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Pencarian Penyakit, Gejala dan Pengobatan Tanggal publikasi: 22 Februari 2019 Terakhir diperbarui pada 9 November 2020 Ikhtisar 13 Juni 2019 Waktu baca: 4 menit Orkitis adalah peradangan satu atau kedua testis (testis) sekaligus. Testis di dalam testis menjadi menyakitkan, bengkak
dan kemerahan. Penyebab orkitis adalah infeksi bakteri atau virus. Infeksi virus yang sering menyebabkan virus gondok ini ketika penderitanya gondongan. Sekitar 14% hingga 35% pria mengalami orkitis. Risiko terbesar datang pada usia 15 hingga 29. Iklan HonestDocs Free Ongkir Di
Seluruh Indonesia ✔️ Apakah COD ✔️ Konsultasi Apoteker GRATIS ✔️ Tanda dan Gejala Apa Saja Karakteristik dan Gejala Orkitis? Nyeri pada testis dan selangkangan adalah gejala utama orcitis. Gejala lain termasuk: Kapan harus pergi ke dokter? Jika Anda mengalami rasa sakit atau
pembengkakan di skrotum, terutama jika rasa sakitnya tidak terduga, segera kunjungi dokter Anda. Beberapa kondisi dapat menyebabkan nyeri testis, dan beberapa kondisi membutuhkan perawatan segera. Misalnya, testis torsio (saluran testis bengkok). Penyebab dan Faktor Risiko Apa
Penyebab Orkitis? Ada dua bentuk orch yang bersifat bakteri dan virus. Penyebab orkitis virus yang paling umum adalah virus gondok (gondongan). Meskipun penyakit ini lebih sering terjadi pada anak-anak, orkitis jenis ini lebih sering dialami pada pria yang sudah mencapai pubertas.
Gejala orkitis biasanya mulai muncul 4 hingga 8 hari setelah timbulnya pembengkakan kelenjar ludah di pipi (gondongan), meskipun mungkin terjadi sebelum atau bahkan tanpa adanya pipi gondongan. Seperti orkitis bakteri, itu terjadi karena kelanjutan infeksi saluran kemih dan infeksi
menular seksual (STI), seperti gonore, klamidia, dan kondisi terkait yang disebut epididymitis. Epididymitis adalah peradangan epididy. Ini adalah tabung yang menyimpan dan mengirimkan sperma karena menghubungkan testis ke vas deferens. Ada jenis orch lain yang tidak diketahui pasti
penyebabnya, sehingga disebut orkitis idiopatik. Iklan jujur ongkir gratis di seluruh Indonesia ✔️ COD ✔️ Konsultasi Apoteker GRATIS ✔️ siapa yang lebih berisiko menyimpulkan? Risiko terbesar orkitis virus adalah pada pria berusia 15 hingga 29 tahun yang tidak diimunisasi oleh MMR.
Seperti orkitis bakteri, lebih banyak cendrung terjadi pada orang yang terlibat dalam perilaku seksual berisiko tinggi. Perilaku seksual berisiko tinggi termasuk: memiliki kondom memiliki riwayat spesimen menular seksual, memiliki pasangan yang memiliki kelainan saluran kemih Bawaan
IMS juga dapat meningkatkan risiko orcitis. Ini berarti risiko tinggi bagi orang yang lahir dengan kelainan struktural di kandung kemih atau ed. Investigasi dan diagnosis Bagaimana cara memastikan diagnosis orkitis? Setelah dokter Anda mengajukan beberapa pertanyaan tentang gejala
Anda dan riwayat penyakit Anda sebelumnya, Ada sejumlah penelitian yang diperlukan untuk mengidentifikasi anggrek, yaitu: Pemeriksaan testis. Terlihat dengan mata telanjang, skrotum atau sakrosan testis tampak membengkak, kemerahan, dan rasa sakit untuk disentuh. Kontrol
colokan. Untuk menentukan apakah prostat juga meradang. Ini dilakukan oleh dokter, memasukkan dua jari ke anus pasien untuk dapat meraba prostat. Pemeriksaan urin dan tubuh. Dokter dapat meminta sampel urin dan menyeka cairan yang keluar di ujung penis (duh body) untuk
analisis laboratorium. Ini dapat ditularkan secara seksual atau infeksi lainnya. Tes darah. Tes ini berfungsi untuk menentukan apakah pasien terinfeksi HIV, sifilis, atau penyakit menular seksual lainnya. Usg. Pencitraan ultrasound dapat mengesampingkan tusukan badai testis. Toritis testis
mengubah saluran testis yang menyebabkan rasa sakit yang parah di area testis dan selangkangan, dan gejala sering bingung dengan orcitis. Masalah ini dapat membahayakan kesuburan jika mengganggu aliran darah ke testis. Oleh karena itu, Anda harus segera mencari saran medis.
