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SOBRE A ANDROVACUUM®
Ergonomicamente projetada e construída, a Androvacuum® é constituída por um cilindro que se encaixa no pénis, com um motor eletrónico para criar sucção e induzir um ambiente de vácuo em redor do pénis que bombeia
sangue para o mesmo e ajuda o pénis a ficar inchado.

Por favor, leia primeiro:
Passo 1- Colocar a ficha de carga DC no furo da parte do motor para carregar. Depois inserir a ficha de carga 		
USB na porta USB do seu computador ou outro carregador (saída: 5V= 1A ou 5V=1.5A).
Passo 2- Quando o produto estiver a carregar, o LED estará a piscar.
Passo 3- Quando aparece uma luz sólida, a carga está completa.

Notas: Antes de carregar, desligue a bomba. O produto não funcionará durante o carregamento.
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COMPONENTES DO DISPOSITIVO
Botão do meio, Pressione este botão para ligar ou desligar o produto
- Botão, Pressione este botão para diminuir a força de sucção, 4 níveis no total
V Botão, Pressione curto tempo neste botão para libertar ar. Premir muito tempo neste
botão para fazer com que o produto liberte ar continuamente
Anel de Amortecimento: Adaptador de Montagem Personalizada. Inserção para diferentes tamanhos de pénis, para ser colocado
no tubo peniano após o anel ter sido colocado
no tubo peniano e o cone removido.
A Botão, Pressione isto
botão para obter sucção
modo automático
+ Botão, Pressione este botão para aumentar a
força de sucção, 4 níveis totalmente
Cilindro Amovível
Anéis de Assistência na Ereção / Anéis de Constrição: tpara ajudarem a manter a ereção. Para diferentes espessuras penianas.

Ficha de carregamento USB

Ficha de carregamento DC

Nota: O gel selante não está incluído na embalagem, apenas disponível nas farmácias.
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INDICAÇÕES MÉDICAS
DISFUNÇÃO ERÉTIL
Androvacuum® destina-se ao tratamento da Disfunção Erétil. Estima-se que milhões de homens são afetados.
A Disfunção Erétil pode ser um sinal da existência de um problema sério na circulação sanguínea ou ao nível dos
nervos. A Disfunção Erétil é frequentemente o efeito secundário de uma medicação que possa estar a tomar. Se
suspeita disto, fale com o seu médico. Nunca deve alterar ou parar de tomar a medicação sem consultar primeiro
o seu médico. O tabaco, alcoolismo e o abuso de drogas podem todos contribuir para um distúrbio erétil.
Terapia de Disfunção Erétil com Androvacuum®, recomendo para:
Homens que por vezes não conseguem ter uma ereção completa devido ao stress, excitação ou medo.
	Homens que têm facilmente uma ereção, mas têm problemas em mantê-la.
Homens com problemas de ereção de todas as idades, mesmo os que não atingem uma
ereção há anos.
Homens com problemas de ereção que não tomam medicamentos contra a DE devido a problemas 		
cardíacos.
“FITNESS SEXUAL”
Os ambientes de vácuo aumentam a circulação sanguínea para o pénis quando este fica inchado. Com o decorrer do tempo, os ambientes de vácuo regularmente induzidos fazem com que o corpo cavernoso se adapte a
estas situações continuamente exigentes. O pénis acaba por produzir o mencionado aumento da circulação
sanguínea por si, mesmo quando não é criado um ambiente de vácuo. Isto implica que o órgão sexual reage
mais rapidamente à estimulação sexual. Um problema de ereção prolongado pode levar ao encolhimento dos
tecidos penianos e a uma redução na circulação peniana (atrofia devido à não utilização). O uso regular da
Androvacuum® irá duplicar os benefícios das ereções noturnas, revertendo o encolhimento do pénis, recondicionando a circulação peniana e promovendo um regresso à boa saúde do pénis. Androvacuum® pode ajudar
a esticar os tecidos de volta ao seu estado normal dentro de apenas 4 semanas de uso regular, combinado com
uma melhoria na circulação peniana. Ao mesmo tempo, estaria a induzir um inchaço peniano total e promovendo
uma boa saúde peniana.
Terapia Fitness Sexual com Androvacuum®, recomendada para:
Homens que tenham ereções fracas.
Homens que estejam a passar por ereções progressivamente mais fracas devido ao processo de
envelhecimento, estilo de vida sedentário, consumo de álcool ou tabaco, bem como aos níveis eleva		
dos
de colesterol ou stress.
Homens com baixos níveis de testosterona (SDT ou hipogonadismo) e em suplementos hormonais.
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SELEÇÃO DE COMPONENTES PARA O TAMANHO DO SEU PÉNIS E COLOCAÇÃO DO DISPOSITIVO
1. Comece com o maior Assistente de Ereção e Anel de Amortecimento. Se não consegue suster o vácuo e a
ereção com os anéis maiores, gradualmente use o próximo Assistente de Ereção e Anel de Amortecimento
mais pequenos até conseguir suster o vácuo e a ereção.
2. Coloque o cilindro (com a ponta suave para cima) numa superfície lisa. Coloque o Sistema Cónico (motor) no
tubo peniano..
3. Segure as duas alças do Anel Assistente de Ereção, conforme demonstrado. Coloque as pontas dos seus
polegares no topo do anel junto ao Sistema Cónico de Fácil Carga e empurre o anel para baixo. As pontas dos
seus polegares deslizam ao longo da superfície do Sistema Cónico de Fácil Carga. Coloque o Anel Assistente
de Ereção perto do fim do tubo para uma carga posterior facilitada para a base do pénis (não carregue o anel
no tube puxando as alças, elas podem rasgar).

