Nam giới bị yếu sinh lý có bị sao không nguy hiểm
không
Thực tế hiện nay vẫn đang rất nhiều cơ thể vấn đề chưa biết bệnh yếu sinh lý có nguy hại gì. Về lâu dài,
tình trạng này chắc hẳn sẽ gây chi phối tới tâm sinh lý của đấng mày râu, đặc biệt còn gây tăng Có nguy
cơ vô sinh, hiếm muộn. Hai bạn đọc để tâm hãy đồng hành cùng bài viết dưới đây để Truy vấn rõ về vấn
đề này cũng như biết cách chống vĩnh viễn.

[Chuyên gia giải đáp] sinh lý yếu có nguy hiểm không?
bệnh sinh lý yếu có khả năng xuất hiện ở cả hai giới, nhưng mà tình trạng thường gặp hơn hẳn tại cánh
mày râu, nhất là những cơ thể trong lứa tuổi 40.
Vậy những trường hợp bị yếu sinh lý có nguy hại không? Ngày nay, đây không cần phải là một căn bệnh
quá nguy hiểm đến Chính Mình hay mạng sống. Cho dù vậy, nó lại được giới bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ
định vị là nguyên do chính làm tác động nặng tới tâm, sinh lý của nam giới. Nặng hơn, có tới hơn 50%
đàn ông có bệnh sinh lý yếu bị bệnh vô sinh, hiếm muộn.
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với vấn đề sinh lý yếu có nguy hiểm hay không thì lời giải đáp chắc hẳn là có
Để Tìm kiếm trên sách vở rõ sinh lý yếu có nguy hiểm gì không, chúng ta hãy cùng bóc tách một số ảnh
hưởng tiêu cực của chứng bệnh này đối với cánh mày râu. Cụ thể:
•
•
•
•

•

tự ti trước Bạn tình: chức năng sinh dục được coi là thước đo bản lĩnh của phái mạnh trước đối
phương. Như thế việc bị sinh lý yếu chắc hẳn sẽ làm cho rất nhiều người rơi vào trạng thái tự ti,
mặc cảm cùng với lảng hạn chế việc quan hệ.
cơ thể suy nhược: bệnh sinh lý yếu đồng nghĩa đối với việc hàm số lượng Hormone
Testosterone bị giảm sút không ít. Việc này khiến người nam giới dễ bị suy nhược, mất sức sau
lúc Quan hệ Tình dục cũng như lâu dần sẽ khiến cho Chính Mình tổng thể suy giảm.
Tăng Nguy cơ liệt dương: vấn đề suy giảm ham muốn cùng với khả năng Tình Dục kéo dài cũng
khiến cho nguy hiểm chức năng cương của “cậu nhỏ”. Trong quá trình đó, đây là một trong
những căn nguyên chủ yếu gây ra tình trạng liệt dương.
Tăng Có nguy cơ bệnh vô sinh, hiếm muộn: số lượng Hormone Testosterone bị suy nhược tại
các cơ thể yếu sinh lý làm cho chất lượng tinh trùng không nên giữ gìn. Hiện tượng này cộng với
vấn đề không nhận thấy cảm hứng lúc giao hợp sẽ làm cho tăng Nguy cơ bệnh vô sinh, hiếm
muộn.
Hạnh phúc hai vợ chồng không nên chọn vẹn: Chuyện “giường chiếu” là yếu tố thiết yếu để duy
trì hạnh phúc vợ chồng. Bởi vì thế, cánh mày râu bị yếu sinh lý, không còn cảm hứng trong
chuyện “yêu” sẽ khiến đối phương có cảm giác buồn rầu, rạn nứt tình cảm cũng như không khó
phát sinh mối liên quan bên ngoài luồng.

giải pháp khắc phục vĩnh viễn tình trạng yếu sinh lý
có khả năng thấy yếu sinh lý về lâu dài sẽ dẫn tới không ít hậu quả nghiêm trọng về Sức khỏe, tâm lý của
người bị bệnh. Bởi vậy, nam nên thăm khám cùng với điều trị kịp thời để xử lý triệt để bệnh.

