
Top 9 cách chữa sùi mào gà tại nhà hiệu quả triệt để cho nam và nữ giới 
Bệnh sùi mào gà gây ra rất nhiều phiền toái ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày và đến 
chất lượng cuộc sống. Bệnh để lâu thậm chí còn gây ra rất nhiều biến chứng nguy hiểm đến sức 
khỏe nên cần phải được chữa trị càng sớm càng tốt. Dưới đây là Top 9 cách chữa sùi mào gà dân 
gian tại nhà hiệu quả triệt để, các bạn có thể tham khảo https://suimaoga.webflow.io/. 

Khái quát về bệnh sùi mào gà 

Bệnh sùi mào gà là bệnh xã hội phổ biến do virus HPV tấn công vào trong cơ thể gây nên. Khi virus 
HPV tấn công, xâm nhập vào trong cơ thể thì người bệnh sẽ xuất hiện những nốt u nhú, mụn nhọt. 
Lúc đầu mụn thịt sùi mào gà thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục, sau đó chúng tăng trưởng cả về 
số lượng và chất lượng rồi lan rộng ra toàn bộ cơ thể. 

Bệnh sùi mào gà có thể mắc phải ở bất cứ đối tượng nào, không phân biệt giới tính và tuổi tác. Tuy 
nhiên, thông thường bệnh thường mắc phải ở những nam nữ đang trong độ tuổi sinh sản, có nhu cầu 
tình dục cao. Những người có tần suất quan hệ nhiều, đặc biệt là quan hệ đồng giới hay quan hệ 
không sử dụng bao cao su để phòng tránh thì khả năng mắc bệnh là rất cao. Hiện nay, đến 90% các 
trường hợp mắc bệnh sùi mào gà là lây nhiễm qua đường tình dục thuốc chữa sùi mào gà. 

Bệnh sùi mào gà 
Bệnh sùi mào gà 
Không chỉ lây nhiễm qua đường tình dục, bệnh sùi mào gà cũng có thể lây nhiễm qua nhiều con 
đường khác như: Lây truyền từ mẹ sang con, qua đụng chạm thân mật với vết thương hở trên da hay 
qua quá trình tiếp xúc với vật dụng, sử dụng chung đồ đạc cá nhân với người bệnh. 

Bệnh sùi mào gà có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 90 ngày tùy thuộc vào cơ địa và sức khỏe của mỗi 
người. Sau khi hết thời gian ủ bệnh, người bệnh sẽ có biểu hiện ra bên ngoài là những nốt mụn thịt, u 
nhú ở trên da. Ở giai đoạn đầu chúng chỉ mọc lên đơn lẻ, li ti nên người bệnh thường chủ quan 
không đi khám chữa khiến bệnh càng ngày càng phát triển nặng thêm thuốc trị sùi mào gà của thái 
lan. 

Sùi mào gà giai đoạn nặng, biểu hiện bệnh sẽ càng ngày càng rõ ràng hơn. Khi này, các nốt mụn sùi 
mào gà sẽ mọc nhiều và dày lên, san sát nhau tạo thành từng mảng sùi lớn trông như súp lơ hoặc 
mào gà gây đau và gây ngứa. Khi các nốt sùi phát triển với kích thước lớn thậm chí còn gây ra rất 
nhiều biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói 
riêng. Do đó, việc phát hiện và điều trị bệnh sớm là rất quan trọng thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn 
đầu. 

Tổng hợp cách chữa sùi mào gà cho nam và nữ giới hiện nay 
Dưới đây là tổng hợp tất cả các phương pháp chữa bệnh sùi mào gà hiệu quả đang được áp dụng 
phổ biến trong cuộc sống. Nào chúng ta cùng tìm hiểu xem có các phương pháp chữa sùi mào gà 
nào nhé. 