4. Deixando correr água quente sobre o cilindro (antes de montar o motor) irá ajudar a prevenir que o cilindro
embacie durante o uso.
RODE E PUXE PARA REMOVER
BOTÃO PARA LIGAR OU DESLIGAR O PRODUTO

ANEL DE AMORTECIMENTO
ou Inserção com Adaptador de Montagem Personalizada
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GUIA PARA USAR O SISTEMA
ANÉIS ASSISTENTES DE EREÇÃO

Um dos passos mais importantes é encaixar adequadamente os Anéis Assistentes de Ereção. Para manter o
sangue no pénis, o anel deve encaixar-se confortavelmente apertado, mas não deve estar mais apertado que o
necessário. Se a Androvacuum® lhe der uma boa ereção, mas com o Anel Assistente de Ereção a ficar solto
enquanto a usa durante cinco minutos ou menos, deve experimentar o próximo anel mais pequeno..
Trinta minutos é o período de tempo máximo recomendado para usar os Anéis Assistentes de Ereção. Se forem
usados por mais tempo é possível ocorrerem danos permanentes.
Após ter optado pelo tamanho correto do anel, só irá demorar alguns minutos para ter uma ereção.
NÃO USE UM ANEL ASSISTENTE DURANTE MAIS DE 30 MINUTOS.
Androvacuum® irá ajudá-lo a atingir uma ereção plena e satisfatória na maioria dos casos.
Permita que passem, no mínimo, 60 minutos entre utilizações.
Não adormeça usando o Anel Assistente de Ereção.
Os Anéis Assistentes de Ereção não devem ser usados como um método de controlo de natalidade.
Use o Anel Assistente de Ereção mais largo que sustenha uma ereção.
Não use os Anéis Assistentes de Ereção enquanto consome álcool ou drogas.
	O uso frequente dos Anéis Assistentes de Ereção pode resultar em hematomas na base do pénis (onde
o corpo do pénis encontra a área púbica). Os efeitos temporários secundários podem incluir alguns hematomas no pénis ou alguns pequenos pontos vermelhos por debaixo da pele. Proceda com cuidado
e use gel lubrificante de água solúvel em quantidade suficiente quando remove o anel de suporte.
	Não use lubrificantes à base de óleo, tais como vaselina, pois eles serão prejudiciais para os Anéis Assistentes de Ereção e outro tipo de materiais de latex, tais como preservativos. Use apenas lubrificante
de água solúvel e gel vedante.
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GUIA PARA USAR O SISTEMA
BOTÃO DE LIBERTAÇÃO MANUAL DO VÁCUO E CRIAÇÃO DO AMBIENTE DE VÁCUO
O seu pénis deve ficar preenchido e rígido sem dor em 10 a 90 segundos. Pode sentir pressão quando o seu pénis começa a ficar ereto devido ao vácuo, o que é normal. Se sentir uma dor ligeira quando o seu pénis começar a
ficar preenchido, experimente um nível de vácuo mais baixo carregando no botão de libertação manual do vácuo
(com um pouco de prática deve encontrar o seu nível de vácuo correto, para que possa criar uma ereção total).
O botão de libertação manual do vácuo pode ser premido para baixar o nível do vácuo. Se for libertado vácuo
em demasia, ele pode ser facilmente aumentado premindo o botão de ativação.
Para remover o pénis do Cilindro, carregue no botão de libertação manual do vácuo até a pressão do vácuo
ter desaparecido. De seguida, pode remover o Cilindro.
A maioria dos homens com Disfunção Erétil perderá grande parte da ereção pouco após removerem o seu pénis
do Cilindro. Este problema pode ser resolvido através da montagem correta do Anel Assistente de Ereção. Por
outro lado, se achar que tem uma ereção suficiente para ter relações sexuais, pode não necessitar usar o Anel
Assistente de Ereção. Poderá conseguir ter uma boa vida sexual usando apenas o dispositivo Androvacuum®
sem os Anéis Assistentes de Ereção.

