Nhà thuốc nào bán thuốc phá thai thế nhỉ có an toàn khi
sử dụng không
bỏ thai bằng thuốc là cách chấm dứt thời kỳ thai nghén được tin dùng không ít nhất Ngày nay, đem đến
tỷ lệ thành tựu lên tới 97%, Ngoài ra là biện pháp dễ thực hiện cũng như triệt để có khả năng làm tại nhà.
Phá thai bằng cách uống thuốc đang là biện pháp mà rất nhiều chị em phụ nữ lựa chọn. Vậy mua thuốc
phá thai tại đâu? Nhà thuốc Ngọc Tuyết Thuận Kiều có bán thuốc phá thai không? Cùng Thắc mắc bài
viết bài viết này để nắm bắt một số kiến thức quan trọng trước khi ý muốn kết thúc thời kỳ thai nghén nhé

phá thai bằng thuốc là gì ?
phá thai bằng thuốc, 1 cách phá thai bằng cách uống thuốc, sử dụng thuốc khẩn cấp gây đình chỉ sự tiếp
diễn của quá trình phát triển có bầu tự nhiên, mà không làm biện pháp phẫu thuật. Thuốc phá thai làm
ngừng quá trình phát triển của thai, kích thích dạ con co bóp tống phôi thai ra đỡ tử cung.
giải pháp phá thai nội khoa sử dụng cho thai nằm trong tử cung, và thuốc sẽ không có hữu hiệu đối với
tình huống thai nhi ngoài tử cung.
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Trong trường hợp không thể giữ thai, cần phải chọn lựa biện pháp đầu tiên là bỏ thai bằng thuốc. Phá
thai nội khoa được đánh giá là biện pháp phá thai đạt mức an toàn cao nhất, mau chóng, không khiến
cho nguy hiểm đến Sức khỏe cũng như tâm sinh lý bà bầu.

Phá thai nội khoa có nguy hiểm gì?
lúc phá thai nội khoa tại gia, bà bầu nên giữ gìn thai kì nhỏ hơn 7 tuần tuổi, đã đi lại vào tử cung, phụ nữ
mang thai không thấy vấn để về tim mạch, dị ứng thuốc bỏ thai, thiếu máu hoặc mất cân bằng đông
máu…
vấn đề tự tiện dùng thuốc phá thai có khả năng không đảm bảo được một số cơ hội an toàn gây ra
những biến chứng nguy hại như:

bỏ thai thất bại
Thai phá không thành công bao gồm: Sót thai, sót nhau, thai đã chết song không tống được ra ngoài, đặc
biệt túi thai vẫn đang cùng với phát triển

Thai hiện đang sót
Thai đã từng chết nhưng không ra hết sẽ có những biểu hiện như đau đớn bụng quằn quại, máu âm hộ
ra lâu ngày hơn 10 ngày, chảy máu có mùi hôi, màu sắc bất thường, chị em mệt mỏi… tình huống này
Nếu như không sớm đến phòng khám chuyên khoa có khả năng Tạo ra viêm nhiễm bộ phận sinh dục
của mình.

Thai vẫn đang
Thai vẫn âm thầm phát triển Mặc dù đã từng sử dụng thuốc bỏ thai khi phát hiện muộn việc cố ý phá tiếp
sẽ gây ra nhiều nguy hại cho cơ thể mẹ. Tuy nhiên, bỏ thai bất thành độc tố của thuốc có khả năng làm
tác động tới quá trình tiến triển của bào thai.

đe dọa chức năng mang thai sau này
Nếu mà phá thai bằng cách uống thuốc không thành công, trường hợp nhận biết muộn bác sĩ chuyên
khoa buộc cần phải loại bỏ cổ tử cung để điều trị khiến chị em tận gốc mất khả năng gây mẹ về sau
Nhà thuốc ngọc tuyết bệnh viện công lập chợ rẫy
việc phá thai bằng thuốc không an toàn còn Nguy cơ khiến đe dọa đến chức năng sinh dục của phụ nữ
mang thai như: xuất huyết "cô bé" tại các tháng đầu thời kỳ mang thai, dọa sảy thai, sảy thai, Nguy cơ
mang bầu ngoài tử cung…

