Bài 3
Dùng cây lược vàng chữa bệnh trĩ đúng cách hiệu quả cao
Dân gian thường dùng cây lược vàng điều trị trĩ nhờ chứa nhiều đối tượng dưỡng chất có lợi với bệnh.
Thảo dược này không những giúp cho cầm máu, làm lành những tổn thương mà còn giúp tăng cường
cấp độ ngứa ngáy rát ở hậu môn. Không chỉ có thế, cây lược vàng còn giúp cho làm bền tĩnh mạch, giúp
giảm cảm giác đau và khiến cho teo búi trĩ.
Cây lược vàng có tác dụng trợ giúp trị bệnh trĩ, Ngoài ra giúp ngăn ngừa bệnh chuyển trầm trọng dẫn tới
biến chứng ung thư

tại vì sao cây lược vàng có chức năng điều trị bệnh trĩ?
Cây lược vàng là dạng cây thân thảo sống lâu năm thường được trồng làm cảnh chưng trong vườn nhà,
giúp cho thanh lọc không khí cùng với tạo không gian sống thoáng mát. Ngoài tác dụng này ra, kiểu thực
vật thiên nhiên này còn được lấy khiến cho thuốc chữa bệnh.
Theo những tài liệu ghi chép của Y học cổ truyền, cây lược vàng liệu có tác dụng giải độc, thanh nhiệt,
cầm máu và giảm viêm. Chính vì vậy, chúng thường được lấy với mục đích chữa lành vùng da bị
thương, trị trĩ cũng như một số bệnh mối liên quan đến hệ tiêu hóa khác như viêm loét dạ dày hoặc tá
tràng.
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trị xuất tinh sớm ở đâu
không những riêng Y học cổ truyền, những nghiên cứu khoa học hiện đại cho biết rằng hai hoạt chất
Flavonoid chứa trong cây lược vàng là Quercetin và Kaempferol giúp mang tới nhiều lợi ích tích cực với
sức khỏe cùng với bệnh nhân mắc trĩ. Cụ thể:
•

Quercetin: Là dưỡng chất chống oxy hóa mạnh, liệu có chức năng gây cải thiện nồng trạng thái
chất chống oxy hóa nội sinh trong tế bào – Glutathione. Bởi vì thế, chúng giúp cho tạo hàng rào

•

bảo vệ bền vững chống lại quá trình thâm nhập của gốc tự do. Từ đó giảm thiểu nguy cơ nhiễm
trùng ở hậu môn trực tràng cùng với phòng chống ung thư. Thêm vào đó, dưỡng chất Quercetin
còn thì có công dụng suy giảm đau nhức cùng với sưng, cầm máu tại đám rối tĩnh mạch bởi vì
viêm.
Kaempferol: đối tượng này có tác dụng kháng viêm cùng với khử khuẩn. Không chỉ có vậy,
Kaempferol còn có tác dụng đào thải độc tố cũng như giúp cho củng cố cùng với làm bền mao
mao mạch ở hậu môn trực tràng. Vì thế, chúng giúp cho cải thiện cấp độ viêm nhiễm tại hậu môn
vì búi trĩ vỡ xuất huyết.

bên ngoài hai hai thành phần chính này, cây lược vàng còn chứa không ít dưỡng chất liệu có đặc tính
sinh học cao như vitamin P, C, steroid và những khoáng chất vi lượng không giống. Những hợp chất này
liệu có chức năng làm cho bền tĩnh mạch, hoạt huyết, an thần cùng với giảm cảm giác đau,… Do đó,
những nhà tìm hiểu thường hay khuyến khích bệnh nhân sử dụng cây lược vàng chữa bệnh trĩ.
các tinh chất chống viêm cùng với chống oxy hóa chứa trong cây lược vàng giúp cho thúc đẩy bệnh mau
bình phục
Cây lược vàng điều trị trĩ thì có hiệu quả không?
Như đã đề cập tại trên, cây lược vàng liệu có chứa rất nhiều đối tượng dinh dưỡng liệu có lợi đối với sức
khỏe nam giới mắc trĩ. Những dịch chiết chứa trong thành phần này liệu có công dụng giúp giảm thiểu
giai đoạn sưng đau đớn tại hậu môn do bệnh gây ra. Mặt khác giúp cầm máu cũng như hỗ trợ phòng
ngừa viêm nhiễm tại khóm trĩ.
tuy vậy, theo các bác sĩ sức khỏe cho thấy, cây lược vàng chỉ liệu có tác dụng chữa trị bệnh trĩ ở cấp độ
nhẹ. Và để phòng chống bệnh quay trở lại, người bị bệnh nên thay đổi thói quen sinh hoạt và có chế độ
ăn uống khoa học.
Còn trong trường hợp trĩ tại độ nặng, dịch chiết từ cây lược vàng không giúp cho chữa trị triệt để nguyên
nhân dẫn tới bệnh. Thảo dược chỉ giúp cho hạn chế đau cùng với sưng nhất thời. Chính vì vậy, để điều
trị tận gốc bệnh, bệnh nhân cần kiểm tra cùng với trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