Mengambil gambar testis. Zat kontras dimasukkan ke dalam aliran darah dan pemindai khusus dapat dilihat dan dipetakan oleh aliran darah ke testis. Bukan berarti semua jenis penelitian dilakukan pada satu pasien, dokter akan memutuskan studi mana yang diperlukan. Obat dan
Pengobatan Cara Mengobati Orhiitis di Rumah? Tidak ada obat khusus untuk orkitis virus, karena kondisinya menghilang dengan sendirinya. Sementara itu, Anda dapat menggunakan obat di rumah untuk menangani gejala yang muncul. Iklan untuk HonestDocs Free Shipping Across
Indonesia ✔️ Do COD ✔️ Konsultasi Apoteker GRATIS ✔️ Ambil sisa penuh tempat tidur, gunakan obat penghilang rasa sakit (seperti parasetamol atau ibuprofen), oleskan kompres es, dan angkat atau angkat testis bengkak jika memungkinkan, dapat membuatnya lebih nyaman. Waktu
pemulihan rata-rata adalah 3-7 hari. Dalam kasus lain orkitis bakteri, pengobatan harus ded oleh profesional kesehatan karena membutuhkan obat-obatan khusus untuk membasmi bakteri patogen. Apa perawatan dan obat-obatan untuk orkitis bakteri? Orkitis bakteri diobati dengan
antibiotik, obat anti-inflamasi, obat anti-panas dan rasa sakit. Terlepas dari sumber peradangan, pemulihan penuh dapat memakan waktu beberapa minggu. Pastikan bahwa antibiotik yang diresepkan diambil sesuai dengan aturan dan dihabiskan, meskipun gejala telah membaik setelah
sejumlah obat. Mengkonsumsi antibiotik penting untuk sepenuhnya membasmi bakteri dan mencegah kekambuhan. ( ! ) Selama orkitis belum sembuh, hindari seks dan angkat berat. Jika penyebabnya adalah sti, pasangan Anda juga harus dirawat. Apa risiko orkitis yang dapat terjadi?
Kebanyakan pria yang menderita orch pulih sepenuhnya tanpa efek jangka panjang. Orchiitis jarang menyebabkan infertilitas atau infertilitas. Komplikasi termasuk jarang: peradangan kronis epididymiam. abses atau endapan busuk skrotum. kontraksi testis yang terkena dampak. jaringan
testis. Pencegahan Bagaimana cara menghindari orcitis? Dalam beberapa kasus orkitis tidak dapat dihindari, terutama bagi mereka yang memiliki kelainan saluran kemih bawaan. Namun, siapa pun dapat mempertahankan diri orcitis)' target = '_blank'&gt;virus orcitis. Misalnya, vaksinasi
dan upaya lain untuk mencegah gondongan. Baca: Penyebab Gondongan, Metode Penularan, dan Pencegahan Sementara Orkitis Bakteri, dapat dihindari dengan mengelola kehidupan seks yang aman, misalnya dengan menggunakan kondom atau menghindari perubahan pasangan.
