Rong kinh sau đặt vòng là một trong số những phản ứng phụ hay bắt gặp khi lựa chọn biện pháp đặt
khoảng phòng tránh thai. Song không phải ai cũng hiểu đầy đủ về tai biến này cùng với giải pháp xử lý
khoa học. Tham khảo ngay các hiểu biết dưới đây để hiểu chi bài tiết và chủ động xử lý khi bị rong kinh
bởi vì đặt khoảng ngừa thai.

nguyên nhân dẫn tới mức độ rong kinh sau đặt tầm
thông thường, vòng kinh của nữ giới chỉ kéo dài tối đa 7 ngày (dao động từ 3 – 7 ngày), với lượng máu
không còn khoảng tầm 50 – 80ml. Tuy vậy, tùy trạng thái cơ thể, sức khỏe mà số lượng máu có thể mắc
mất rất nhiều hơn hoặc xảy ra cấp độ kỳ kinh kéo dài quá 7 ngày, được gọi là rong kinh.
Rong kinh là tác dụng phụ thường thấy sau đặt tầm tránh thai
Theo nghiên cứu từ những nghiên cứu ở chị em phụ nữ đặt vòng, khoảng 20% trường hợp xuất hiện
rong kinh sau đặt tầm. Bởi vì thế, chị em phụ nữ không cần hoang mang lúc thấy phản ứng phụ này, mà
cần phải hiểu rõ nguyên nhân để thì có giải pháp gia tăng cùng với ngăn ngừa giai đoạn rong kinh hữu
hiệu. Rong kinh sau lúc đặt vòng phòng tránh thai thường hay bắt nguồn từ một số căn nguyên hàng đầu
dưới dây.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cổ dạ con chưa thích ứng được với sự xuất hiện của vòng tránh thai, một vật thể lạ được đưa
vào người. Vòng tránh thai chèn ép màng dạ con, khiến thành huyết quản bị buộc phải mở rộng,
bào mòn cần phải gây ra trạng thái ra máu lâu ngày, mất không ít máu hơn thường thì.
Sau lúc đặt vòng, độ dày của nội mạc tử cung chị em phụ nữ tăng lên cũng làm cho lượng máu
mắc mất từng kỳ kinh nguyệt nhiều hơn.
sự xuất hiện của vật thể lạ trong cơ thể khiến mất cân bằng nội tiết tố, gây độ kinh nguyệt bị rối
loạn, rong kinh sau thời điểm vừa đặt khoảng.
phương pháp đặt tầm không chuẩn, vị trí đặt mắc sai lầm cũng có nguy cơ là căn nguyên gây
cấp độ rong kinh, đau đớn bụng dữ dội hơn lúc đến hôm “đèn đỏ”.
Cổ dạ con mắc thương tổn bởi va chạm vào khoảng tránh thai lúc khoảng này vô tình lệch vị trí
đặt trước tiên, đi sâu vào "cô bé". Nếu rong kinh bắt nguồn từ căn nguyên này thì thường đi kèm
với trạng thái đau đớn bụng.
Phản ứng bài xích của người với vật thể lạ, các chị em phụ nữ liệu có cơ địa dị ứng, không khoa
học đối với biện pháp đặt tầm.
"lâm trận" tình dục ngay sau lúc đặt vòng khiến cho dạ con thụt bóp mạnh, xô lệch khu vực của
tầm phòng tránh thai cũng như gây thương tổn niêm mạc.
Fibrinogen được tạo thành sau lúc đặt vòng phòng tránh thai vào người, tăng sự xuất hiện của
những cục máu đông và xuất huyết rất nhiều hơn.
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Rong kinh sau đặt vòng thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe?
Khi nào cần đi khám?

Sau lúc đặt tầm, rất nhiều chị em phụ nữ thường hay cực kỳ hoang mang lúc thấy liệu có độ rong kinh,
chưa biết rong kinh sau đặt vòng có nguy hại sức khỏe? Theo một số bác sĩ, hiện tượng này thường thì
sẽ tự hết sau một thời gian cũng như không dẫn đến nguy hại. Nhưng, rong kinh kéo dài có nguy cơ gây
ra các ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ.
•