Giới thiệu các cách chữa sùi mào gà cho nam và nữ giới 
Giới thiệu các cách chữa sùi mào gà cho nam và nữ giới 
Top 5 cách chữa sùi mào gà bằng phương pháp dân gian tại nhà 
Trong thời gian qua, có rất nhiều người bệnh đang truyền tai nhau phương pháp chữa bệnh sùi mào 
gà bằng mẹo dân gian từ tỏi, lá trầu không, giấm táo,… Cụ thể các bài thuốc chữa bệnh sùi mào gà 
dân gian như sau: 

1. Điều trị bệnh sùi mào gà bằng nghệ vàng 

Nghệ vàng là một trong những bài thuốc chữa sùi mào gà hiệu quả đang được nhiều người áp 
dụng podophyllin 25. Trong nghệ vàng có chứa nhiều hoạt chất gây ức chế quá trình sản sinh và phát 
triển của vi khuẩn và hoạt chất Curcumin giúp kháng khuẩn, chống viêm hiệu quả. Từ đó, biểu hiện 
và triệu chứng của bệnh sùi mào gà được cải thiện nhanh chóng. 
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Cách thực hiện: Trộn đều bột nghệ vàng với dầu oliu, sau đó bôi trực tiếp vào vị trí các nốt sùi sau khi 
đã vệ sinh sạch sẽ. Để nguyên như vậy cho đến khi hỗn hợp khô lại thì rửa lại với nước sạch. 

2. Sử dụng tỏi để chữa bệnh sùi mào gà 

Trong tỏi có chứa hoạt chất Allicin – đây là một chất có tác dụng gần như một loại thuốc kháng sinh 
tự nhiên, giúp sát khuẩn và làm ức chế hoạt động của virus HPV gây bệnh. Vì vậy, hiện nay rất nhiều 
người đang sử dụng bài thuốc từ tỏi để chữa bệnh sùi mào gà. 

Cách thực hiện: Tỏi giã nát sau đó đắp trực tiếp vào vị trí nốt sùi mào gà. Chú ý không nên để quá 
lâu bởi tỏi dễ gây bỏng rát do tính kháng khuẩn cao. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể bổ sung tỏi 
vào trong các bữa ăn hàng ngày để điều trị bệnh. 

3. Chữa trị bệnh sùi mào gà bằng nha đam 

Nha đam được biết đến là một trong những loại thảo dược dùng để làm đẹp da hiệu quả cách chữa 
sùi mào gà. Ngoài ra, nha đam còn là thảo dược có tính mát, thanh nhiệt, giải độc rất tốt. Chất nhầy 
của cây nha đam còn có tác dụng diệt khuẩn, kháng viêm. Do đó mà hiện nay, rất nhiều người mắc 
bệnh sùi mào gà đang sử dụng nha đam để hỗ trợ. 

Cách thực hiện: Nha đam tách bỏ phần vỏ, lấy phần thịt xay nhuyễn rồi đắp lên những vị trí có u nhú, 
mụn nhọt sùi mào gà. Ngoài ra, nha đam cũng có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món chè nha 
đam để uống hàng ngày giúp tăng sức đề kháng, bồi bổ cho cơ thể. 

4. Chữa bệnh sùi mào gà bằng lá trầu không 

Lá trầu không là một loại thảo dược vô cùng quen thuộc và gần gũi trong cuộc sống. Khoa học đã 
chứng minh được rằng: Trong lá trầu không có chứa hoạt chất kháng khuẩn nên giúp tiêu diệt vi 
khuẩn, virus hiệu quả. Hiện nay, bài thuốc chữa bệnh sùi mào gà bằng lá trầu được đánh giá là bài 
thuốc chữa bệnh hiệu quả, đang được rất nhiều người áp dụng 

Cách thực hiện: Lá trầu không rửa sạch, có thể ngâm nước muối để loại bỏ sạch hết chất bẩn. Sau 
đó, giã nát lá trầu không đắp lên vùng da đang bị tổn thương. Kiên trì thực hiện như vậy trong 1 
khoảng thời gian bạn sẽ thấy có hiệu quả đáng kể. 

5. Điều trị sùi mào gà bằng giấm táo 

Giấm táo là nguyên liệu dễ làm và có nhiều công dụng như: dưỡng da, tẩy trắng da, làm mượt tóc,… 
Ngoài ra, trong giấm táo còn có chứa hàm lượng axit tự nhiên lớn nên hỗ trợ ngăn chặn, bào mòn đi 
u nhú, mụn nhọt sùi mào gà. Hiện nay, bài thuốc chữa trị sùi mào gà từ giấm táo đang được rất nhiều 
người tin tưởng áp dụng. 