những phương thuốc lấy cây lược vàng chữa trĩ
Để chữa trị trĩ với cây lược vàng, bệnh nhân có khả năng sử dụng một số giải pháp sau đây:

một. Phương thuốc đắp từ lá cây lược vàng trị bệnh trĩ
điều trị trĩ với đắp lá lược vàng là cách chữa dễ dàng, dễ thực hiện và mang tới hiệu quả giảm sút đau,
giảm sưng sớm nhất.
+ biện pháp thực hiện:
•
•
•
•

lấy 2 – 3 lá cây lược vàng đem rửa sạch để khử bụi bẩn và ký sinh trùng bám trên lá Sau đó
ngâm trong nước muối tinh trộn loãng 10 phút
Sau đó vớt để ráo nước Rồi thái lá thành đã từng khúc ngắn cũng như vò nát
buổi tối trước khi đi ngủ làm sạch sạch hậu môn Tiếp đó dùng lá lược vàng giã nhuyễn đắp lên
sử dụng băng gạc nhất định cùng với rửa lại vào sáng hôm ngày sau

đối với cách chữa bệnh trĩ bằng lá lược vàng này, người bệnh chỉ cần phải nhẫn lại dùng 3 – 5 hôm, dấu
hiệu bệnh sẽ thuyên suy giảm cụ thể.

2. Trị bệnh trĩ bằng nước ép cây lược vàng
+ Nguyên liệu:
•
•
•

Lá cây lược vàng: 2 lá
muối
nước nóng

+ giải pháp làm đơn giản:
•
•
•

Lá cây lược vàng đem rửa sạch sẽ, thái khúc nhỏ
Sau đó đút vào máy ép dùng nước
pha loãng nước ép lá lược vàng với cốc nước ấm, thêm vào một ít muối tinh cũng như sử dụng

sử dụng nước ép lá cây lược vàng 2 – 3 lần ngày trong tuần sẽ giúp giảm sút đau đớn cũng như sưng ở
hậu môn trực tràng. Mặt khác, để tăng công dụng chữa trị bệnh, người bệnh có khả năng tận dùng phần
bã đắp lên khóm trĩ.
lấy nước ép cây lược vàng giúp cải thiện dấu hiệu nhận biết ngứa ngáy rát buốt ở hậu môn trực tràng,
Ngoài ra giúp làm teo khóm trĩ

3. Ẳn sống lá cây lược vàng điều trị trĩ
Ẳn lá cây lược vàng không chỉ giúp cho giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn mà lại chữa trị bệnh trĩ mà.
Mặt khác, cách khiến cho này còn giúp lợi tiểu cũng như giải nhiệt.
+ Chuẩn bị:
•
•

2 – 4 lá cây lược vàng non
một chút muối hạt

+ giải pháp thực hiện:
•
•
•

Lá cây lược vàng đem rửa sạch sẽ và ngâm nước muối tinh trộn loãng trong 5 phút
Rồi rửa lại qua 1 lần nước sạch sẽ và để ráo
kế tiếp tước bỏ phần vỏ xơ phía ngoài cũng như ăn phần lá mềm bên trong

liên tục lấy lá lược vàng mỗi ngày sẽ giúp kiềm chế biểu hiện sưng cảm giác đau ở hậu môn trực tràng.
Mặt khác còn giúp cầm máu và khiến cho teo khóm trĩ. Tuy vậy, để tăng tính hiệu quả, bệnh nhân cần ăn
thành phần trước bữa ăn hàng đầu tầm 30 phút.

