng sinh sản suy giảm.


Dễ biến chứng thành ung thư dương vật: Ung thư dương vật có thể xảy ra
đối với những người bị sùi mào gà lâu năm do virus HPV tấn công sâu
vào cơ thể của người bệnh mà không được điều trị bệnh triệt để.

Nam giới sẽ nhận được ưu đãi chi phí khám nam khoa và 10 hạng mục khám
sức khỏe tổng quát chỉ còn 320.000 Đ (980.000 Đ) và được giảm thêm 30%
chi phí chữa bệnh khi liên hệ số 0365115116 hoặc chat tư vấn nam khoa online
miễn phí và đặt lịch hẹn thời gian sẽ tới khám trước với bác sĩ phòng khám nam
khoa Thái Hà tại đây.
Cách chữa dương vật nổi mụn trắng không ngứa
Dương vật nổi mụn trắng không ngứa có thể là biểu hiện của một số chứng bệnh
nguy hiểm. Chính vì vậy, nam giới cần đi khám sức khỏe tại phòng khám nam
khoa uy tín để được kiểm tra toàn diện.
Khi đi khám, bác sĩ sẽ căn cứ vào triệu chứng biểu hiện kèm theo, nhu cầu quan
hệ tình dục thực tế, thời điểm quan hệ tình dục,… nhằm có kết luận chính xác
về chứng bệnh mà nam giới mắc phải.
Liệu pháp quang động học ALA PDT điều trị sùi mào gà triệt để
Những người bị dương vật nổi mụn trắng không ngứa mà được chẩn đoán là bị
sùi mào gà, bác sĩ khám sẽ chỉ định thực hiện điều trị bệnh bằng phương pháp
quang động học ALA PDT để tiến hành chữa trị triệt để.
Phương pháp ALA PDT là kỹ thuật chữa bệnh hiện đại, có hiệu quả cao, đảm
bảo xác định hoạt động của virus HPV chính xác để khoanh vùng nhằm tiêu diệt
tác nhân gây bệnh nhanh chóng.

Ngoài ra, nhờ ánh sáng quang động nên sẽ phá hủy cấu trúc của virus HPV,
khiến cho ức chế hoạt động của virus, hạn chế quá trình tăng sinh tế bào nên
đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn, không tái phát về sau.
Thông qua quá trình khám và điều trị, bác sĩ sẽ tiến hành tìm kiếm các tổn
thương tận sâu bên trong cơ thể của người bệnh, giúp tái tạo tế bào mới để làm
lành vết thương và hồi phục sức đề kháng cơ thể bệnh nhân hiệu quả cao.
Điều trị nội khoa hạn chế dương vật nổi mụn trắng
Phương pháp nội khoa thường được sử dụng nhằm hạn chế tình trạng dương vật
nổi mụn trắng mất kiểm soát trong giai đoạn đầu.
Các đơn thuốc được sử dụng để điều trị dương vật nổi mụn trắng thường là
thuốc kháng sinh vì có tác dụng diệt khuẩn, diệt nấm, giảm thiểu tình trạng nổi
mụn ở dương vật kéo dài.
Thông thường, chỉ các trường hợp bệnh mới khởi phát mới được sử dụng thuốc
để điều trị. Những ca bệnh nặng thì không nên áp dụng vì có thể gây ra nhờn
thuốc, không mang lại hiệu quả chữa bệnh cao.
Bệnh nhân được bác sĩ khám kỹ lưỡng, sau đó kê đơn thuốc theo yêu cầu mới
được sử dụng thuốc để tránh bệnh biến chứng gây ra nguy hiểm cho sức khỏe.
Chữa dương vật nổi mụn trắng không ngứa bằng đốt tia laser
Một số tình trạng dương vật nổi mụn trắng không ngứa mà không phải do các
bệnh nguy hiểm gây ra, nhất là tình trạng gai sinh dục hay các khối u mềm gây
nổi mụn thì có thể can thiệp bằng đốt laser.
Lựa chọn đốt laser thường áp dụng khi mụn mọc mất kiểm soát do người bệnh
vệ sinh cơ thể không tốt. Đây là biện pháp điều trị nhanh chóng, không để lại
tổn thương.

