
Điều Trị Bệnh Thường Gặp Bằng Đá Viên Làm Từ Máy Làm Đá

Từ  lâu công  dụng của đá viên  không còn xa lạ với nhiều người, và nhu cầu sử dụng với số
lượng cũng đang lớn dần do ảnh
h
ư
ởng
của
nhiệt
đ
ộ
tr
á
i
đ
ất
đ
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n
.  Trong đó khả năng điều trị bệnh thường gặp của đá viên không có nhiều người biết.  Vậy
cách điều trị bệnh hay gặp mà đá viên làm ra từ máy làm đá ra sao, bạn hãy  xem thông tin
dưới đây.

  

1.Giảm  sốt 
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Khi bị sốt cao muốn giảm được triệu chứng sốt trước khi  đưa đến bệnh viện thì có thể dùng đá
viên làm từ máy làm đá, lấy khăn sạch cho  đá viên vào rồi chườm lên chán cho giảm nhiệt,
không lên để tiếp xúc khá lâu sẽ  gây bỏng lạnh.

Giảm sốt bằng khăn lạnh đã ngâm nước đá
2. Cầm  máu 

Khi bị chấn thương tại bộ phận nào đó để cầm máu và làm  giảm chấn thường thì nên dùng đá
viên xoa lên khu vực có vết thương. Nếu trong  trường hợp vết thương không quá to thì bạn có
thể dùng đá viên chườm lên sẽ  giúp vết thương nhỏ lại và máu sẽ chảy ít hơn.

3. Điều  trị ngứa do côn trùng cắn 

Trong thời điểm nóng bức, ẩm thấp nhất là vào mùa hè thì  đây là cơ hội rất tốt để côn trùng như
muỗi phát triển. Khi bị côn trùng đốt thì  bạn có thể dùng đá viên xoa lên vết côn trùng đốt để
ngăn sưng tấy và chất độc  tiết ra từ côn trùng. Một lưu ý khác là bạn không nên để đá trên đó
quá lâu, chỉ  cần không quá 30 phút là được, nếu hơn có thể gây bỏng lạnh cho da của bạn.

4. Chữa  chảy máu cam

Khi chảy máu cam muốn ngừng chảy thì bạn dùng đá viên để  vào khu vực huyệt nghênh dương
đây là vị trí giao nhau giữa đường ngang và  đương giữa 2 lỗ mũi, máu cam sẽ hết chảy.

5.Ngăn  sưng từ đốm mụn
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Những đốm mụn luôn làm bạn khó chịu và phiền toái. Muốn  giảm tình trạng thì bạn nên thì đá
viên chườm lên đốm mụn để giảm sưng tấy, giảm  đau và ngăn chặn những tai biến xảy ra sau
này. Để đá tại đó tầm 5 đến 10 phút  là tốt nhất để có hiệu quả nhanh hơn.

Đá viên ngăn sưng từ các đốm mụn ( đá lạnh bọc trong  khăn,không chườm đá viên trực
tiếp )

6. Giảm  tim ổn định, giảm căng thẳng

Nhịp tim thông thường thường đập trung bình trong khoảng  100 đến 140 lần/phút, nếu như tim
của bạn đập nhanh hơn thông thường thì bạn có  thể dùng đá viên làm từ máy làm đá với khăn
sạch sau đó đưa lên trán, và mặt đợi  1 lúc nhịp tim sẽ trở lại bình thường. Cách này cũng rất
hiệu quả khi sử dụng để  điều trị giảm lo lắng, căng thẳng.

7. Lấy  vật nhọn không đau 

Muốn lấy gai hay vật nhọn vào đó vào da mà sợ cảm giác  đau thì nên sử dụng đá viên chườm
lên vị trí bị vật nhọn gây sẽ  làm giảm đau khi lấy vật đó ra. Đây là giải  pháp gây tê tạm thời.

8, Điều  trị đau răng 

Bị đau răng làm nhiều người bức bối khi mắc phải, để điều  trị cần dùng đá viên tạo từ máy làm
đá đem xoay lên huyệt hợp cốc nằm ở lòng  bàn tay, đợi khoảng vài phút sẽ thấy có tác dụng.
Chú ý răng bị đau ở phía bên  nào thì cần chườm đá vào huyệt hợp cốc ở tay ngược lại.

9, Điều  trị vết bỏng 
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Khi bạn chẳng may bị bỏng vì lý do nào đó thì việc bạn cần  làm là nhúng phần bị bỏng vào
nước lạnh sau đó chờm đá viên lên  vết bỏng để ngăn sưng tấy, và mọng nước. Cách  này chỉ
có thể làm khi bị bỏng nhẹ nếu vết bỏng lớn thì bạn không thể ngâm cả cơ  thể vào nước lạnh
được vì có thể gây tụt nhiệt độ trong cơ thể.

10,  Điều trị thâm và sưng mắt

Bạn bị thâm mắt thì có thể dùng đá viên làm từ máy làm đá  chườm lên phần thâm của mắt,
tầm 10 phút là vết thâm sẽ hết. Nếu mắt bị sưng do  lý do nào đó thì việc chườm đá viên lên sẽ
làm vết sưng hết rất nhanh.

                                                

Phương pháp điều trị khi sử dụng đá viên chỉ là nhất thời,  để điều trị bệnh hoàn toàn và lâu
dài thì bạn nên đến bệnh viện là tốt nhất.

Khi bị thâm hoặc sưng mắt hãy dùng đá viên

 (lấy khăn bọc  đá chườm, tránh bỏng lạnh)

11. Thuyên  giảm bệnh trĩ bằng phương pháp trườm đá

Nước  đá, nước lạnh có tác dụng giảm đau do bệnh trĩ gây ra bằng cách gây tê cục bộ  khu vực
bị ảnh hưởng, vì thế bệnh nhân sẽ thoát khỏi cơn đau một cách nhanh nhất.  Hơn nữa người ta
có câu “ nóng nở ra, lạnh co vào “,điều này đúng với trường hợp  này, khi gặp lạnh các búi trĩ tùy
vào kích thước sẽ co vào phần nào, hoặc nếu  chảy máu thì đá viên sẽ cầm máu cho vết
thương.
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Cần lặp  lại quy trình này 3 lần/ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Bệnh trĩ khi chườm đá không  hề gây ra tác dụng phụ, nhưng khi áp dụng bạn cũng cần cẩn
thận, tốt nhất không  đặt trực tiếp cục đá lạnh lên búi trĩ mà nên lót bằng một lớp khăn sạch,
mỏng với  mục đích giảm thiểu nguy cơ bị bỏng lạnh do đá viên gây ra.

Điều trị căn bệnh trĩ với phương pháp chườm nước đá, chỉ  có tác dụng giảm đau tức thời, giảm
sự khó chịu mà người bệnh phải chịu đựng,  vì vậy ngoài mẹo nhỏ trên, người bệnh cũng cần
đồng thời kết hợp với biện pháp  khác như ăn uống, thể dục và sử dụng các loại thuốc nhằm hỗ
trợ trong quá trình  trị bệnh mang lại kết quả tốt nhất.

Xem thêm: Chữa trị bệnh gout bằng đá viên

Nếu có nhận xét thì bạn có thể liên hệ qua địa chỉ: 

Trụ  Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:

    

Địa  chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

    

Tel:  0913.102.168 - 091.507.8989 
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