Cách thực hiện: Sau khi vệ sinh sạch sẽ khu vực nhiễm virus HPV, người bệnh lấy bông thấm một ít 
lượng giấm táo vừa đủ rồi đắp lên các nốt u nhú, mụn nhọt sùi mào gà. Chú ý không nên lạm dụng 
sử dụng giấm táo quá nhiều bởi giấm táo do có tính axit mạnh nên rất dễ gây bỏng rát cho da. 

Lưu ý: Điều trị sùi mào gà bằng phương pháp dân gian chỉ áp dụng cho trường hợp bệnh nhẹ và 
chưa biến chứng. Hơn nữa, phương pháp này chỉ có tác dụng tạm thời, hỗ trợ làm giảm đi những 
triệu chứng của bệnh chứ không có tác dụng điều trị bệnh dứt điểm. Đối với những trường hợp bệnh 
diễn biến phức tạp và ở mức độ nặng, thậm chí những phương pháp gần như không đem lại hiệu 
quả gì. 

Theo các chuyên gia cho biết: Những cách chữa sùi mào gà tại nhà thực chất còn tồn tại nhiều hạn 
chế. Mặt khác, chúng còn chưa được khoa học chứng minh cụ thể về công dụng. Vì vậy, người bệnh 
tuyệt đối không nên lạm dụng sử dụng. Trong quá trình sử dụng nếu như thấy không có hiệu quả thì 
hãy nhanh chóng đi đến những cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ hỗ trợ. 
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Tư vấn phương pháp chữa sùi mào gà hiệu quả 
Top 4 cách điều trị bệnh sùi mào gà hiệu quả bằng y học hiện đại 
Người bệnh khi thấy trên cơ thể xuất hiện những nốt u nhú, mụn nhọt sùi mào gà việc quan trọng 
nhất cần làm đó chính là đi đến những cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được bác sĩ thăm khám. Sau 
quá trình thăm khám, căn cứ vào kết quả xét nghiệm bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị bệnh phù hợp 
nhất. 

1. Chữa bệnh sùi mào gà bằng thuốc 

Thuốc chữa sùi mào gà được đánh giá là một trong những phương pháp chữa bệnh sùi mào gà phổ 
biến đang được nhiều cơ sở y tế áp dụng. Thông thường, thuốc chữa bệnh sùi mào gà sẽ là thuốc 
uống hoặc thuốc bôi chứa thành phần nhựa cây Podophyllum. Thuốc có tác dụng khống chế, ngăn 
chặn sự phát triển của virus. Đồng thời, thuốc cũng có tác dụng ức chế virus làm rụng đi u nhú sùi 
mào gà sau một thời gian sử dụng. Từ đó, virus HPV được tiêu diệt nhanh chóng. 

Thuốc chữa sùi mào gà không chỉ giúp loại bỏ virus mà còn có tác dụng thúc đẩy quá trình hồi bệnh 
nhanh chóng. Những tổn thương của bệnh sùi mào gà sau một thời gian chữa trị sẽ nhanh chóng 
được hồi phục hoàn toàn. 

Phương pháp chữa bệnh sùi mào gà nội khoa chỉ được sử dụng với trường hợp bệnh nhẹ, chưa quá 
nghiêm trọng. Ngoài ra, để phương pháp chữa bệnh này mang lại hiệu quả cao, an toàn, hạn chế đi 
được biến chứng và tác dụng phụ không đáng có thì bạn cần phải lưu ý một số vấn đề sau: 

Thuốc phải được bác sĩ chuyên khoa chỉ định, người bệnh tuyệt đối không được tự ý mua thuốc ở 
ngoài về uống. 
Trong quá trình sử dụng thuốc cần phải tuyệt đối tuân theo chỉ định về liều lượng uống hàng ngày và 
thời gian sử dụng thuốc của bác sĩ. 
Đối với phụ nữ mang thai bị mắc bệnh sùi mào gà, tuyệt đối không được sử dụng thuốc uống. 
Thuốc bôi không được phép sử dụng khi u nhú sùi mào gà xuất hiện quá sâu vào trong âm đạo, trực 
tràng, cổ tử cung. 
Người bệnh trong quá trình sử dụng thuốc nếu như không thấy có tác dụng hoặc thấy các triệu 
chứng của bệnh càng ngày càng nặng nề hơn thì hãy nhanh chóng quay trở lại cơ sở y tế để được 
bác sĩ hỗ trợ. 
2. Chữa bệnh sùi mào gà bằng phương pháp đốt điện 