Artikel ini menyediakan informasi terlebih dahulu hanya tentang kondisi kesehatan, bukan diagnosis medis. HonestDocs merekomendasikan agar Anda terus berkonsultasi langsung dengan dokter yang ahli di bidang Anda. Terima kasih sudah membacanya. Seberapa berguna informasi ini
untuk Anda? (1 Tidak berguna / 5 Sangat berguna) Terima kasih atas saran dan masukannya! Kami meningkatkan kualitas layanan kami agar lebih bermanfaat. Buka aplikasi Home / Diseases A-Z/Orchitis (Radang Testis): Gejala, penyebab, diagnosis, pengobatan, pencegahan testis
adalah bagian dari tubuh yang juga tidak terlepas dari masalah kesehatan, salah satunya orkitis. Pelajari lebih lanjut tentang kondisi ini dari gejala, penyebab, pengobatan, dan pencegahan. Apa itu Orkitis? Orkitis adalah kondisi di mana testis mengalami peradangan. Infeksi virus dan
bakteri adalah alasan mengapa seseorang mungkin mengalami peradangan pada testis. Selain itu, peradangan yang terjadi di saluran air mani atau disebut epididitis juga diduga memicu terjadinya Orkitis. Peradangan testis tentu harus segera diobati. Sebab, penyakit ini, jika tidak diobati
dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi dari ini adalah kerusakan pada infertilitas testis alias infertilitas. Orkitis dapat menyerang satu atau kedua testis. Karakteristik dan gejala Orkitis pada timbulnya rasa sakit pada testis menjadi gejala karakteristik penyakit. Namun, jangan segera
berasumsi bahwa Anda mengalami peradangan pada testis sambil merasakan sakit pada testis. Sebab, orkitis juga memiliki gejala khas lainnya. Berikut adalah karakteristik Orkitis yang perlu Anda ketahui dan pahami: Nyeri testis pada testis adalah pembengkakan Nyeri saat buang air
kecil Nyeri saat ejakulasi Cairan Mani Disertai Darah Mungkin disertai dengan peningkatan pembengkakan prostat kelenjar getah bening, demam mual pangkal paha dan muntah Kapan harus memeriksakan diri ke dokter? Jika Anda mengalami salah satu gejala di atas, disarankan agar
Anda segera menghubungi dokter Anda. Perawatan sedini mungkin dapat memfasilitasi proses penyembuhan, sekaligus mencegah memburuknya kondisi, yang bisa berbahaya. Penyebab Orkitis Seperti disebutkan di atas, penyebab utama orkitis adalah infeksi, Ini adalah virus, infeksi
yang disebabkan oleh bakteri maupu. 1. Orkitis karena infeksi virus testis inflamasi dapat disebabkan oleh virus, tepatnya paramyksovirus, yang tidak lain adalah virus yang menyebabkan penyakit gondongan. Ya, virus penyebab penyakit gondongan justru bisa menyebar ke area testis
hingga menyebabkan peradangan. Orhiitis yang disebabkan oleh virus ini biasanya mempengaruhi anak-anak di bawah 10 tahun, dan gejala mulai muncul dalam 4-6 hari setelah kematian. 2. Orkitis karena infeksi bakteri Meskipun dalam kasus peradangan testis yang disebabkan oleh
infeksi bakteri, ada 3 (tiga) jenis bakteri, yang dianggap biang keladinya, bakteri mana juga penyebab penyakit kelamin lainnya seperti lampiran testis dan penyakit menular seksual (STD), serta infeksi saluran kemih (UTI). Bakteri ini adalah: Neisseria gonorrhoeae Streptococcus sp.
Staphylococcus sp. (Dari spesies Staphylococcus sp. E. selain itu mungkin juga memiliki faktor penyebab lain dalam peradangan testis ini. Penting bagi Anda untuk segera memeriksakan diri jika anda mengembangkan gejala penyakit ini untuk mengetahui apa penyebabnya, sehingga
pengobatan dapat bekerja secara optimal. Faktor risiko orkitis Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang lebih berisiko mengalami peradangan pada testis. Faktor-faktor risiko ini adalah sebagai berikut: Riwayat infeksi saluran kemih Riwayat operasi alat kelamin serta cacat lahir
saluran kemih di saluran kemih Tidak atau tidak divaksinasi terhadap penyakit gondongan Sementara itu, perilaku seks yang tidak sehat juga dapat meningkatkan risiko seseorang terkena orkitis. Perilaku seks yang tidak sehat seperti yang ditentukan: Sering berganti pasangan seks untuk



penderita PMS SEKS Berhubungan Seks Tanpa Kondom dalam Sejarah PMS sehingga menerapkan gaya hidup sehat - termasuk masalah seks - sehingga Anda tidak jatuh untuk faktor-faktor risiko ini. Diagnosis Orkitis Untuk menentukan apakah Anda mengalami peradangan testis atau
tidak, dokter Anda harus melakukan sejumlah penelitian. Selain memastikan, penyelidikan juga bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab penyakit, sehingga dokter dapat menentukan metode pengobatan mana yang sesuai, bahwa pengobatan berlangsung dengan lancar. Diagnosis
orkitis terdiri dari: 1. Riwayat pemeriksaan tekanan darah pasien dan prosedur standar berat badan, dokter mengajukan sejumlah pertanyaan terkait keluhan yang dialami. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebagai berikut: Gejala apa yang dirasakan? Sudah berapa lama ini berlangsung?