Tuy nhiên, đốt laser có thể gây ra nhiễm trùng với những trường hợp tay nghề
bác sĩ thực hiện không đúng kỹ thuật nên dễ gây bỏng da, ngứa rát khó chịu.
Người bệnh nên chọn lựa kỹ lưỡng cơ sở điều trị để tránh gây ra biến chứng cho
sức khỏe của mình.
Bác sĩ đã chia sẻ chi tiết về hiện tượng dương vật nổi mụn trắng không
ngứa là bệnh gì. Tốt nhất khi đã bị thì bạn nên chủ động bố trí thời gian
đến phòng khám nam khoa uy tín ở Hà Nội, làm các xét nghiệm cần thiết để
chẩn đoán chính xác bệnh lý gây ra tình trạng nổi mụn ở dương vật. Chẩn đoán
sớm sẽ thực hiện điều trị bệnh đạt hiệu quả nhanh hơn, thời gian điều trị ngắn và
không tốn nhiều chi phí điều trị các biến chứng.
Nam giới sẽ nhận được ưu đãi chi phí khám nam khoa và 10 hạng mục khám
sức khỏe tổng quát chỉ còn 320.000 Đ (980.000 Đ) và được giảm thêm 30%
chi phí chữa bệnh khi liên hệ số 0365115116 hoặc chat tư vấn nam khoa online
miễn phí và đặt lịch hẹn thời gian sẽ tới khám trước với bác sĩ phòng khám nam
khoa Thái Hà tại đây.
Các thông tin về khám chữa bệnh khác ở Hà Nội:
Tư vấn nam khoa online
Khám bệnh nam khoa
Chi phí khám nam khoa
Da dương vật nổi mụn trắng không ngứa
Cách chữa bệnh liệt dương
Liệt dương có chữa được không
Điều trị rối loạn cương dương

Điều trị rối loạn cương dương ở Hà Nội
Xuất tinh sớm
Chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu
Xuất tinh sớm ở tuổi dậy thì có sao không
Chữa bệnh yếu sinh lý nam ở đâu
Đau tinh hoàn
Viêm mào tinh hoàn
Bệnh giãn tĩnh mạch thừng tinh
Các Bệnh Tinh Hoàn
Khám tinh hoàn ở đâu
Viêm đường tiết niệu
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
Viêm đường tiết niệu khám ở bệnh viện nào
Viêm đường tiết niệu có bị lây sau khi quan hệ không
Viêm đường tiết niệu quan hệ được không
Viêm đường tiết niệu có tự khỏi không
Viêm đường tiết niệu chữa mãi không khỏi
Viêm đường tiết niệu cấp tính thành mãn tính có chữa được không

Viêm đường tiết niệu nên kiêng ăn gì
Viêm đường tiết niệu có ảnh hưởng đến thụ thai
Viêm đường tiết niệu kiêng quan hệ bao lâu
Viêm đường tiết niệu có mủ, tiểu ra máu
Tại sao viêm đường tiết niệu gây đau lưng, ra máu
Viêm đường tiết niệu tái đi tái lại
Chữa viêm đường tiết niệu
Bệnh viêm bàng quang
Viêm bàng quang cấp có nguy hiểm không
Bị viêm bàng quang có nên quan hệ
Bệnh viêm bàng quang mãn tính
Cách chữa viêm bàng quang
Bị viêm bàng quang nên ăn uống gì
Viêm bàng quang bị tái phát
Viêm bàng quang nên uống nước gì
Viêm tuyến tiền liệt
Phì đại tuyến tiền liệt
Bị phì đại tuyến tiền liệt có nên quan hệ

Bị phì đại tiền liệt tuyến có đau không
Phì đại tuyến tiền liệt có chữa khỏi được không
Bị tiểu buốt
Vùng kín nổi mụn
Phòng khám Thái Hà
Khám phụ khoa ở đâu
Phòng khám bệnh lậu
Lậu ở nữ
Chi phí cắt bao quy đầu dài
Cắt bao quy đầu ở đâu an toàn
Chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất Hà Nội
Chi phí điều trị bệnh trĩ
Chữa bệnh sùi mào gà ở đâu
Chữa sùi mào gà hết bao nhiêu tiền
Địa chỉ phá thai ở Hà Nội
Thuốc phá thai bao nhiêu tiền
Khám trĩ ở đâu tốt nhất Hà Nội
Địa chỉ phá thai an toàn ở Hà Nội

Kham phu khoa o dau tot nhat
Chữa sùi mào gà ở đâu tốt nhất
Xét nghiệm bệnh giang mai ở đâu
Chữa bệnh rối loạn cương dương
Điều trị xuât tinh sớm ở Hà Nội
Khám sinh lý nam ở đâu
Phòng khám sản phụ khoa
Cắt bao quy đầu tại Hà Nội
Phòng khám phá thai an toàn
Địa chỉ khám phụ khoa uy tín tại Hà Nội
Đánh giá phòng khám đa khoa Thái Hà
Chữa lậu ở đâu
Địa chỉ chữa giang mai
Chi phí xét nghiệm sùi mào gà
Địa chỉ khám nam khoa tại Hà Nội
Khám bệnh xã hội ở đâu
Triệu chứng của bệnh viêm âm đạo