Đốt điện là phương pháp chữa trị bệnh sùi mào gà ngoại khoa. Đối với phương pháp này, bác sĩ sẽ 
sử dụng dòng điện có tần số cao đốt trực tiếp vào khu vực nhiễm bệnh để làm cho các nốt u nhú dần 
dần rụng đi và biến mất hoàn toàn. Thông thường, phương pháp này được bác sĩ chỉ định áp dụng 
với những người bị bệnh sùi mào gà có mụn sùi ở thể khô. 

Đốt sùi mào gà mặc dù có tác dụng tiêu diệt virus HPV hiệu quả, giúp cho các nốt mụn sùi mào gà 
được rụng đi nhanh chóng. Tuy nhiên, phương pháp này trong quá trình thực hiện có thể gây đau 
đớn cho người bệnh, vùng da tổn thương có thể để lại sẹo, dễ viêm nhiễm và thời gian hồi phục bệnh 
lâu. 

Bác sĩ tư vấn bệnh sùi mào gà miễn phí 
3. Áp dụng phương pháp áp lạnh để chữa trị sùi mào gà cách chữa bệnh sùi mào gà 

Phương pháp áp lạnh cũng là một trong những phương pháp chữa bệnh phổ biến được nhiều cơ sở 
y tế áp dụng để điều trị cho những bệnh nhân bị mắc bệnh sùi mào gà. Đối với phương pháp này, 
bác sĩ sẽ sử dụng khí ni tơ lỏng hoặc khí cacbondioxit để làm đông lạnh vị trí chứa virus sùi mào gà. 
Các nốt u nhú, mụn nhọt sùi mào gà sau khi đã bị đông lạnh sẽ nhanh chóng bị bong tróc dần và 
rụng dần đi để thay thế lên những lớp da mới. 

Phương pháp áp lạnh được đánh giá là phương pháp chữa sùi mào gà đơn giản, dễ thực hiện, thời 
gian thực hiện nhanh chóng. Bệnh nhân sau quá trình điều trị bệnh có hiệu quả cao lên đến tận 70%. 
Tuy nhiên, phương pháp này còn tồn tại một số hạn chế như: Quá trình điều trị bệnh có thể gây chảy 
máu, gây đau đớn và bệnh nhân sau điều trị vẫn có khả năng tái phát bệnh bất cứ lúc nào. 

https://suimaoga.webflow.io/posts/cach-chua-triet-de-benh-sui-mao-ga-khong-tai-lai


Sử dụng phương pháp đốt laser để chữa bệnh sùi mào gà 

Đốt laser là phương pháp sử dụng chùm tia laser với cường độ cao để ức chế, làm rụng đi các nốt 
sùi mào gà gây bệnh. Ưu điểm của phương pháp này đó là:  

Tiêu diệt nhanh chóng mụn sùi mào gà trên diện rộng. 
Mang lại hiệu quả cao, bệnh khó có khả năng tái phát lại podophyllin 25 ở phú yên. 
Hạn chế đau đớn, chảy máu. 
Bên cạnh ưu điểm thì phương pháp này cũng vẫn còn tổn tại một số nhược điểm như: Chi phí tốn 
kém, dễ gây viêm nhiễm, thời gian hồi phục bệnh chậm. Ngoài ra, phương pháp cũng không được áp 
dụng sử dụng đối với những có vị trí nốt sùi mào gà mọc lên ở những khu vực nhạy cảm. 