•

•

thiếu máu: Kỳ kinh lâu ngày hiển nhiên dẫn tới việc cơ thể mắc mất không ít máu thường xuyên.
Về cơ bản, thiếu máu sẽ chỉ dẫn đến hoa mắt, sây sẩm mặt mày, giảm đường huyết, lộn huyết
áp, giảm sút, mệt mỏi, khó khăn tập trung… tuy vậy tại các tình huống liệu có tiền sử mất cân
bằng đông máu hoặc người giảm sút, rong kinh có nguy cơ dẫn tới nguy hiểm nếu không sớm
cầm máu.
thay đổi chu kỳ rụng trứng: Lớp niêm mạc dạ con mắc thương tổn vì vấn đề đặt vòng sai phương
pháp gây ra rong kinh và trở ngại vấn đề khiến tổ của trứng. Điều này làm cho nữ giới chưa thể
biết chính xác chu kỳ rụng trứng, kì kinh nguyệt. Thậm chí về lâu dài có thể gây ra vô sinh, không
dễ dàng mang thai ngay cả lúc đã tháo tầm ngừa thai.
Tăng nguy cơ bệnh phụ khoa: Chảy không ít máu, kỳ kinh kéo dài sẽ kéo theo khoảng thời gian
nữ giới phải đóng băng làm sạch lâu hơn. Vùng âm hộ liên tục bên trong mức độ bí, không làm
sạch sạch sẽ là môi trường tiến triển thuận tiện của một số dạng vi rút, Bởi vậy tăng nguy cơ dẫn
tới viêm nhiễm niêm mạc "cô bé", viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng lộ tuyến… các bệnh phụ
khoa này nếu không nên nhận ra cùng với trị tận gốc không những nguy hiểm sức khỏe mà còn
là nguyên do gây nên hiếm muộn, bệnh vô sinh.

Rong kinh sau đặt cùng với biểu hiện đau đớn bụng lâu ngày nên được đi xét nghiệm tại cơ sở y tế

làm sao khi mắc rong kinh sau khi đặt tầm ngừa thai
Sau 1 thời gian thích ứng, thông thường, giai đoạn rong kinh sau đặt vòng ngừa thai sẽ được nâng cao
cũng như tự tan biến. Tuy nhiên chị em không nên quá chủ quan, nên chủ động tiến hành các phương
pháp giải quyết bài viết này.
•
•
•
•

Ổn định tâm trạng, không nên căng thẳng, stress quá mức là việc cần phải làm trước hết. Vì Đây
cũng chính là một trong số những nguyên nhân khiến rối loạn vòng kinh, lâu ngày kỳ kinh.
Xây dựng chế độ dinh dưỡng thích hợp để chăm sóc cơ thể sau lúc đặt khoảng, gia tăng một số
món ăn bổ máu như thịt bò, củ dền, rau dền…
tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa, không nên vận động mạnh ngay sau lúc vừa đặt tầm
để hạn chế mức độ sai vị trí khoảng ngừa thai.
dùng một số cách hỗ trợ giảm sút cấp độ rong kinh, hàn thấp như sử dụng nước ngải cứu, bột
quế, lá huyết dụ…

ĐỪNG BỎ QUA: bệnh nhân rong kinh nên ăn gì kiêng gì để cầm máu sớm
hơn?
Trong tình huống vấn đề rong kinh lâu ngày, chưa thể tự không còn nữa sau khoảng tầm 3 tháng mà còn
thì có biểu hiện nặng hơn (chảy không ít máu, thiếu máu thời điểm dài, đau đớn bụng) thì phái đẹp cần
phải thăm khám tại phòng khám chuyên khoa. Vì khi này, rong kinh có nguy cơ bắt nguồn từ nguyên
nhân đặt tầm sai lệch giải pháp, dị ứng vòng tránh thai hoặc lạc vị trí khoảng không nên thai…
Qua siêu âm chẩn đoán, bác sĩ sẽ tìm chính xác tác nhân dẫn tới rong kinh, Vì vậy thì có phương pháp
xử lý khoa học (đặt lại khoảng hay dùng biện pháp tránh thai khác).
Rong kinh đau đớn bụng dưới là hiện tượng thường thấy đa số chị em phụ nữ ai cũng từng trải qua ít
nhất 1 lần trong đời. Bệnh thường gây ra một số phiền toái, khó chịu chi phối lớn tới cuộc sống cũng như

sinh hoạt. Vậy chứng rong kinh và cảm giác đau bụng dưới liệu có nguy hại gì không, chữa trị thế nào
phỏng đoán nhanh hết?
Rong kinh đau đớn bụng dưới liệu có làm sao không, liệu có ảnh hưởng tới chức năng sinh con không?