REMOVENDO O ANEL ASSISTENTE DE EREÇÃO
Atenção: Não use o Anel Assistente de Ereção durante mais de 30 minutos

Remova o anel puxando as abas laterias para fora. O anel irá esticar-se, permitindo que o sangue saia do pénis.
Depois, pode puxar o Anel Assistente de Ereção com facilidade. Para prevenir que o Anel Assistente de Ereção
se enrole nos pêlos púbicos, experimente usar um pouco de gel vedante no pêlo antes de colocar o anel.
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INSTRUÇÕES PARA TERAPIA DE DISFUNÇÃO ERÉTIL
1. Lubrifique o seu pénis, o interior do Cilindro e a área dos pêlos púbicos (a área que entra em contacto com os
anéis de amortecimento), com o gel vedante. Isto ajuda a formar um bom vácuo com o seu corpo e previne
que o pénis fique colado às paredes do cilindro.
2. Insira o pénis no cilindro e inicie o processo de vácuo. Opere o motor premindo no botão de ativação. Prima o
botão durante aproximadamente 10 segundos, isso deve criar um selo entre o sistema e o seu corpo. Continue
a premir até ter desenvolvido um vácuo suficiente. Use a menor quantia necessária para obter uma ereção.
3. Assim que a ereção desejada tiver sido atingida, transfira o Anel Assistente de Ereção do cilindro para a base
do pénis com as pontas dos seus dedos. Certifique-se que o Anel Assistente de Ereção é transferido na sua totalidade. Qualquer vácuo que ainda reste pode ser libertado premindo o botão de libertação manual do vácuo.
Pratique algumas vezes sem o Anel Assistente de Ereção.
Nota 1.

Após ter estado a usar a Androvacuum® durante 30 a 60 dias, pode querer confirmar o tamanho dos
anéis que devem ser usados. Por exemplo, pode achar que agora é capaz de usar o próximo tamanho
acima do anel. Ao usar o anel maior pode aumentar o seu conforto.

Nota 2.

Alguns casais podem preferir parar as relações sexuais pelo menos uma vez e reutilizar a Androvacuum®.

Nota 3.

Se for necessário usar preservativo, ele deve ser aplicado após ter atingido a ereção.

Nota 4.

Após a sua utilização, o Anel Assistente de Ereção, o Anel de Amortecimento e o Cilindro podem ser lavados com sabão e água, secados e guardados. Certifique-se que o saco do Anel Assistente de Ereção
não contém ar e está hermeticamente fechado para ter um período de vida mais longo. Nunca coloque o
motor na água.

ATENÇÃO
Quando coloca o Cilindro na cabeça da bomba, NÃO APERTE EM DEMASIA. Rode um quarto (1/4) de
volta para apertar. Se apertar em demasia irá danificar o sistema. Se isto acontecer NÃO será coberto
pela garantia!
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USING THE DEVICE (STEP BY STEP) - ERECTILE DYSFUNCTION
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1. Agarrar as duas pegas do
Anel Assistente de Montagem, como se mostra.