tác động tính mạng
Băng huyết sau phá thai nội khoa là biến chứng thường thấy khi bạn nữ tự tiện dùng thuốc phá thai ở
nhà. Băng huyết là một trong 5 tai biến sản khoa cực kì nguy hại với bà bầu, lúc bị băng huyết phụ nữ
chảy rất nhiều máu âm đạo Nếu mà không cấp cứu kịp thời có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng.
hiện tượng sót thai, sót nhau, thai chết lưu… là căn nguyên gây viêm nhiễm sau bỏ thai tình huống
nhiễm trùng nặng nề không chỉ nguy hiểm đến Chính Mình sinh dục mà lúc nhiễm trùng vào máu tính
mạng của chị em cũng bị nguy hiểm.
Tuy chỉ là những điều dễ dàng tuy nhiên không cần phải bạn nữ nào cũng đầy đủ minh mẫn lúc có thai
ngoài ý muốn. Phá thai nội khoa có nguy hại gì là còn tùy vào việc của Các bạn. Vì thế, khi có ý định sử
dụng thuốc phá thai nữ giới nên tới phòng khám chuyên khoa uy tín để tham khảo tư vấn từ bác sĩ
chuyên khoa.
hút thai là cách chấm dứt quá trình tiến triển của mang thai thông qua một số thủ thuật ngoại khoa. Bằng
các kỹ thuật Y khoa hiện đại, quá trình thực hiện bà bầu Hầu như không bị đau và ít tiếp diễn biến chứng
về sau. Cùng phòng khám đa khoa tư nhân Hồng Phong định vị hiểu thêm về cách bỏ thai này, cùng với
phí nạo phá thai Trên thực tế tầm bao nhiêu qua bài viết bên dưới.
hút thai cùng với các khoản mức phí cấp thiết
với những phụ nữ mang thai có bầu phía ngoài ý muốn, nhưng phát hiện trễ, cần phải can thiệp bằng các
biện pháp ngoại khoa như nạo phá thai. Đây là một giải pháp được nhận xét độ an toàn cao cho bà bầu.
Tuy nhiên, nên được tiến hành ở phòng khám chuyên khoa chất lượng, không những giúp việc nạo hút
phá thai được tiếp diễn hữu hiệu, mà còn giúp cho bảo vệ tới mạng sống bà bầu. Trên thực tế, chi phí
hút thai tầm khoảng bao nhiêu tiền? Cùng Kiến thức qua các chuyên mục bên dưới để nắm kỹ hơn.
nạo hút thai là gì?
phá thai là biện pháp dùng những thủ thuật y khoa không giống nhau, nhằm để chấm dứt sự phát triển
mang bầu 1 phương pháp hiệu quả. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp phá thai khác biệt nhau như:
phá thai bằng cách uống thuốc (phá thai với thuốc), phá thai bằng biện pháp nạo hút chân không, phá
thai với giải pháp nong gắp thai. Mỗi phương pháp sẽ có những cơ hội độ tuổi thai khác biệt nhau. Vậy
hút thai là gì?
nạo hút phá thai là giải pháp ngoại khoa, dùng với thai từ 8-12 tuần tuổi. Sử dụng những dụng y tế
chuyên khoa nhằm đưa vào trong người phụ nữ mang thai, lấy hết các phần của phôi thai, nhau thai
trong tử cung của bà bầu ra bên ngoài.

