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Οι
ιατρικοί
σύλλογοι
συμβουλεύουν να θεραπεύεται η
νόσος Peyronie χρησιμοποιώντας
κολλαγενάση σε συνδυασμό με μια
συσκευή έλξης πέους ως τεχνική
αναδιαμόρφωσης. Μελέτες λένε:
"Η θεραπεία έλξης του πέους
εμφανίζεται ως αποτελεσματική
θεραπεία για την οξεία φάση της
νόσου του Peyronie όσον αφορά
τη μείωση της καμπυλότητας του
πέους, τη μείωση του πόνου και τη
βελτίωση
της
σεξουαλικής
λειτουργίας"

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΤΕ ΤΗ
ΝΟΣΟ PEYRONIE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ;

Η Andropeyronie® είναι μια
συσκευή έλξης πέους (ΣΕΠ) που
εφαρμόζει μια απαλή δύναμη
έλξης στο πέος για λίγες ώρες
την
ημέρα.
Είναι
προσαρμοσμένη
στο
να
εφαρμόζει
μια
δύναμη
απέναντι από την καμπυλότητα.
Μπορεί να φορεθεί άνετα και
διακριτικά. Η κολλαγενάση του
clostridium histolyticum (CCH)
είναι ένα ένζυμο που εγχέεται
στο πέος για τη μείωση της
ινώδους πλάκας.

www.andropeyronie.com

1.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ
Ενδείκνυται για τη θεραπεία ανδρών
με νόσο Peyronie με ψηλαφητή
πλάκα και κύρτωση τουλάχιστον 30
μοιρών. Ρωτήστε τον ιατρό σας για
το μέγεθος της κύρτωσης και τη
δυνατότητα εφαρμογής της
θεραπείας .

2.ΕΝΈΣΕΩΝ
Το ιατρικό πρωτόκολλο βασίζεται σε
κύκλους 2 ενέσεων κολλαγενάσης
και 6 εβδομάδων ανακατασκευής με
τη συσκευή Andropeyronie®. Ο
αριθμός των κύκλων είναι από 2 έως
4, ο οποίος εξαρτάται από την
πρόταση του ουρολόγου.

Τώρα μπορείτε να
μειώσετε την
καμπυλότητα του
πέους
χρησιμοποιώντας
τη συνδυασμένη
μέθοδο ενέσεων
κολλαγενάσης και
συσκευής
Andropeyronie

Η συσκευή Andropeyronie® μειώνει
την καμπυλότητα του πέους και
αποκαθιστά το χαμένο μήκος του
πέους στη νόσο του Peyronie,
βελτιώνοντας τη σεξουαλική
λειτουργία. Είναι μια ασφαλής και
εύκολη στη χρήση μέθοδος.
Η Andropeyronie® είναι εγκεκριμένη
και κλινικά δοκιμασμένη για τη
θεραπεία της νόσου Peyronie.
Πρόκειται για μια κατοχυρωμένη με
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συσκευή με 1
εκατομμύριο ικανοποιημένους
χρήστες.

3.ΑΝΑΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗΣ
Η συσκευή Andropeyronie®
χρησιμοποιείται για περίπου 6 ώρες
ημερησίως, με ανάπαυση κάθε 2 ώρες.
Τοποθετείται εύκολα στο πέος και
μπορεί να παραμένει φορεμένη στο
περπάτημα, κάθισμα κλπ.

Ζητήστε πληροφορίες σε αυτή
την κλινική σχετικά με τη
συνδυασμένη θεραπεία.
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