
Lỗ sáo bị ngứa và sưng đau là bị sao? Hiện tượng ngứa, sưng đỏ ở lỗ 
sáo không hiếm thấy ở phái mạnh. Tuy vậy do xấu hổ nên không ít đấng 
mày râu xem thường gây những biến chứng nguy hiểm. Vậy trường hợp lỗ 
sáo bị ngứa là sao, tham khảo thêm trong bài viết sau đây. 

Lỗ sáo bị ngứa là gì và lý do gây ra 

1. Ngứa, Sưng lỗ sáo là gì? 

Lỗ sáo là phần nằm ngoài của niệu đạo, giáp đỉnh quy đầu tác dụng là đẩy 
tinh dịch cũng như nước tiểu ra ngoài, là nơi định kỳ tiếp xúc với nguyên do 
từ môi trường nên dễ bị vi khuẩn có hại tiến công, nguy cơ viêm là khá cao. 

Ngứa miệng sáo là dấu hiệu hay thấy trong những bệnh viêm vùng nhạy 
cảm của cánh mày râu, có khả năng xảy ra ở ngay đồ miệng miệng sáo hoặc 
lan vào trong niệu đạo gây ra khó chịu cho người bị bệnh. 

2. Tác nhân nào gây nên tình trạng lỗ sáo bị ngứa, sưng đau 

Theo những b.sĩ, hiện tượng lỗ sáo bỗng nhiên bị ngứa, sưng đỏ, đau rát, 
nổi mụn,.. Chứng tỏ cơ quan sinh dục của phái mạnh đang gặp vấn đề cũng 
như nó thường xuất phát từ các bệnh lý sau đây: 

➔ Viêm niệu đạo: Là sự viêm nhiễm bởi vi khuẩn E.coli gây nên, ở phái 

mạnh viêm nhiễm niệu đạo đặc thù thường thấy với những biểu hiện phổ 
biến như: tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu không ít lần, đau niệu đạo, lỗ sáo bị 
ngứa cũng như đau,... 

➔ Viêm bao quy đầu: Đấng mày râu bị viêm bao quy đầu bởi dài, hẹp bao 

quy đầu hay bị các vi khuẩn, vi nấm hiểm nguy tấn công gây nên viêm nhiễm 
là một trong những nguyên do thường gặp nhất dẫn đến biểu hiện khác lạ ở 
miệng sáo. 

➔ Viêm lỗ sáo: Bệnh xảy ra khi viêm niệu đạo tác hại, lúc lỗ sáo bị viêm 

nhiễm thường có cảm giác đau rát cũng như sưng tấy, vô cùng đau khi tiểu 
tiện cũng như quan hệ tình dục, để lâu ngày có khả năng dẫn đến nhiều hậu 
quả nguy hiểm. 

➔ Bệnh lậu: đấng mày râu quan hệ quan hệ bằng đường hậu môn hay 

miệng có thể gây nên việc mắc phải một số bệnh về đường nam nữ, trong 
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đấy thường gặp nhất là bệnh lậu. Bệnh có thể làm nước tiểu có mùi khai 
nồng nặc kèm theo mủ trắng đục hoặc vàng chảy ra từ niệu đạo, sưng tấy 
đỏ ở miệng sáo, ngứa ngáy,... 

➔ Bệnh sùi mào gà: Cũng na ná như bệnh lậu bệnh lí sùi mào gà cũng lây 

lan thông qua đường ân ái, việc đau nhức ở miệng sáo khi tiểu là điều không 
thể tránh khỏi lúc mắc phải bệnh lí sùi mào gà. Thêm vào đó bệnh còn có 
một số triệu chứng như nổi một số nốt sùi ở vùng nhạy cảm, đau nhức vị trí 
dương vật. 

Tình trạng lỗ sáo bị ngứa và sưng tấy có nguy hiểm đối 
với sức khỏe không? 