Rong kinh cảm giác đau bụng dưới do đâu, liệu có nguy
hại không?
Rong kinh tại nữ giới là độ chu kỳ kinh nguyệt lâu ngày hơn so với chu kỳ thường thì từ 3-5 hôm (người
rong kinh sẽ xuất huyết trên 7 ngày). Theo đó, số lượng máu kinh cũng ra rất nhiều hơn so với thường
thì lên đến 80 ml/chu kỳ hoặc hơn thế nói cả về đêm.
ngoài mức độ ra không ít máu kéo dài, rất nhiều chị em phụ nữ còn có cảm giác đau bụng dưới đối với
giai đoạn đau âm ỉ, lâm râm hoặc cảm giác đau dữ dội, rất khó chịu. Tại vì sao lại có cấp độ này?

căn nguyên gây nên rong kinh đau bụng dưới
Theo thầy thuốc ưu tú Lê Phương (Trung tâm Phụ Khoa Đông y Việt Nam), mắc rong kinh cùng với đau
đớn bụng dưới thấy bởi không ít nguyên do, rõ ràng như sau:
•

bởi vì biến đổi nội bài tiết tố nữ

hiện tượng rong kinh đau bụng dưới bởi thay đổi nội bài tiết phổ biến tại các thành phần chị em tuổi mới
lớn tầm khoảng 12-16 tuổi. Ở lứa tuổi này bộ phận sinh sản chị em chưa phát triển hoàn thiện, buồng
trứng vận động chưa ổn định, không ít khi không diễn ra tình hình xuất noãn. Bởi vì thế vòng kinh có
không ít biến đổi.
Mặt khác, giai đoạn rong kinh đau đớn bụng dưới cũng bắt gặp tại nữ giới phía ngoài độ tuổi 45, một số
nam giới đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, hay hết kinh, vì sự mất cân bằng về số lượng hormone nội
đào thải tố trong cơ thể.
•

do sử dụng nhiều hay dùng không đúng giải pháp thuốc phòng tránh thai liên tiếp.

Thuốc tránh thai tác động đến hormone chị em phụ nữ, làm mất cân bằng nội tiết tố phụ nữ, dẫn tới giai
đoạn mất cân bằng nội bài tiết đi kèm một số không bình thường trong kinh nguyệt.
lạm dụng những kiểu thuốc tránh thai gây ra kinh nguyệt không đều, rong kinh đau bụng dưới.
•

bởi những dạng chứng bệnh phụ khoa

nữ mắc một số kiểu bệnh lý phụ khoa như u xơ dạ con, nhiễm trùng phụ khoa, u nang buồng trứng, hoặc
ung thư cổ tử cung có khả năng xuất hiện dấu hiệu nhận biết rong kinh đau đớn bụng dưới. Đây là các
bệnh lý vô cùng nguy hiểm có nguy cơ chi phối trực tuyến tới câu hỏi sức khỏe và khả năng sinh sản của
phụ nữ vì thế nên việc kiểm tra và chữa trị là cực kỳ cần thiết.

Rong kinh đau đớn bụng dưới có sao không?
Theo một số chuyên gia, rong kinh kèm theo biểu hiện đau tức chỗ bụng dưới khá thường thấy tại chị em
phụ nữ cùng với phần lớn không dẫn đến nguy hiểm đến mạng sống. Tuy vậy cấp độ này luôn dẫn tới

một số khổ sở, mệt mỏi trong đời sống sinh hoạt. Về lâu dài, rong kinh cảm giác đau bụng dưới còn tiềm
ẩn rất nhiều khả năng đe dọa tới sức khỏe cùng với chức năng sinh con. Cụ thể là:
•