podophyllin 25 thái lan  

tôi đã chữa khỏi sùi mào gà  

đã có ai khỏi sùi mào gà chưa  

chữa sùi mào gà ở hậu môn  

thuốc chữa sùi mào gà của nhật  

mua thuốc podophyllin 25 tại tphcm  

sùi mào gà ở rãnh quy đầu  

thuốc chữa sùi mào gà ở nữ  

chữa sùi mào gà ở bệnh viện bạch mai  

thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu  

thuốc chữa sùi mào gà của thái lan  

thuốc chữa sùi mào gà của thái lan  

mẹo chữa sùi mào gà  

thuốc chữa sùi mào gà ở miệng  

chữa sùi mào gà ở phụ nữ mang thai  

nhà thuốc bình tâm  

thuốc trị mụn cóc  

imiquimod  

vợ bị sùi mào gà thì chồng có bị không  

chữa sùi mào gà ở dương vật  

đốt sùi mào gà bằng laser co2  

chữa sùi mào gà bao lâu thì khỏi  

chữa sùi mào gà bằng lá trầu không  

thuốc acid trichloracetic 80  

chi phí đốt sùi mào gà  

sùi mào gà hậu môn  

sùi mào gà ở bộ phận sinh dục nữ  

chữa sùi mào gà bằng thuốc kháng virus  

sùi mào gà nên đốt hay bôi thuốc  

sùi mào gà cổ tử cung  

sùi mào gà ở vùng kín nữ  

chữa sùi mào gà ở âm vật  

hình ảnh sùi mào gà ở dương vật  

chữa sùi mào gà ở dương vật  

sùi mào gà kiêng gì  

chữa sùi mào gà bằng lá tía tô  

chữa sùi mào gà bằng tỏi  

kinh nghiệm chữa sùi mào gà  

thuốc kháng sinh trị sùi mào gà  

mua thuốc podophyllin 25 ở đâu  

thuốc bôi sau sinh đốt sùi mào gà  
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sùi mào gà giai đoạn đầu  

acid trichloracetic 80  

thuốc dermovate  

mụn cóc ở chân  

bệnh sùi mào gà có dễ chữa không  

hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu  

hình ảnh sùi mào gà ở nam giới  

bệnh sùi mào gà nhẹ  

hình ảnh sùi mào gà hậu môn  

hình ảnh sùi mào gà ở cuống lưỡi  

thời gian ủ bệnh sùi mào gà  

4. Điều trị dứt điểm bệnh sùi mào gà bằng liệu pháp quang động học ALA – PDT 

Bệnh sùi mào gà khi đã chuyển sang giai đoạn nặng,  bắt đầu có dấu hiệu biến chứng thì bác sĩ 
chuyên khoa khuyên nên can thiệp ngoại khoa để chữa trị giúp giải quyết bệnh dứt điểm. Ngoài 
phương pháp đốt điện, đốt laser, áp lạnh thì liệu pháp quang học ALA – PDT cũng là phương pháp 
chữa bệnh sùi mào gà phổ biến. Hiện nay, trong số tất cả các phương pháp chữa bệnh sùi mào gà 
ngoại khoa thì phương pháp ALA – PDT được đánh giá là phương pháp mang lại hiệu quả cao nhất, 
khắc phục hoàn toàn đi được những nhược điểm của các phương pháp còn lại. 

Nguyên lý hoạt động của phương pháp: Nhờ việc ứng dụng ánh sáng, oxy và chất cảm quang tác 
động trực tiếp vào tổ chức các nốt sùi mào gà. Từ đó, virus HPV được tiêu diệt tận gốc, tổ chức tế 
bào gây bệnh được phá hủy hoàn toàn, các nốt u nhú và mụn nhọt sùi mào gà được loại bỏ nhanh 
chóng. Khi mầm bệnh không có khả năng sinh sôi phát triển nữa thì các tế bào mới sẽ được thúc đẩy 
phát triển, làm hồi phục nhanh chóng những tế bào đã bị tổn thương trước đó. 