nhưng, thai phụ cần phải đạt không thiếu các điều kiện cơ bản như: không mắc các bệnh viêm phụ khoa
cấp tính (viêm lây nhiễm đường âm đạo nữ giới, mất máu, suy gan, suy thận…); đường âm đạo của
mình không bị dị dạng; chưa có các vết sẹo mổ cũ ở thân tử cung, không bị phì đại tử cung to…
► ưu điểm của cách nạo phá thai
ưu điểm của giải pháp hút thai
điểm nổi bật của giải pháp nạo hút phá thai
• khoảng thời gian thực hiện nhanh chóng, an toàn cho phụ nữ mang thai, cũng như số trường hợp đạt
kết quả cao;
• Không gây đau trong lúc thực hiện;
• Không dẫn tới tổn thương tới tử cung cơ thể mẹ, nhưng cần thực hiện ở bệnh viện chuyên khoa uy tín
để giữ gìn an toàn cho thai phụ;
• Ít bỏ lại hậu quả sau phẫu thuật cũng như khoảng thời gian khôi phục nhanh;
• Diện tích xâm lấn ít, giữ gìn an toàn cho thai phụ…
benhvienphathai.com
► quy trình nạo phá thai
phác đồ nạo hút phá thai
phác đồ nạo phá thai
Bước 1: kiểm tra cũng như nhận trả lời
Đây là bước đầu tiên cùng với cần thiết nhất nhằm giữ gìn tính quyết định. Bà bầu sẽ được chuyên gia
chỉ dẫn siêu âm để định vị tuổi thai, cũng như các giải pháp xét nghiệm sàng lọc, nhằm đảm đảm thai
phụ Có nguy cơ mắc một số bệnh phụ khoa nữ, tim mạch, hay những không bình thường về máu hoặc
không. Nếu mà thai phụ đạt toàn bộ một số điều kiện cần thiết. Bác sĩ sẽ giải đáp về việc tiểu phẫu để
phụ nữ mang thai có khả năng chuẩn bị tốt về mặt tâm sinh lý.
Bước 2: thực hiện nạo hút phá thai
Sau lúc hoàn tất bước 1, thai phụ sẽ được làm nạo hút phá thai trong phòng tiểu phẫu riêng, được diệt
khuẩn cẩn thận, cũng như những thiết bị y tế được đảm bảo vô trùng sạch sẽ.
Bên cạnh đó, trước khi tiến hành hút thai, thai phụ sẽ được bác sĩ chuyên khoa gây nên tê lên đội ngũ
mao mạch nhằm giúp cho thai phụ chưa có đau đớn đớn. Rồi, chuyên gia sẽ tiến hành can thiện giải
pháp ngoại khoa để đưa thai nhi ra ngoài.
Bước 3: chăm sóc sau tiểu phẫu
Sau lúc hoàn tất việc nạo hút phá thai, thai phụ sẽ được ở lại để ý Bản thân từ 30 – 60 phút. Nếu mà
chưa có bất cứ một số dấu hiệu nhận biết, hay biểu hiện không bình thường nào không giống, bệnh nhân
có khả năng được ra về.
thông thường, sau khi bỏ thai, người bị bệnh sẽ nhận thấy bị râm ran cảm giác đau cũng như ra máu âm
hộ. Tuy vậy, đây chỉ là 1 tình trạng thường thì, và lâu ngày trong tầm khoảng từ 2-3 ngày. Ngoài ra, trong
khoảng thời gian này, cần lưu ý phục vụ Bản thân, có chế độ sinh hoạt Thuận lợi, kiêng hoạt động Làm
tình ít nhất một tháng để kịp thời cải thiện Sức khỏe nhanh chóng.
mức phí hút thai

phí nạo hút phá thai Thực tế hiện nay tầm giá bao tiền là băn khoăn được rất nhiều Hai bạn để tâm cùng
với thắc mắc đặt ra. Vậy câu trả lời chính xác là gì?
mức phí hút thai
phí nạo hút thai
bình thường, có rất nhiều yếu tố quyết định đến phí nạo hút phá thai như: lứa tuổi thai nhi, phương pháp
phá thai, thể trạng thai phụ, cùng với một số khoản phí phát sinh khác.
• Tuần tuổi thai nhi: Thật đơn giản để hiểu rằng tuần tuổi bào thai càng lớn, sẽ gây ra một số khoản giá
thành bỏ thai không giống nhau. Bởi vấn đề chấm dứt thai sẽ xảy ra phức tạp cũng như khắt khe hơn.
Ngoài ra, việc thực hiện sẽ xảy ra nhiều rủi ro hơn so với những bào thai chỉ vừa mới tạo thành.
• cách phá thai: Sau quá trình kiểm tra, bà bầu sẽ được bác sĩ chuyên khoa đưa ra một số phương pháp
phá thai thích hợp đối với thể trạng thai phụ. Cùng với các phẫu thuật phá sinh nhằm đảm bảo an toàn
cho phụ nữ mang thai. Chính Vì thế, chưa thể sử dụng định được giá thành sẽ nằm trong tầm khoảng
bao nhiêu.
• Thể trạng thai phụ: Như từng nhắc trên, trước lúc làm đi vào quá trình nạo phá thai. Bà bầu nên được
tiến hành những bước xét nghiệm, kết luận rõ ràng những bệnh tình, hay Có nguy cơ nhiễm trùng đang
gặp phải. Nếu như phát hiện bà bầu đang mắc những bệnh nhiễm trùng, thì phải chữa trước mới đi vào
việc hút thai. Bởi vì thế chi phí nảy sinh sẽ còn gia tăng Không những vậy.
Chính vì vậy, trước khi đưa ra quyết định chấm dứt thai nghén. Bà bầu nên Tìm kiếm trên sách vở kỹ
lưỡng một số thông tin cùng với cơ sở thực hiện. Mặt khác phải đáp ứng được 2 tiêu chí an toàn, cũng
như phù hợp với mức kinh tế.