bạn nam bị bệnh sinh lý yếu cần phải kiểm tra bác sĩ chuyên khoa sớm để có giải pháp điều trị sớm
thường thì, một số giải pháp chữa trị yếu sinh lý được dùng phổ biến đặc biệt là dùng thuốc, vật lý trị liệu,
thủ thuật và biến đổi lối sống ăn dùng, sinh hoạt Thuận lợi hơn.

chữa yếu sinh lý bằng thuốc
đối với những trường hợp bị sinh lý yếu tại thể nhẹ tới bình quân, bác sĩ chuyên khoa thường chỉ dẫn
bệnh nhân sử dụng một số Loại thuốc kê toa như sau:
•

•
•
•

Thuốc cường dương: Viagra, Priligy,… chủ yếu là các Loại thuốc có khả năng cường dương nhờ
kìm hãm hoạt động của Enzyme Phosphodiesterase 5, Đồng thời gây tăng sinh chất giãn cơ trơn
tại "cậu nhỏ" GMP. Chủ yếu cơ chế này đã từng giúp cho máu tuần hoàn tới hạ bộ đắt hơn, làm
cho tăng chức năng cương dương của “cậu nhỏ” cùng với lâu ngày thời gian khi giao hoan.
Thuốc cải thiện Testosterone: Clomiphene, Gonadotropin, Bromocriptine,… là những thuốc kích
thích tuyến yên đào thải Hormone LH cũng như FSH. Trong đó, LH sẽ gây ra một số nguy hiểm
lên tinh hoàn để sản sinh Testosterone nội sinh và FSH giúp phục hồi uy tín, số lượng tinh binh.
Thuốc cương cứng Loại xịt hay Gel bôi: Đây là nhóm thuốc chứa những chất gây ra tê cục bộ tại
"cậu nhỏ" để cản trở dẫn truyền dẫn truyền thần kinh lên não. Nhờ đó mà “cậu bé” có khả năng
duy trì trạng thái cương dương, cải thiện cực khoái để “cuộc yêu” đạt cực khoái.
Thuốc tiêm: những Kiểu thuốc tiêm Prostaglandin E1, Phentolamine,… cũng thường hay được
chỉ dẫn trong tình huống thuốc dùng không đem đến hữu hiệu tốt với phái mạnh bị bệnh yếu sinh
lý. Cải thiện chủ yếu của chúng cũng là tăng tuần hoàn máu cũng như kích thích "cậu bé" cương
cứng lâu hơn khi giao hoan.

chữa bằng vật lý trị liệu
thỉnh thoảng các biện pháp vật lý trị liệu cũng được sử dụng Đồng thời đối với vấn đề dùng thuốc Tây để
chữa trị yếu sinh lý hữu hiệu. Quang năng trị liệu, truyền sóng Viba, nhiệt trị liệu sóng ngắn hay dùng
dụng cụ chân không… đều là những phương pháp giúp kích thích dây thần kinh điều khiển khả năng
sinh sản của đấng mày râu, đồng tạo lực hút giúp "cậu bé" cương cứng lâu hơn khi quan hệ. Các liệu
pháp vật lý trị liệu này cũng giúp tăng tuần hoàn máu tới hạ bộ, thúc đẩy nhu cầu Làm tình để phái mạnh
cải thiện tình trạng bệnh sinh lý yếu một cách an toàn, hiệu quả.
một số cách vật lý trị liệu giúp cho kích thích dây thần kinh điều khiển chức năng sinh sản của phái mạnh

tiểu phẫu
yếu sinh lý Nếu như khởi phát vì một số nguyên nhân bẩm sinh hay nặng cần thiết can thiệp phẫu thuật
để giải quyết triệt để. Rõ ràng đó là các trường hợp:
•
•
•

bệnh hẹp bao quy đầu.
những dây thần kinh tại bao quy đầu bị mẫn cảm quá nhiều.
yếu sinh lý bởi những thắc mắc về tiền liệt tuyến.