2. Deslize o Anel Assistente
de Ereção sobre o Sistema Cónica de Carga
(motor) e até à extremidade do Cilindro.

3. Lubrifique o seu pénis,
o interior do Cilindro e o
seu pêlo púbico com o gel
vedante.

4. Insira o seu pénis
no.Cilindro preparado.

5. Inicie o processo de vácuo.

6. Assim que tiver alcançado a ereção deslize o Anel
Assistente de Ereção até
à base do pénis. Assim
que a transferência do
anel estiver concluída,
você está pronto.

INSTRUÇÕES PARA A TERAPIA “FITNESS SEXUAL”
Siga os passos 1 e 2 conforme descritos na página 8.
O uso terapêutico da Androvacuum® uma vez por dia, entre 5 a 7 vezes por semana, pode ajudar a manter o
comprimento peniano, a dilatar as artérias e a oxigenar os tecidos penianos. O uso regular da Androvacuum®
pode promover a função erétil completa. Para começar, os componentes que necessita usar são:

O Cilindro de Vácuo

O Motor Eletrónico
O Anel de Amortecimento

Não necessita usar os Anéis Assistentes de Ereção. Eles estão desenhados para susterem o sangue e manterem
uma ereção que permanece rígida durante a atividade sexual. Tal rigidez não é necessária para a Terapia Fitness
Sexual.

Anéis Assistentes de Ereção
Durante uma sessão de Terapia de Fitness Sexual recomendamos que aponte para produzir 5 ereções ou usar a
Androvacuum® durante pelo menos 5 a 10 minutos. Nunca opere o motor até ao ponto de causar dor.

10

USANDO O DISPOSITIVO (PASSO A PASSO) - “FITNESS SEXUAL”

1. Aplique o Gel Vedante na
extremidade do Cilindro
de Vácuo e em todo o
comprimento do pénis.

2. Insira o pénis no Cilindro.

3. Opere o motor durante 10
segundos e depois pare
durante 5 a 10 segundos
para criar lentamente um
ambiente de vácuo. Repita até obter uma ereção
total.

5. A
 pós 30 segundos, liberte
a pressão dentro do Cilindro premindo o botão “V”.

6. E
 spere até o pénis voltar
ao estado flácido e repita
novamente o processo
iniciar-parar até o pénis ficar com uma ereção total.

30 s.
4. Q
 uando tiver atingido
uma ereção total, aguarde 30 segundos antes de
libertar o vácuo. É esperado e normal sentir aperto e alguma pressão.
11

O TESTE ADAM (DAEM)
O teste ADAM (DAEM) é um teste de 1 minutos para verificar o Síndrome de Deficiência de Testosterona. DAEM
significa “Deficiência Andrógena do Envelhecimento Masculino”.
O teste ADAM (DAEM) foi publicado pela primeira vez por Morley JE, Charlton E, Patrick P, Kaiser FE, Cadeau
P, McCready D, na. “Validação de um questionário rastreio para a deficiência andrógena do envelhecimento
masculino”. Metabolism 2000; 49:1239–42..
Pode efetuar uma avaliação inicial e intuitiva do seu nível de testosterona respondendo apenas as seguintes
questões:
1.

Tem uma diminuição da libido (desejo sexual)? 				

sim c		

não c

2.

Tem falta de energia? 				

		

sim c		

não c

3.

Tem uma diminuição na força e resistência? 		

		

sim c		

não c

4.

Perdeu altura? 							sim c		

não c

5.

Observou uma diminuição do “prazer pela vida”? 				

sim c		

não c

6.

Está triste e/ou mal-humorado? 					

sim c		

não c

7.

As suas ereções são mais fracas? 					

sim c		

não c

8.

Reparou numa recente deterioração na sua capacidade para praticar desportos?

sim c		

não c

9.

Adormece após o jantar?				

sim c		

não c

10.

