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Manfaat Sunat Laser
Manfaat Sunat Laser? [Telp: 081366657878]. Manfaat sunat laser bertujuan
mengangkat jaringan yang menutupi penis. Penutup ini biasanya dikenal dengan sebutan
kulup. Sunat bisa dilakukan pada bayi laki-laki yang baru lahir, umumnya dilakukan pada
anak dan dewasa.

Sunat biasa disebut dengan khitan adalah operasi pengangkatan kulit yang menutupi
ujung (glans) penis pria atau yang biasa disebut dengan kulup. Fungsi kulup untuk
melindungi penis pada saat janin berkembang di dalam rahim, menjaga kelembaban
glans, serta untuk meningkatkan kenikmatan seksual. Apabila, penis yang tidak disunat
dibiarkan dapat menjadi jalur infeksi untuk penyakit tertentu, dan mengunjungi tempat
sunat yang bagus di Jakarta merupakan solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu
untuk menghilangkan keterikatan kulup dengan dasar glans.

Memiliki kelebihan dan kekurangan sunat
•

Akan mengurangi risiko penularan menular seksual

•

Mengurangi kanker serviks pada pasangan seks wanita, menurunkan risiko
kanker penis.

•

Jaga kebersihan pada ujung penis

•

Mencegah radang kepala penis dan kulup

•

Mencegah peradangan glans (balanitis)

Memiliki kekurangan dari sunat dan semua tindakan bedah memiliki risiko
meskipun rendah. Sunat memiliki risiko seperti berikut ini :
•

Mengalami rasa sakit

•

Mengalami iritasi pada ujung penis

•

Mengalami risiko perdarahan dan infeksi luka bekas sunat

•

Adanya peningkatan risiko radang di ujung pembukaan penis.

Sunat laki laki dewasa menggunakan laser memiliki kelebihan dan kekurangan yang ada,
penelitian telah membuktikan bahwa penis yang tidak disunat pun dapat terhindar dari
masalah-masalah yang umum terjadi. Sunat dapat membantu menghindarkan dari
penularan penyakit seksual, tanpa disunat pun dapat terhindar dari hal tersebut selama
menggunakan kondom pada saat berhubungan seks.
BISAKAH BALANITIS SEMBUH SENDIRI?*
Sunat dengan metode laser
•

Waktu perdarahan menggunakan laser dibandingkan teknik konvensional dengan
menggunakan pisau bedah.

•

Sunat laser lebih cepat sembuh karena system lem jaringan yang menggunakan
lebih unggul daripada jahitan bagian luka pada metode pisau bedah.

•

Pada waktu yang diperlukan untuk proses pengerjaannya jauh lebih singkat
dibandingkan dengan sunat menggunakan pisau bedah.

•

Dari penampilan lebih baik dibandingkan sunat dengan pisau bedah.

•

Masalah biaya sunat laser sama dengan menggunakan pisau bedah.

Apakah sunat wajib ?
Apa bila tidak melakukan khitan bukanlah sesuatu yang aneh, Anda tidak perlu
merasakan malu atau minder hal tersebut. Khitan pada pria sendiri mempunyai aspek
positif apabila dilakukan sehingga akan menurunkan terjadinya risiko kanker serviks
(leher rahim) pada pasangan Anda nantinya, bukan berarti bahwa mereka yang tidak
khitan akan menyebabkan kanker serviks pada pasangannya. Selama kepala penis bagian
dalam rutin dibersihkan dengan cara menarik kulit tersebut sehingga kepala penis
tampak lalu dibersihkan dari smegma (endapan air kencing, endapan sisa sperma, hasil
produksi kelenjar minyak yang berfungsi sebagai pelumas, dan jaringan kulit yang mati

terlepas) Jadi Anda tidak perlu khawatir jika titit belum disunat selama kebersihan
kepala penis dan kulupnya terjaga dengan baik.

Segera sunat laser di Klinik Utama Sentosa
Sangat banyak manfaat sunat laser bagi kaum pria, untuk mencegah penyakit menular
seksual dan kanker penis dll. Jika Anda terkena penyakit tersebut sebaiknya konsultasi
segera di Klinik Utama Sentosa berada di jakarta, Indonesia. Sunat laser di Klinik Utama
Sentosa adalah sangat nyaman untuk kesehatan Anda dan menjaga privasi pasien yang
aman.
Biaya sunat laser dewasa di Klinik Utama Sentosa sangat terjangkau serta akan ditangani
langsung oleh dokter yang sudah mahir dan ahli di bidangnya dan didukung dengan alat
medis yang canggih. Klinik utama sentosa adalah klinik spesialis kulit dan kelamin, yang
bisa mengatasi Penyakit menular seksual (PMS), Andrologi, dan Ginekologi serta gejala
yang Anda alami. Masalah biaya sunat sangat terjangkau tergantung dengan penyebab
keluhan Anda.
Anda bisa segera mendatangi rumah sunat Jakarta atau jika ingin mengetahui cara agar
sunat tidak sakit melalui penanganan dokter sebaiknya Anda, hubungi hotline kami di
nomor 0813 6665 7878.
Bahaya Akibat Tidak Sunat
Bahaya Kulup Panjang Pada Pria
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