Ngoài ra trong trường hợp chữa bằng thuốc uống cùng với vật lý trị liệu không hữu hiệu thì tiểu phẫu
cũng nên được thực hiện sớm để trị bệnh yếu sinh lý nam. Tuy vậy, đây là biện pháp điều trị mang đặc
tính phức tạp, cần đến chuyên gia phải có trình độ kỹ thuật tay nghề cao. Ngoài ra, người bị bệnh cũng
nên giữ gìn đầy đủ về những yếu tố Bản thân mới có khả năng thực hiện được.
một số giải pháp thủ thuật thường áp dụng để chữa bệnh yếu sinh lý bao gồm:

•
•
•
•
•

cắt đi 1 phần hoặc nong rộng da bao quy đầu.
Cấy ghép hay chỉnh hình cấu tạo "cậu nhỏ".
Đặt thể hang nhân tạo giúp cho cải thiện chức năng cương của "cậu nhỏ".
cắt đi phì đại tuyến tiền liệt.
phẫu thuật kéo dài "cậu bé".

áp dụng chế độ ăn uống tốt cho sinh sản đàn ông
việc xây dựng và giữ gìn thói quen ăn sử dụng không thiếu dưỡng chất không những giúp cho cơ thể
khỏe mạnh mà còn trợ giúp cải thiện khả năng sinh lý. Có không ít Kiểu món ăn có khả năng khiến tăng
sinh Hormone Testosterone tại nam hữu hiệu mà người sinh lý yếu nên cho thêm như cua, hàu, tôm,
trứng gà, cải xoăn, hoa lơ, mật ong, socola đen.
1 chế độ sinh hoạt tốt sẽ giúp bạn nam lợi ích khả năng sinh dục
Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên hạn chế ăn các Dạng thực phẩm không tốt cho Bản thân sinh lý như
đậu nành, rau răm, cà rốt, măng, tốt nhất là đồ ăn cay nóng, không ít dầu mỡ. Ngoài ra, rượu bia, thuốc
lá cùng một số chất gây nghiện nào có hại cho người cũng cần phải được loại bỏ tận gốc.

làm thói quen sống lành mạnh
người bị bệnh sinh lý yếu cần phải tiến hành lối sống Làm tình cùng với sinh hoạt Thuận lợi. Bởi đây đều
là một số yếu tố đe dọa trực tiếp tới Sức khỏe sinh sản của đấng mày râu.
Để trợ giúp chữa các thắc mắc về sinh lý nam giới, một số bác sĩ chuyên khoa luôn lưu ý người bị bệnh
tuân theo một số nguyên tắc sau:
•
•
•
•
•
•

Không sử dụng nhiều thuốc kích dục.
Không tự sướng quá độ hoặc Tình Dục thô bạo, không giữ gìn an toàn.
Chung thủy 1 bà xã 1 chồng, tần suất giao hợp lý tưởng nhất là 2 – 3 lần/tuần.
Không làm việc nặng nề hay làm việc quá sức.
Cân với giữa công vấn đề cũng như nghỉ ngơi, giải trí để tránh stress, lo lắng – yếu tố làm nặng
nề thêm biểu hiện bệnh yếu sinh lý.
luyện tập thể thao để gia tăng thể lực bằng giải pháp dạo bộ, bơi lội, yoga Mặt khác, áp dụng một
số bài tập tăng cường sinh sản như Squat, Kegel,…

với một số hiểu biết hữu ích Trên đây chắc hẳn Bạn đọc từng có câu trả lời cho thắc mắc bệnh yếu sinh
lý có nguy hại gì không. Đây là bệnh lý gây nên tác động khá nhiều tới tâm, sinh lý của nam cùng với ảnh
hưởng thẳng đến hạnh phúc hai vợ chồng cần cần phải được can thiệp điều trị kịp thời nhất có thể.

