Vá màng trinh là gì? Chuyên gia chuyên khoa trả
lời
Để phục hồi lại màng trinh gặp phải rách, hư hỏng, rất nhiều lần bạn nữ đã chọn lựa phương pháp
thủ thuật thẩm Mỹ vá màng trinh. Đây được coi là phẫu thuật ngoại khoa an toàn, ít xâm lấn cùng với
có sự can thiệp của những thiết bị y tế thực hiện lành lặn lớp da niêm mạc trong cô bé.
Màng trinh là lớp màng nhầy mỏng, nằm cách âm đạo trong vòng 2 cm. Màng trinh bao gồm các mô
kết hợp, mao mạch cùng với ban đầu dây thần kinh. Hiện tượng dày của lớp màng nhầy mỏng này
tại từng người là khác nhau, Tùy vào cơ địa. Cấu trúc của màng trinh gồm 3 kiểu là vách ngăn, hình
lưu ý, loại sàng.

Vá màng trinh là gì?
Màng trinh nằm ở giữa cửa vùng kín và tiền đình âm hộ. Đây là một mô giống với màng có 1 lỗ tại
giữa cửa âm đạo không hoàn toàn đóng lại. Liệu có một lỗ hoặc lỗ tại giữa, được gọi là lỗ màng trinh,
thì có rất nhiều lần tĩnh mạch nhỏ cần phải khi khi rách màng trinh sẽ liệu có độ máu đỏ bài tiết ra.
Thông luôn, rách màng trinh là bởi vận động quan hệ trong lần đầu tiên. Bên cạnh ra, vá màng trinh
gặp phải rách cũng có thể bởi các tác động bên Bên cạnh như do vận động mạnh như tập thể dục
thể thao, đạp xe chạy bộ, tập luyện võ, tự sướng.
Vá màng trinh mất bao nhiêu tiền là 1 thủ thuật ngoại khoa liệu có tác dụng làm theo lành lớp da
niêm mạc trong cô bé bằng giải pháp can thiệp các dụng cụ y tế. Thời kỳ tiểu phẫu này không tác
động tới tính mạng cùng với xác suất sinh sản của bạn nữ.
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