Houve alguma deterioração recente no seu desempenho no trabalho?		

sim c		

não c

Se respondeu “Não” a todas as questões, muito provavelmente não necessita efetuar mais testes.
Se respondeu “Sim” à questão 1 ou à questão 7, ou a pelo menos três das outras questões, pode ter baixos níveis
de testosterona e deve falar com o seu médico ou enfermeira para verificarem qual é o problema.
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PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES
PROBLEMA

CAUSA PROVÁVEL

SOLUÇÃO

COMENTÁRIOS

Sem ereção

Não há vácuo devido a fuga de ar
causada por um fraco isolamento

Use mais gel vedante; aplique
pressão firme ao corpo; corte os
pêlos púbicos; verifique se não
há fugas de ar no sistema

O problema está muito frequentemente associado com a inexperiência;
ele para quando passa a ficar melhor a
usar o sistema

Ereção parcial

Sessões de prática insuficientes

Mais prática usando o sistema

O problema muito frequentemente
melhora com o uso continuado do
sistema

Perda rápida da ereção (em
menos de 5 minutos)

Perda de vácuo devido a fuga de
ar, fraco isolamento, fraca lubrificação, ou demasiado pêlo púbico,
anel de suporte demasiado largo

O mesmo da “Não ereção”. Use
anéis de suporte mais pequenos
ou duplos; remova cuidadosamente o anel de suporte

Requer que experimente os vários tamanhos de anéis de suporte; consulte
o seu médico se necessitar de ajuda
ou apoio para continuar

Agarrar da pele do escroto

Gel vedante no escroto; técnica
de bombeamento incorreta; inexperiência com o sistema

Remova o gel vedante do escroto; continue com as sessões
de prática; coloque o cilindro
inclinado para baixo durante o
bombeamento

O problema pode desaparecer à
medida que melhora o seu uso do
sistema

Desconforto ou dor durante o
bombeamento

Bombeamento demasiado rápido;
puxando tecido do escrotoe

Bombeamento mais lento,
continue a usar o sistema

O problema habitualmente termina
à medida que melhora o seu uso do
sistema

Do Anel Assistente de
Ereção

Anel Assistente de Ereção demasiado pequeno: ansiedade

Use o Anel Assistente de Ereção
maior; continue a usar o sistema

O problema habitualmente termina à
medida que continua a usar o sistema

Durante a relação sexual

Fraca lubrificação; pressão numa
área sensível

Mais lubrificante; mudança de
posição

Durante a ejaculação

Longos períodos sem sexo;
infeção ou inchaço da glândula
prostática

Continue a usar o Sistema

O problema habitualmente termina à
medida que continua a usar o sistema;
se a dor ou desconforto continuarem,
consulte o seu médico

Vermelhidão, irritação ou
hematomas

Bombeamento demasiado rápido;
bombeamento excessivo

Bombeamento mais lento;
menos bombeamentos

Consulte o seu médico se este
problema persistir após algumas das
sessões práticas iniciais

O pénis está frio (para si ou
para a sua parceira)

Constrição da circulação sanguínea no pénis: lubrificação

Lave o lubrificante ou aqueça o
lubrificante antes de usar

O pénis articula na sua base

Constrição da circulação sanguínea do pénis

Se possível, aplique o sistema
após ter uma ereção parcial

ESPECIFICAÇÕES: M
 ateriais: Silicone, ABS e PC. Fonte de energia: Bateria de lítio de 800mAh de carga USB incorporada.
Modo bomba: 5 modos de velocidade. Tempo de carregamento: 3 horas. Tempo de utilização: 2 horas.
Ruído máximo: menos de 50db. Peça motora: Não à prova de água, limpar com uma toalha.
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PRECAUÇÕES
	