Nếu tìm ra muộn hay chủ quan, tình trạng ngứa miệng sáo không chỉ dẫn 
đến phiền toái trong sinh hoạt, khiến cho người bị bệnh đau đớn, rất khó 
chịu mà các bệnh lý nam khoa, bệnh x.hội ở mức độ nặng có thể phát triển 
xấu và hậu quả chuyển biến phức tạp tới sức khỏe. 

Nhất là viêm niệu đạo có khả năng hậu quả thành một số bệnh như: nhiễm 
khuẩn đường tiểu, viêm tuyến tiền liệt, viêm nhiễm tinh hoàn,... 

Ngứa lỗ sáo bởi bệnh x.hội như lậu, bệnh lí sùi mào gà,... Còn làm suy giảm 
khả năng sinh lý, gây vô sinh, ung thư dương vật, lây bệnh sang cho bạn 
yêu, người thân,... 

Xem thêm: 

 Chia sẻ cách trị ngứa vùng kín nam giới đơn giản tốt nhất tại nhà 
 Tình trạng ngứa bao quy đầu bôi thuốc gì, an toàn không 

Phương pháp trị khi lỗ sáo bị ngứa, sưng đau hiệu quả 
nhất 
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Lúc gặp phải dấu hiệu bất thường như ngứa lỗ sáo, sưng đau niệu đạo, tiểu 
buốt, tiểu rắt,... Phái nam bắt buộc tự giác đi khám bệnh ở cơ sở y tế có 
tiếng. Tùy theo nguyên do, mức độ bệnh mà mỗi người bị bệnh sẽ có những 
giải pháp chữa trị không giống nhau. Điển hình như là: 

☛ Điều trị nội khoa: Các mẫu thuốc có tác dụng kháng viêm nhiễm, diệt 

khuẩn, giảm đau nhức buốt, giúp đỡ thông đường tiết niệu,... Được kê đơn 
giúp người bị bệnh đi tiểu tiện dễ dàng hơn cũng như dòng bỏ nhanh các 
dấu hiệu bệnh lý. Giải pháp này được xài trong tình trạng bệnh nhẹ cũng 
như người bệnh bắt buộc tuân thủ theo đúng liệu trình chữa. 

☛ Vật lý điều trị liệu: Những bác sĩ chuyên khoa y tế sẽ xem xét tuyển lựa 

các dạng sóng không gian, sóng ngắn, tia hồng quang,... Để mẫu bỏ một số 
lý do gây ra viêm nhiễm, tăng cường lưu thông máu, giảm nhanh dấu hiệu 
bệnh. 

☛ Điều trị ngoại khoa: Ngứa lỗ sáo bởi bệnh lậu được điều trị bằng phương 

pháp DHA tối tân, ALA-PDT điều trị bệnh sùi mào gà, nếu bị viêm bao quy 
đầu, người bệnh buộc phải tiến hành thủ thuật phẫu thuật cắt bao quy đầu 
bằng công nghệ Hàn Quốc,... 

Hiện tại, phòng khám đa khoa Nam Việt là địa chỉ khám nam khoa được 
nhiều quý ông lựa chọn. Quy tụ đội ngũ y bác sĩ ưu tú, chuyên nghiệp trình 
độ chuyên môn, vững vàng kinh nghiệm trực tiếp khám cũng như trị bệnh. 
Phòng khám chuyên khoa còn xây dựng cơ sở y tế vật chất khang trang, 
thoáng mát với đầy đủ mọi tiện nghi, trang trang thiết bị y tế đều được nhập 
khẩu từ nước ngoài. 



Hơn thế nữa, mức giá khám bệnh điều trị bệnh đảm bảo hợp lý, niêm yết 
công khai theo đúng quy định, khám trị bệnh cả ngoài giờ hành chính, bảo 
mật kiến thức cá nhân tuyệt đối. 

Mong rằng một số tiết lộ về lỗ sáo bị ngứa sưng tấy là bị gì và cách thức 
trị sẽ giúp đấng mày râu trả lời được thắc mắc và tìm được phương hướng 
điều trị thích hợp. 

TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE 

(Được sở y tế cấp phép hoạt động) 
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