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Podophyllin 25 ở Hà Nội là gì?

Podophyllin 25 là thuốc điều trị sùi mào gà hiệu quả, được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, Với thành
phần có trong thuốc sẽ giúp cho những ai không may mắc cần sùi mào gà có được một dòng thuốc
đặc điều trị hiểu quả, đã giúp cho nhiều bệnh nhân trị liệu được dứt điểm tình trạng bệnh cũng như
nhanh chóng trở lại được đời sống tình dục như bình thường. Thuốc được khá nhiều b.sĩ ưu tiên
trong việc chỉ định điều trị bệnh.
•
•
•
•
•
•
•

Giá gốc tại nhà thuốc: 600.000vnđ
Liên hệ với Nhà Thuốc thông qua SĐT: 0988 701 408 hay Zalo số 0988.701.408.
Sản phẩm thuốc chính hãng từ Thái Lan
Chữa trị thành công tại nhà trong vòng 6 ngày áp dụng phác đồ.
Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.
hỗ trợ từ nhà sản xuất trong suốt quá trình chữa trị bệnh.
Thuốc được tặng kèm 1 liệu trình chữa trị gồm các sản phẩm như hình trên mô tả

Thành phần của Podophyllin 25 tại Hà Nội

•

Podophyllin resin : 25g.

Chống chỉ định của Podophyllin 25 ở Hà Nội
•
•

dùng cẩn thận podophyllin trên một số sùi mào gà tại cổ tử cung, trong miệng sáo,lỗ sáo hay
miệng.
tuyệt đối không bôi podophyllin vào những ở tại vùng da dễ bị mủn hoặc xuất huyết.

Chống chỉ định của Podophyllin 25
•

podophyllin đối với người bệnh đái tháo con đường, người mắc bệnh đang sử dụng steroid
hay có suy giảm tuần hoàn máu, người mắc bệnh có thai.

Cách sử dụng Podophyllin 25 ở Hà Nội
•
•
•

•
•

dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết sùi mào gà sau đó lau khô.
Bôi mỡ mắt tetracyclin 1% xung quanh vùng da lành cạnh nốt sùi để tránh podophyllin nhiễm
vào ở vùng da lành. Podophyllin nhiễm vào da lành sẽ mắc ngứa cũng như loét da.
sử dụng tăm bông ngoáy tai hay tăm...chấm podophylin lên nốt sùi mào gà chấm từng giọt
(không được chấm nhiều chỉ chấm vừa đủ phủ nốt sùi không chấm vào da lành không bôi
trên diện rộng quá 2cm vuông sẽ bị bỏng ) đợi 2-3 phút cho khô. Nếu bị rất nhiều nốt thì nên
chấm một vài nốt 1 lần sau đấy theo dõi nếu như hôm sau mắc đau thi tăng hoặc giảm lượng
.
Sau 4h thì rửa sạch bằng nước muối sinh lý hoặc xà bông.
lúc nốt sùi rụng chân tức là đã khỏi thoa tetracylin tiếp cho vết thương mau lành.

Cách sử dụng Podophyllin 25 ở Hà Nội
•

Podophylin dùng bôi vào ở vùng tổn thương dưới dạng một dung dịch. Có khả năng bảo vệ
da lành kề bên bằng cách bôi vaselin hoặc mỡ tetracylin. Lúc bệnh nhân mắc rất nhiều sùi
mào gà, mỗi đợt điều trị chỉ cần bôi lên các tổn thương. Cần bôi cẩn thận podophyllin vào ở
tại vùng mắc bệnh dùng bông tai chấm lên nốt sùi, tránh để tiếp xúc với vùng da bình thường
theo kinh ngiệm nếu như để nhiễm vào da lành thì hôm sau sẽ thấy ngứa và rát. Tránh dùng
lượng lớn, vì có khả năng xảy ra nhiễm độc. Lúc chữa trị sùi mào gà AD, cần thận trọng đảm
bảo ở vùng điều trị đã khô rồi mới chuyển động. Khi trị liệu sùi mào gà miệng sáo nam giới
cũng nên hết sức thận trọng đảm bảo đã khô trước lúc để ở tại vùng điều trị tiếp xúc với niêm
mạc bình thường xung quanh ( cần tới bác sĩ). Cần rửa thật kỹ vùng bôi ngay khi hết thời
gian chữa trị quy định (thường sau 4 giờ).

