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hemoreid için fitil kullanımı
Gönderen : bekir82 - 11/04/2010 18:31

_____________________________________

merhaba doktor bey bende iç hemoreid var 15 gündür kortos fitili kuulnıyorum fitili makata tam içine
komple itıyormuyuz yoksa makat deliğinin ortasında kalıp erimesinimi bekliycez doğru olan hangisi
faydalı olur
============================================================================
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Hemoroid veya basur en sık rastlanılan yakınmalardan birisidir. Hemoroid veya basur 30 yaşın
üzerindeki nüfusun % 50’sinden fazlasında gelişir. Genellikle hastalar utanma duygusu nedeniyle
hastalar doktora çok geç başvururlar. Günümüzdeki tedavi yöntemleri ile tedavi çok daha ağrısız ve
kolay bir şekil almıştır. Hamilelik, sürekli kabızlık ve yanlış tuvalet alışkanlıkları nedeniyle 50 yaş
civarındaki her iki kişiden birinde görülen hemoroid veya basur, makat (anüs ve rektum) bölgesindeki
toplar damarlarının genişlemesi veya varisi olarak tarif edilir. Yer aldıkları bölgeye göre hemoroid veya
basur iç ve dış olarak ikiye ayrılır. Hemoroid veya basur oluşumunu kolaylaştıran faktörler: ileri yaş,
kronik kabızlık, kronik ishal, gebelik, kalıtım, dışkılama sırasında aşırı ıkınma, fazla laksatif (dışkı
yumuşatıcı) veya lavman kullanımı, tuvalette okuma alışkanlığı olması veya uzun süre harcamadır.
Hemoroid hastalığının başlangıç döneminde sadece kanama yakınması varken, daha sonraki
dönemlerde kanamaya dışkılama sırasında makatta oluşan şişlikler eşlik eder. Hemoroid ilerledikçe bu
şişlikler artık içeriye girmez hale gelir. Birinci derece hemoroidlerde cerrahi tedavi önerilmez ve kabızlık
giderilmeye çalışılır, sıcak suya oturma banyosu gibi çeşitli tedavilerle hastalığın ilerlemesinin
durdurulması hedeflenir. İkinci derece hemoroidlerde de kanamalar görülür ancak makatın içinde şişlikler
de oluşur. Üçüncü derece hemoroidler ıkınmayla dışarı çıkabilir ve kendiliğinden içeri girer. En son
evreye gelmiş hemoroidler de ıkınmayla dışarı çıkar ancak kendiliğinden içeri girmesi çoğunlukla söz
konusu değildir. Dışarıda bir 'meme' görünümünde kalırlar. Hemoroidten veya basurdan korunmak için:
beslenme ve tuvalet alışkanlıklarını değiştirmek, posadan zengin bir beslenme tarzını benimsemek
(meyve, sebze, baklagiller, corn flakes vb.), tuvalette uzun zaman geçirme, tuvalette gazete okuma,
fazla ıkınma gibi kimi alışkanlıkları terk etmek, çocuklara tuvalete ihtiyaç duydukları anda gitmeleri ve
orada uzun zaman geçirmemeleri gerektiğini öğretmek, spor ve düzenli egzersiz yapmak ve ata ya da
bisiklete binmek gibi sporların olumsuz etkileri olduğunu hatırlamaktır. Hemoroid (basur) hastalığında
ameliyat dışı tedavi yöntemleri: oturma banyoları (10-15 dakika süre ile sıcak su içine oturma), bazı
pomadların sürülmesi veya ağızdan hemoroid hapı alınması gibidir. Doktor muayenehanesinde
yapılacak hemoroid (basur) tedavileri de mevcuttur, bunlar: bipolar koagülasyon, lazer koagülasyon,
infrared yöntemi, skleroterapi ve bantlama girişimidir. Hemoroid (basur) tedavisinde skleroterapi işlemi
dış hemoroidlerde tercih edilir ve basur memesi içine kireç oluşumunu sağlayan bir kimyasal madde
verilerek bu memenin sönmesi ve bir daha orada oluşmamasının temini hedeflenir. Hemoroid
tedavisinda bantlama işlemi: hanımların saçlarına taktığı toka gibi bir lastiğin anoskop denilen ve makat
içine sokulan ışıklı bir alet ile lastik tokayı kaydırarak oraya yerleştirilmesi işlemidir, kolay tolere edilir ve
hasta işlem sonrasında günlük aktivitelerine devam edebilir.
İç hemoroid durumunda size önerilen Kortos fitil (supozituvar) Polidokanol, Hidrokortizon asetat
maddesini içerir. Fitiller uygulanırken yatar pozisyonda makatta içeri tamamen itilip, daha sonra bir
müddet o pozisyonda beklemekte yarar vardır. Aynı şekilde makatın ağzına benzer bir krem
uygulamakta yarar vardır.
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Saygılarımla,
Prof. Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Uzmanı
www.taviloglu.com
www.genelcerrah.com
www.drtaviloglu.tv
www.robotcerrahisi.com
www.makatkanamasi.com
www.makattacatlak.com
www.hemoroidbilgisi.com
www.barsakcerrahisi.com
www.kildonmesisikayeti.com
www.fitikforumu.com
www.kabizlikvekanser.com
www.kanserbilgileri.net
www.kansercerrahisi.com
www.safratasi.com
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bir gun hiçbirseyim yokken birden yürüyemez oldum, oturamaz oldum ve buyuk abdestimiz yaparken cok
zorlanır oldum. Birden bire böyle bisi oldu ve hemen doktora gittim. Sizin dediklerinizi verdi ve aynı
ilaçları kullanmamı söyledi. Ama hemoroid demedi.
Böyle birsey sabah kalktıgımda birden gerçekleşti. neden oldugunu anlamadım. Sizce bu geçermi veya
problem ne olabilir?
ilginiz için tesekkurler.
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Bu web sitesinin amacı hiçbir zaman sanal ortamda hastalara mesaj, resim veya video ile tanı koymak
veya tedavi yöntemleri önermek değil, sorunu olan kişileri tedavileri öncesinde doğru yönde
yönlendirmektir. Sizin sorununuzun ne olduğu hakkındaki görüşü sadece size muayene eden cerrah
verebilir. Ekibimizden ikinci görüş amacı ile destek almak istemeniz durumunda, randevu hattımızı
(http://www.taviloglu.com/iletisim.html) arayabilirsiniz.
Saygılarımla,
Dr. Korhan Taviloğlu
Genel Cerrahi Profesörü
www.taviloglu.com
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www.facebook.com/drtaviloglu
www.twitter.com/DrTaviloglu
http://tr.linkedin.com/in/drtaviloglu
www.dailymotion.com/DrTaviloglu
www.youtube.com/drtaviloglu
www.genelcerrah.com
www.drtaviloglu.tv
www.robotcerrahisi.com
www.safratasi.com
www.kanserbilgileri.net
www.kansercerrahisi.com
www.kildonmesisikayeti.com
www.barsakcerrahisi.com
www.hemoroidbilgisi.com
www.makatkanamasi.com
www.makattacatlak.com
www.hemoroiduzmani.com
www.hemoroidnedir.tv
www.dailymotion.com/hemoroiduzmani
www.youtube.com/hemoroiduzmani
http://www.facebook.com/HemoroidUzmani
http://twitter.com/hemoroiduzmani
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