
TRATAMENTO
COMBINADO DA
COLAGENASE 

COM
ANDROPEYRONIE

As associações médicas
aconselham a tratar a doença
de Peyronie usando colagenase
com um dispositivo de tracção
peniana como técnica de
remodelação. Os estudos dizem:
"A terapia de tração peniana  é
uma terapia eficiente para a
fase aguda da doença de
Peyronie no que diz respeito à
diminuição da curvatura
peniana, redução da dor e
melhoria da função sexual"

A ASSOCIAÇÃO
UROLÓGICA
AMERICANA
RECOMENDA-O

QUERES TRATAR A
DOENÇA DE PEYRONIE DE

FORMA EFICAZ?

Andropeyronie® é um dispositivo
de tracção peniana (PTD) que
transmite uma força de tracção
suave ao pénis durante algumas
horas por dia. É personalizado
usando uma força oposta à
curvatura peniana. Pode ser
usado de forma confortável e
discreta. A colagenase do
clostridium histolyticum (CCH) é
uma enzima injetada no pênis
para reduzir a placa de fibrose.



1.DIAGNÓSTICO

É indicado para o tratamento de
homens adultos com doença de
Peyronie com placa palpável e
deformidade de curvatura de pelo
menos 30 graus. Fale com o seu
médico sobre o seu tipo de curvatura
e a adequação do tratamento.

3.REMODELAÇÃO

Andropeyronie® é usado durante 6
horas diárias com repouso a cada 2
horas. Fixa-se facilmente no pénis e
pode ser usado ao caminhar, sentar-
se, etc.

Agora você pode
reduzir a

curvatura
peniana usando o
mÉtodo combinado

de injeções de
colagenase 

com
Andropeyronie

Andropeyronie® reduz a curvatura
peniana e restaura o comprimento

perdido na doença de Peyronie,
melhorando a função sexual. É um

método seguro e fácil de usar.

Andropeyronie® é aprovado para a
saúde e testado clinicamente. O

aparelho utiliza uma banda para
lhe dar mais conforto, e uma

tecnologia para tratar todos os
tipos de curvaturas. É um

dispositivo patenteado com 1
milhão de usuários satisfeitos.

 
Pergunte a esta clínica sobre a

terapia combinada

 
www.andropeyronie.com

TRATAMENTO COMBINADO
COM UMA CORRECÇÃO DE

MAIS DE 80%

O protocolo médico baseia-se em
ciclos de 2 injecções de colagenase e
6 semanas de remodelação com
dispositivo de tracção peniana. O
número de ciclos é de 2 a 4, o que
dependerá da sugestão do urologista.

2.INJECÇÕES


