
BEHANDELING VAN
COLLAGENASE 

MET
ANDROPEYRONIE

Medische verenigingen adviseren
om de ziekte van Peyronie te
behandelen met behulp van
collagenase en de penis te
behandelen met een
penistractieapparaat. Uit studies
blijkt dat: "Penistractietherapie een
efficiënte methode is om acute fase
van de ziekte van Peyronie te
behandelen met betrekking tot het
verminderen van de peniskromming,
pijnbestrijding en het verbeteren van
de seksuele functie van de penis."
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WILT U DE ZIEKTE VAN
PEYRONIE EFFECTIEF
BEHANDELD HEBBEN?

Andropeyronie® is een
penistractieapparaat (PTD) dat
enkele uren per dag zacht aan de
penis trekt. De kracht die het
apparaat overbrengt past bij de
kromming. Het apparaat kan
comfortabel en discreet gedragen
worden. De collagenase van
clostridium histolyticum (CCH) is
een enzym dat in de penis wordt
geïnjecteerd om de fibrose plaque
te verminderen.



1.DIAGNOSE

Voor de behandeling van volwassen
mannen met de ziekte van Peyronie
met een voelbare plaque en een
krommingsafwijking van ten minste
30 graden. Praat met uw arts over uw
type kromming en of de behandeling
geschikt voor u is.

3.OMVORMING

Andropeyronie® wordt 6 uur per dag
gebruikt, met om de 2 uur rust. Het
apparaat is gemakkelijk te bevestigen
op de penis en kan gedragen worden
tijdens het lopen, zitten, enz.

Nu kunt u de
peniskromming

verminderen met
behulp van de
gecombineerde
methode van
collagenase-
injecties met

Andropeyronie.

Andropeyronie® vermindert de
kromming van de penis en herstelt
de verloren lengte bij de ziekte van
Peyronie en verbetert de seksuele

werking. Het is een veilige en
gemakkelijk te gebruiken methode.

Andropeyronie® is goedgekeurd en
klinisch getest. Het apparaat

gebruikt een band voor meer
comfort en een technologie om alle

soorten krommingen te behandelen.
Het is een gepatenteerd apparaat

met reeds 1 miljoen tevreden
gebruikers.

 
Vraag deze kliniek naar deze

behandeling

 
www.andropeyronie.com

GECOMBINEERDE BEHANDELING
MET EEN CORRECTIE VAN MEER

DAN 80%

2.INJECTIES

De medische behandeling bestaat uit
cycli van 2 collagenase injecties en 6
weken omvormen door middel van
het penistractie apparaat. Het aantal
cycli bedraagt 2 tot 4, afhankelijk van
de suggestie van de uroloog.