Điểm nổi bật của phương pháp ALA – PDT đó là: 

Định vị chính xác vị trí nhiễm bệnh, tiêu diệt virus HPV nhanh chóng mà không gây ảnh hưởng cho 
những tế bào mô lành xung quanh. 
Lộ trình điều trị bệnh nhanh chóng, chỉ trong vòng 3 ngày các nốt u nhú mụn sùi mào gà để được loại 
bỏ hoàn toàn. 
Phương pháp chữa bệnh không gây đau, không gây chảy máu và không gây tác dụng phụ. 
Công nghệ chữa bệnh hiện đại với tổn thương nhỏ nên không để lại sẹo, đảm bảo thẩm mỹ. 
Virus được tiêu diệt tận gốc, nguy cơ tái phát lại bệnh thấp. 
Sau điều trị những tổn thương của bệnh nhanh chóng được hồi phục hoàn toàn. 
Đăng ký gói khám chữa sùi mào gà ưu đãi 
Liệu pháp quang học ALA – PDT được đánh giá là phương pháp tối ưu mang lại hiệu quả cao vượt 
trội. Hiện nay tại Hà Nội, phòng khám đa khoa Thái Hà đã và đang ứng dụng rất thành công phương 
pháp này vào trong quá trình điều trị bệnh sùi mào gà. 

Nhờ sự kết hợp giữa phương pháp chữa bệnh hiện đại với đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm và 
trang thiết bị y tế tiên tiến. Phòng khám đã giúp cho quá trình thăm khám và điều trị bệnh sùi mào gà 
của người bệnh đạt kết quả cao. Ngoài ra, phòng khám đa khoa Thái Hà còn có chi phí chữa bệnh 
sùi mào gà hợp lý, công khai, minh bạch. Bệnh nhân khi đăng ký khám chữa bệnh qua số hotline còn 
được hưởng rất nhiều ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn chữa sùi mào gà bằng khoai tây. 

Trên đây là tổng hợp tất tần tật các cách chữa bệnh sùi mào gà dân gian và hiện đại từ các chuyên 
gia. Hy vọng rằng với những chia sẻ này các bạn đã lựa chọn được cho mình phương pháp chữa sùi 
mào gà phù hợp nhất. Mọi thắc mắc nào khác về vấn đề sức khỏe cần tư vấn, các bạn có thể liên hệ 
trực tiếp qua hotline 0379544317 hoặc click vào khung chat ở phía góc màn hình để được hỗ trợ giải 
đáp nhanh chóng. 

Thông tin nhiều bệnh nhân quan tâm: 

- Chữa sùi mào gà ở đâu 
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- Chi phí chữa bệnh sùi mào gà hình ảnh sùi mào gà ở cổ tử cung 

Từ khóa đề cập: chữa sùi mào gà, cách chữa bệnh sùi mào gà, chữa bệnh sùi mào gà, cách chữa 
sùi mào gà, điều trị sùi mào gà, cách chữa sùi mào gà tại nhà, đốt sùi mào gà, cách chữa bệnh sùi 
mào gà ở nam giới, cách chữa bệnh sùi mào gà ở nữ giới, trị sùi mào gà, cách chữa bệnh sùi mào 
gà hiệu quả nhất, cách chữa sùi mào gà ở nữ, cách điều trị bệnh sùi mào gà, điều trị bệnh sùi mào 
gà, bệnh sùi mào gà ở nữ và cách chữa trị, cách trị sùi mào gà, bệnh sùi mào gà và cách chữa trị, 
cách chữa trị bệnh sùi mào gà, cách chữa trị sùi mào gà, cách chữa triệt để bệnh sùi mào gà, cách 
điều trị sùi mào gà, thuoc sui mao ga, thuoc chua benh sui mao ga, thuoc tri sui mao ga, dieu tri sui 
mao ga, cach chua benh sui mao ga, chua sui mao ga, chua benh sui mao ga, cach chua sui mao ga, 
tri benh sui mao ga, cách điều trị bệnh sùi mào gà ở nam giới, cách trị bệnh sùi mào gà, chữa trị sùi 
mào gà, trị bệnh sùi mào gà, phác đồ điều trị sùi mào gà, thuốc trị bệnh sùi mào gà, cách chữa bệnh 
sùi mào gà ở nam, cách trị bệnh sùi mào gà ở nam, cách trị bệnh sùi mào gà ở nữ, chữa bệnh sùi 
mào gà ở nam giới, chữa bệnh sùi mào gà ở nữ giới, điều trị sùi mào gà ở nữ giới, làm thế nào để 
chữa bệnh sùi mào gà, cach dieu tri benh sui mao ga, cach tri sui mao ga, dieu tri benh sui mao ga, 
cách trị bệnh mồng gà, chữa bệnh mào gà 
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