Liều lượng sử dụng Podophyllin 25
•
•

Ðiều trị sùi mào gà
Lượng dung dịch 10 - 25% podophyllin sử dụng cho mỗi đợt trị liệu chỉ được phép dưới 0,5
ml để trị liệu các sùi mào gà lớn tại sinh dục cũng như quanh vùng hậu môn (lớn hơn 10 - 20
cm2). Cần bôi dung dịch vào vùng bị bệnh và sau đó rửa sạch trong vòng 4 đến 6 giờ đối với
các sùi mào gà sinh dục cũng như quanh ở hậu môn, cũng như trong vòng 2 tới 3 giờ đối với
sùi mào gà tại lỗ sáo nam giới (nên đi khám với một số vị trí tương đối khó bôi ). Phụ thuộc
theo từng bệnh nhân, có khả năng để tác dụng lâu sau khi đã xác định được khả năng dung
nạp cũng như tuân thủ của bệnh nhân. Thời gian trị liệu không thể nào quá 4 - 6 giờ. Có thể
chữa trị rất nhiều đợt cách nhau một tuần, cao nhất là 4 đợt; nếu không thấy rõ hiệu quả sau
4 đợt thì phải ứng dụng những liệu trình khác.

Ðiều điều trị sùi mào gà phụ nữ

•

hạn chế mỗi đợt trị liệu tại một diện tích dưới 2 cm2 không quá 0.5 ml , có thể chữa trị lặp lại
rất nhiều đợt cách nhau một tuần.

Quá liều cũng như xử trí Podophyllin 25 tại Hà Nội
•
•

Rửa với xà phòng cũng như nước.
Ngỉ vài ngày rồi bôi tiếp

Cách chữa trị sùi mào gà tại nhà
•
•
•
•
•
•
•
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Chú ý lúc dùng podophyllin trị sùi mào gà tại Hà Nội
•

Nguyên tắc dùng Podophyllin chữa Bệnh sùi mào gà là tuyệt đối không vội vàng,có cảm giác
không thoải mái là phải ngưng để quan sát, lần sau sử dụng nên dùng một lượng ít hơn;
trong quá trình chữa trị nếu như xuất hiện những tác dụng phụ, chỉ phải ngừng dừng cũng
như quan sát nhanh chóng, sẽ không ảnh hưởng tới quá trình chữa trị.

Trong quá trình trị liệu phải chú ý các nguyên tắc sau
•
•

•

•

Nguyên tắc sử dụng tại vùng AĐ, HM thì dùng một lượng nhỏ. Tuy nhiên nếu chữa trị vội
vàng, sử dụng một lượng lớn, thì có khả năng có một số tác dụng phụ nhất định. Có cảm
giác không thoải mái khác, thì cần giảm lượng .
khi trị liệu nên theo từng bước, tuyệt đối không tự ý tăng lượng. Có một số người mắc bệnh
do quá nóng vội, mong nhanh chóng thoát khỏi được sùi mào gà. Sau lúc dùng khoảng 1,2
ngày cảm thấy rằng không phải phản ứng gì, thế là tăng lượng lên, kết quả là không lâu sau
xảy ra tác dụng phụ như: phù nước, đau. Nếu dùng đúng liều thì chẳng thể có một số tình
trạng này.
sử dụng podophyllin chữa trị sùi mào gà có một quy luật nhất định, bình thường hai ngày sau
lần bôi ban đầu, hầu như không thấy có bất kỳ triệu chứng gì. Dường như không phải tác
dụng, nhưng có khả năng hôm sau đã rụng cũng như mất đi do đó trong quá trình sử dụng
tuyệt đối không được vội vàng, không được mất lòng tin, chỉ phải chẩn đoán chính xác là sùi
mào gà.
Đối với một số người bệnh da mẫn cảm , chỉ phải bôi một lượng phù hợp, khi mới bắt đầu
dùng có thể bôi mỗi ngày 1 lần. Nếu như xuất hiện cảm giác khó chịu cần ngưng dùng để
quan sát ngay, nếu phản ứng phụ không rõ ràng, có khả năng tiếp tục dùng nhưng lượng ít
hơn, nếu như tác dụng phụ rõ rệt, hôm sau mắc phù nước hay đau thì phải dừng khoảng 3
ngày để quan sát. Sau 3 ngày tiếp tục bôi với lượng ít hơn, đối với bệnh nhân da mẫn cảm,
sau lúc giảm lượng có khả năng có hiệu quả như người bình thường.

Chú ý
•

khi trị liệu, nên bôi mỡ xung quanh chỗ sùi để bảo vệ ở tại vùng da lành. Chữa trị sùi mào gà
thường gây ra loét, đau trong thời gian quá ngắn ở nơi bị thương tổn. Nên giữ vết loét cho
sạch cũng như khô, không giao hợp trong thời gian chữa trị. Sử dụng bao cao su trong quan
hệ cho tới lúc không còn có sùi mào gà, sau lúc trị liệu khỏi vẫn cần dùng bao cao su ít nhất 6
tháng.

Dung tích của Podophyllin 25 tại Hà Nội
•

15ml

Xuất xứ của Podophyllin 25 ở Hà Nội
•

Thái Lan
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