TRATAMENTUL
COMBINAT AL
COLLAGENAZEI CU
ANDROPEYRONIE

ASOCIAȚIA
AMERICANĂ
UROLOGICĂ
RECOMANDĂ

Asociațiile medicale recomandă
tratamentul
bolii
Peyronie
folosind colagenază cu un
dispozitiv de tracțiune peniană
ca tehnica remodelare. Studiile
spun: "terapia de tracțiune
peniană este o terapie eficientă
pentru faza acută a bolii
Peyronie în ceea ce privește
scăderea
curburii
peniene,
reducerea
durerii
și
îmbunătățirea funcției sexuale."

VREȚI SĂ TRATAȚI ÎN
MOD EFICIENT BOALA
PEYRONIE?

Andropeyronie®
este
un
dispozitiv de tracțiune peniană
(PTD) care transmite o forță de
tracțiune ușoară în penis pentru
câteva
ore
pe
zi.
Este
personalizat folosind o forță
opusă curburii peniene. Acesta
poate fi purtat confortabil și
discret.
Colagenaza
din
Clostridium histolyticum (CCH)
este o enzimă injectată în penis
pentru a reduce placa fibrozei.

www.andropeyronie.com

1.DIAGNOSTIC
Este indicat pentru tratamentul
bărbaților adulți cu boala Peyronie cu
o placă palpabilă și deformare de
curbură de cel puțin 30 de grade.
Discutați cu medicul dumneavoastră
despre tipul de curbură și despre
potrivirea tratamentului.

2.INJECȚII
Protocolul medical se bazează pe cicluri
de 2 injecții cu colagenază și 6
săptămâni de remodelare cu
dispozitivul de tracțiune peniană.
Numărul de cicluri este de la 2 la 4, care
va depinde de sugestia urologului.

Acum puteți
reduce curbura
penisului folosind
metoda combinată
de injecții cu
colagenază
cu
Andropeyronie

Andropeyronie® reduce curbura
penisului și restabilește lungimea
pierdută din cauza bolii Peyronie,
îmbunătățind funcția sexuală. Este o
metodă sigură și ușor de utilizat.
Andropeyronie® este aprobat și
testat clinic. Dispozitivul utilizează o
bandă pentru a oferi mai mult
confort, și o tehnologie pentru a
trata toate tipurile de curburi.
Acesta este un dispozitiv patentat
cu 1.000.000 de utilizatori satisfăcuți.

3.REMODELAREA
Andropeyronie® este utilizat timp de 6
ore pe zi, cu o pauză de 2 ore. Este fixat
pe penis cu ușurință și poate fi purtat în
timpul mersului pe jos, în timp ce stați,
etc.

Întrebați la această clinică
despre tratamentul combinat

TRATAMENT COMBINAT CU O
CORECȚIE A MAI MULT DE
80%