Irá sentir pressão enquanto aplica a Androvacuum®. Isto não é prejudicial. Contudo, se sentir desconforto, isso pode ser um sinal que está a bombear demasiado rápido. Prima simplesmente no botão de
libertação manual do vácuo, aguarde uns instantes e comece novamente.
	O seu pénis fica ligeiramente azulado na coloração após aplicar o Anel Assistente de Ereção. Isto pode
ser uma resposta normal ao aumento de sangue no pénis. A cor azulada deve desaparecer quando
remover o anel de suporte.
	Experiencia um pouco de petéquia (pequenos pontos vermelhos sob a pele) ou hematomas no pénis
quando usa pela primeira vez a Androvacuum®. Isto pode acontecer por colocar o pénis sob demasiada pressão de vácuo durante demasiado tempo, e demasiado rapidamente, ou após um longo
período sem ter uma ereção. Se isto acontecer, pare de usar a Androvacuum® até os pontos ou hematomas desaparecem por completo, cerca de cinco a sete dias.
	Você ou a sua parceira reparam numa ligeira descida da temperatura do pénis. Esta frescura é normal
e não é prejudicial. É uma resposta normal à circulação sanguínea reduzida causada pelo anel de
suporte.
	A sua ereção tem um efeito “dobradiça”. O pénis pode articular na sua base quando o anel estiver
colocado. Se isto ocorrer, pode achar que é necessário experimentar diferentes posições com a sua
parceira para ter relações sexuais bem-sucedidas.
	O seu sémen não flui no ponto de clímax. A pressão do Anel Assistente de Ereção pode interferir com
o processo de ejaculação. Isto não é prejudicial e não afeta o clímax. O seu sémen pode sair quando
remover o anel. Os Anéis Assistentes de Ereção não são um método contraceptivo ou de controlo de
natalidade e não devem ser usados para evitar a gravidez.
	O seu Cilindro peniano desenvolve condensação no interior. Isto é simplesmente o resultado do calor do seu corpo reagindo com o gel vedante. O “embaciamento” pode ser reduzido passando água
quente pelo Cilindro e depois secando-o antes de o usar.
	O uso da Androvacuum® pode ferir ou quebrar os vasos sanguíneos quer diretamente sob a superfície da pele ou dentro das estruturas mais profundas do pénis ou escroto, resultando em sangramento
ou na formação de um inchaço de sangue. Não se preocupe se observar algumas feridas no pénis, ou
pequenos pontos de vermelhidão debaixo da pele. Isto irá muito provavelmente ocorrer se não teve
relações sexuais há já algum tempo. Deve parar de usar o sistema até o problema estar sanado (5
ou 6 dias). Quando usa novamente o sistema, tenha cuidado para não aplicar mais vácuo do aquele
com que se sente confortável. Proceda com cuidado e use gel vedante de água solúvel em quantidade
suficiente quando remover o Anel Assistente de Ereção.
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PRECAUÇÕES
	Se tiver sinais de Disfunção Erétil, (ex., incapaz de obter uma ereção que seja suficientemente forte
para ter relações sexuais), fale com o seu médico antes de usar este sistema para evitar um possível
atraso prejudicial na descoberta de qualquer uma das causas comuns deste problema, tais como diabetes, esclerose múltipla, cirrose do fígado, falha renal crónica ou alcoolismo.
	Não use o Anel Assistente de Ereção durante mais de 30 minutos. Ele pode causar dor, hematomas,
um blister sanguíneo, ou danos permanentes no pénis. Consulte o seu médico se surgir algum problema e pare de utilizar o sistema se eles continuarem.
Se não seguir estas instruções pode causar lesões pessoais.
Androvacuum® não irá curar problemas de relacionamentos ou corrigir problemas físicos, tais como baixo desejo sexual, sensação diminuída e ausência ou ejaculação prematura.
Se tiver um Estigma ou Doença Falciforme, um histórico de ereções prolongadas, ou tomar grandes quantidades
de aspirinas ou outros diluentes de sangue, não use a Androvacuum® sem consultar o seu médico..
 má utilização da Androvacuum® ou dos seus Anéis Assistentes de Ereção pode agravar condições
A
médicas já existentes, tais como a Doença de Peyronie (um problema que causa distorção ou curvaturas anormais do pénis ereto), ereção prolongada e uretra bloqueada (trato urinário).
	A má utilização da Androvacuum® ou dos seus Anéis Assistentes de Ereção pode resultar no inchaço
do pénis ou em sérias lesões permanentes no pénis.
	O uso frequente dos Anéis Assistentes de Ereção pode resultar em hematomas na base do pénis (onde
o corpo do pénis encontra a área púbica), blister de sangue ou dor.
	Aconselha-se cuidado quando usa a Androvacuum® após a remoção de um implante peniano, devido
a possíveis cicatrizes e a posterior deficiência. Aplique o vácuo gradualmente. Esteja atento a hematomas ou deformações do pénis.
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