4. Ngâm nước sắc lá cây dược vàng trị bệnh trĩ
Thuốc sắc từ lá cây dược vàng cung cấp dinh dưỡng giúp cho cầm máu và làm lành tổn thương ở hậu
môn trực tràng mau chóng. Không những thế, hơi nước nóng còn giúp hạn chế cơ tầm tại hậu môn. Từ
đó giúp hạn chế đau cũng như hỗ trợ làm nhỏ đám rối tĩnh mạch. Đặc biệt, một số dược chất chứa trong
cây lược vàng còn có công dụng sát khuẩn. Vì thế, giúp cho gia tăng độ ngứa ngáy ở hậu môn trực tràng
và phòng tránh viêm nhiễm.
+ Nguyên liệu:

•
•

Lá cây lược vàng: 5 – 8 lá
muối tinh

+ giải pháp làm:
•
•
•
•

Lá cây lược vàng sau lúc hái về đem rửa sạch qua nhiều nước để hạn chế bụi bẩn cùng với ký
sinh trùng bám trên lá
Tiếp đó giã nhuyễn lá và đút vào nồi, thêm 1 lít nước và đun sôi
khi nước sôi khoảng 5 phút, tắt bếp cùng với thêm một chút muối tinh
đợi nước nguội bớt dùng nước này xông và vệ sinh hậu môn trực tràng

Xông hơi nước lá cây lược vàng giúp cho khiến teo khóm trĩ

những chú ý khi lấy cây lược vàng trị trĩ
Mặc dù cây lược vàng mang đến nhiều tác dụng hữu hiệu trong khi chữa trĩ tuy vậy dược liệu này cũng
có khả năng gây phản ứng phụ. Bởi vì thế khi dùng các phương thuốc điều trị bệnh từ thảo dược này,
người bệnh cần phải thận trọng những điểm sau:
•

•

•
•

hạn chế quá sử dụng nhiều cây lược vàng trong trị bệnh trĩ. Vì nguyên liệu này có chứa độc tố.
Việc lấy hàm số lượng quá lớn đối với thời gian quá dài có nguy cơ vô tình khiến cho cơ thể
nhiễm độc, gây tác động xấu đến sức khỏe. Tốt hơn hết, người bị bệnh cần lấy cây lược vàng
theo đúng liều số lượng được bác sĩ chuyên khoa chỉ dẫn.
Cây lược vàng có khả năng gây nên các tác dụng phụ như sưng phù, sốt phát ban hay tổn
thương dây thanh quản. Chính vì vậy, nam giới mắc dị ứng hay có sức đề kháng mắc giảm sút
tránh sử dụng. Đồng thời, thảo dược này cũng có khả năng dẫn tới một số phản ứng phụ không
đề cập khác. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người bị bệnh nên trao đổi đối với bác sĩ hoặc thầy
thuốc trước khi lấy
phương thuốc sắc từ cây lược vàng có nguy cơ dẫn tới tụt huyết áp. Chính vì vậy, người bệnh
nhiễm bệnh huyết áp không cao nên tránh dùng
nữ đang cho biết con bú hay có bầu cần vận dụng ý kiến bác sĩ trước lúc lấy

Trên đây là một số bài thuốc dùng lá cây lược vàng chữa trị trĩ, bệnh nhân có khả năng vận dụng và áp
dụng để cải thiện biểu hiện bệnh. Nhưng mà, một số giải pháp trị từ dược liệu tự nhiên này thường đem
đến hiệu quả chậm. Vì thế, người bị bệnh cần phải nhẫn lại dùng Trong lúc dài. Đồng thời, người bị bệnh
cũng cần phải mất cân bằng chế độ ăn uống cùng với liên tục kiểm tra để bác sĩ theo dõi phát triển bệnh
cũng như đưa ra cách chữa trị hợp lý.
cách trị hôi nách tận gốc
chữa hôi nách ở hà nội
chữa giang mai ở đâu
bệnh lậu điều trị ở đâu
khám chữa bệnh sùi mào gà ở đâu
giá xét nghiệm sùi mào gà
bệnh giang mai là gì

bệnh phụ khoa ở nữ giới
chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung
phá thai
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khám phụ khoa giá bao nhiêu