•

•
•
•

•

Rong kinh lâu ngày gây mất máu, ngất xỉu: Mất không ít máu do quá trình rong kinh khiến cho cơ
thể người bị bệnh xanh xao cùng với liên tục bị hoa mắt sây sẩm mặt mày, nhức đầu. Phái đẹp
có nguy cơ mắc ngất xỉu trong lúc đang hoạt động hoặc tham gia giao thông cần phải rất nguy
hiểm.
dẫn tới những bệnh nhiễm trùng phụ khoa: Rong kinh kéo dài khiến cho vùng kín hàng ngày rơi
vào mức độ ướt át, là môi trường thuận lợi kết luận nấm cùng với vi khuẩn tiến triển, tăng khả
năng viêm phụ khoa. Đây chính là nguyên nhân gây những bệnh sinh dục nữ như u xơ cổ dạ
con, u nang buồng trứng, viêm cổ tử cung,… nếu mà xem thường để bệnh không trị hoặc chữa
sai lệch biện pháp sẽ gây biến chứng ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng nguy hiểm trực
tiếp đến tính mệnh.
dẫn tới vô sinh: Rong kinh lâu ngày làm cho lớp niêm mạc trong tử cung trở nên mỏng bất
thường vì mắc bong tróc, khiến cho địa điểm này không đủ điều kiện chẩn đoán trứng làm cho tổ
trong quá trình thụ thai. Vì vậy, nguy hiểm miễn phí tới khả năng mang bầu của nữ.
chi phối đến tin cậy cuộc sống: Rong kinh đau bụng dưới khiến công việc và chức năng tập luyện
trung của nữ suy giảm. Những cơn đau đớn kéo dài làm cho đứt quãng nhiều tới công vấn đề
cùng với những vận động sinh hoạt.
tâm lý nam giới bệnh: những cơn đau bụng, quá trình mất máu cùng với mất cân bằng hormone
khiến tâm trạng cùng với cảm xúc của nữ giới trở thành tiêu cực hơn, dễ cáu gắt, lo lắng. Thêm
vào đó, tâm lý lo sợ về một số khả năng của bệnh đẩy phụ nữ vào giai đoạn sức ép, mất dần một
số sự liên quan và có khả năng dẫn tới trầm cảm.
ảnh hưởng tới sinh hoạt tình dục: Rong kinh cảm giác đau bụng dưới làm cho vấn đề "lâm trận"
tình dục bị đứt quãng Trong lúc dài. Bên cạnh đó tâm sinh lý mặc cảm, mất tự tin làm cho phái
đẹp mất dần cảm hứng, về lâu dài trở nên sợ “yêu” gây tan vỡ trong những sự liên quan tình
cảm.

Rong kinh dẫn đến không ổn định trong tâm sinh lý, đe dọa tới các mối quan hệ, hạnh phúc gia đình.
Theo một số bác sĩ, chị em không nên xem thường khi mắc rong kinh đau đớn bụng dưới, đặc biệt là với
những chị em phụ nữ đang trong lứa tuổi sinh sản. Nữ giới cần chủ động tới cơ sở y tế chuyên khoa để
được xét nghiệm xét nghiệm cùng với định hướng giải pháp chữa, không nên đe dọa rất lớn tới sức
khỏe.

coi NGAY: biện pháp tự nhiên giảm sút đau đớn bụng kinh, điều hòa kinh
nguyệt hiệu quả

Rong kinh đau bụng dưới điều trị như vậy nào?
Để kết thúc tình hình rong kinh đau đớn bụng dưới hiệu quả, bệnh nhân nên chủ động đi khám bệnh tại
những bệnh viện phụ khoa và chữa theo hướng dẫn của chuyên gia. Dưới đây là một số cách chữa rong
kinh đau đớn bụng chị em có nguy cơ tham khảo:

trị rong kinh kèm cảm giác đau bụng dưới với những mẹo dân gian
Từ xa xưa, các mẹo suy giảm đau bụng kinh và rong kinh từng cực kỳ “thịnh hành’ khi Căn cứ vào chức
năng của những dạng thảo dược bình dân để điều trị bệnh. Một số giải pháp điều trị được không ít nam
giới dùng là:

•

•
•

điều trị rong kinh đau đớn bụng dưới với nhọ nồi: Cỏ nhọ nồi mọc nhiều trong thiên nhiên cũng
như chứa dược đặc điểm cao. Nhọ nồi liệu có chức năng cầm máu, bổ huyết, đả thông kinh
mạch vô cùng tốt cho biết nam giới mắc rong kinh kèm biểu hiện đau bụng. Biện pháp thực hiện:
Rửa sạch cỏ nhọ nồi, ngâm 10 phút với nước muối tinh loãng Sau đó giã nát, lọc bỏ cái, dùng
nước cốt dùng khoảng 2 lần 24 giờ vào kỳ kinh nguyệt.
không nên rong kinh với lá huyết dụ: sử dụng 20gr huyết dụ tươi, 8gr rễ cỏ gừng tươi, 10gr đài
quả mướp cùng với 10gr rễ cỏ tranh thái nhỏ ra sắc trong 30-40 phút Tiếp đó dùng phần nước.
chữa rong kinh đau bụng dưới với quế: Quế có đặc điểm cay ấm, có tác dụng gia tăng lưu thông
máu trong người, Từ đó giảm sút cảm giác đau bụng kinh hiệu quả. Chỉ cần phải lấy trà quế, hay
bột quế trộn lấy nước uống thường xuyên đặc biệt là vào kỳ hành kinh để suy giảm một số biểu
hiện rong kinh cực kỳ tốt.

Trà quế thì có tác dụng suy giảm đau đớn bụng kinh cực kỳ tốt.
đối với biện pháp dân gian phụ nữ cần phải nhẫn lại làm đều đặn để đạt được hiệu quả tốt. Những mẹo
trên tương đối lành tính, thân thiện cũng như hầu như không có phản ứng phụ với cơ thể. Nhưng mà các
phương pháp dân gian chỉ liệu có công dụng hỗ trợ trị, thích hợp với những trường hợp rong kinh nhẹ
bởi vì mất cân bằng nội đào thải tố gây ra hoặc do chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt bất thường.

chữa trị rong kinh đối với tây y
trị rong kinh kèm đau đớn bụng dưới với tây y là cách được áp dụng khi thì có quá trình chỉ dẫn do bác sĩ
trị. Điểm nổi bật của thuốc tây y là đem đến hiệu quả mau chóng với chức năng mạnh, và mau chóng.
cụ thể, sau lúc người bị bệnh thực hiện khám cùng với kiểm tra nguyên nhân gây ra rong kinh, bác sĩ
chuyên khoa phụ trách sẽ chỉ định dùng một vài loại thuốc chữa trị nhất định như sử dụng thuốc ngừa
thai liên tiếp để kìm chế quá trình rụng trứng; thuốc chứa Progesterone pha 2 gây tăng trạng thái dày của
lớp niêm mạc dạ con mà không bong ra tạo kinh nguyệt hoặc các dạng thành phần Orgametril nhằm cản
trở quá trình thấy của kinh nguyệt,…
lúc lấy tây y điều trị bệnh rong kinh nữ nên vô cùng lưu ý bởi vì thuốc có khả năng dẫn tới nhiều tác dụng
phụ như tăng cân, nhức đầu, buồn nôn,thay đổi cảm xúc tiêu cực,…Và hơn hết, chị em phụ nữ cần phải
làm dùng thuốc theo chỉ định y khoa cũng như ngừng thuốc, thống báo kết luận chuyên gia khi có một số
dấu hiệu dị ứng hay mẫn cảm thất thường.

coi NGAY: giải pháp điều hòa kinh nguyệt AN TOÀN, giúp Thu Hằng hạnh
phúc nhân cặp
điều trị rong kinh đau đớn bụng dưới với Đông Y
Cơ chế chi phối của giải pháp chữa trị rong kinh Đông y là trị sâu từ tác nhân, vận hành tuần hoàn khí
huyết, cầm máu. Người bệnh có nguy cơ vận dụng một số bài thuốc Đông y trị rong kinh cảm giác đau
bụng dưới đây:
•

•

phương thuốc 1: sử dụng những thành phần gồm đẳng sâm 16g; hoàng kỳ 20g, cam thảo 4g,
bạch truật, phục linh, đương quy từng vị 12g, thăng ma, sài hồ 8g, kinh giới từng vị 10g. Những
vị thuốc sao đen lên sắc uống 1 ngày 1 thang tuyệt nhiên tốt phỏng đoán bạn nam rong kinh vì
huyết trắng.
phương thuốc 2 Phụ Khang Tán: Đây là kiểu thuốc sắc, đối với thành phần gồm: trinh phái đẹp
hoàng cung, kim ngân hoa, đan sâm, đương quy,…uống mỗi ngày một thang để chữa bệnh tốt
nhất. Đồng thời chị em nên phối hợp điều trị tại chỗ với thuốc dạng ngâm rửa Phụ Khang giã để
giữ gìn tác dụng tốt nhất có thể.