Pernahkah Anda mengalami kondisi ini sebelumnya? Apakah ini penyakit ISK sebelumnya? Apakah dia memiliki riwayat penyakit PMS? Apakah ada hubungan seksual berisiko? Apakah ada gond gonndok? 2. Pemeriksaan fisik Selesai sejarah, dokter akan lanjutkan tahap ujian
pemeriksaan fisik. Pada tahap ini, dokter akan memeriksa testis pasien untuk mengetahui apakah ada kelainan yang mengarah pada orkitis. 3. Dalam pemeriksaan suportif terakhir, dokter akan melakukan studi yang mendukung untuk memperkuat diagnosis. Studi yang mendukung
biasanya meliputi: ultrasound, yang dirancang untuk melihat apakah ada kelainan pada testis pasien, menunjukkan adanya peradangan. Tes darah dirancang untuk mengetahui apakah ada kemungkinan infeksi menular seksual. Tes urin, dirancang untuk menentukan kemungkinan
peradangan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Pemeriksaan/ pewarnaan lendir Urethra, yaitu untuk memeriksa cairan yang meninggalkan melalui saluran kemih di ujung mikroskop, dirancang untuk mengetahui jenis bakteri apa yang menginfeksi terapi orch pada testis pasien Setelah
pasien dikatakan mengalami peradangan testis positif pada testis, dokter akan segera menentukan langkah-langkah perawatan sesuai dengan akar penyebabnya. 1. Pengobatan Orkitis karena infeksi virus Pengobatan peradangan testis yang disebabkan oleh infeksi virus termasuk:
Pemberian obat antivirus, pemberian obat penghilang rasa sakit (parasetamol, ibuprofen, dll.) untuk mengurangi gejala testis yang dikompresi oleh air dingin Selain itu, dokter juga biasanya meminta pasien untuk sementara waktu untuk tidak berhubungan seks sampai penyakit sembuh,
dan istirahat yang cukup menjadi perlu untuk mempercepat penyembuhan 2. Pengobatan orkitis karena infeksi bakteri Pengobatan peradangan testis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada dasarnya sama dengan pengobatan peradangan yang disebabkan oleh infeksi virus. Hanya,
obat utama yang diberikan adalah antibiotik. Dalam hal jenis obat dan dosis, sepenuhnya ditentukan oleh dokter setelah melihat kondisi pasien. Pastikan untuk selalu mengikuti instruksi dokter selama masa perawatan sehingga masalah kesehatan ini dapat segera ditangani. Komplikasi
Orkitis Seperti yang dijelaskan di atas, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi jika pasien tidak segera diobati. Komplikasi mungkin: Kerusakan pada jaringan testis kekurangan testosteron lecet dalam testis Penurunan ukuran testis (afrio testis) Orkitis pencegahan infertilitas Selain
faktor-faktor yang memang tidak dapat dipulihkan seperti cacat testis sejak lahir, penyakit ini dapat dicegah. Cara mencegah-atau setidaknya meminimalkan-risiko peradangan testis adalah: Vaksinasi terhadap gondur. Terapkan perilaku seks yang sehat. Menjaga kemurnian tubuh intim.
Anonim. Orkitis, tak bisakah kau lakukan itu? (5 Juni 2020) Anonim. Peradangan testis. (5 Juni 2020) Roth, misalnya 2018. Orkitis, tak bisakah kau lakukan itu? (Diakses tanggal June 5, 2020) 2020)
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