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Terapia próżniowa w ED
ACTIVE Erection SystemNT ®
MANUAL Erection System ®

Sprawdzona pomoc w zaburzeniach erekcji (ED)

Dla kogo zalecane są systemy
próżniowe wspomagające erekcję?

Terapia próżniowa jest dla wielu mężczyzn skutecznym rozwiązaniem do
leczenia zaburzeń erekcji spowodowanych cukrzycą, nadciśnieniem i po
prostatektomii.

Satysfakcjonujący
stosunek płciowy dzięki
pompie próżniowej

Grupa docelowa: Mężczyźni z zaburzeniami erekcji
z cukrzycą
– pacjenci z cukrzycą typu I
–	pacjenci z cukrzycą typu II
z nadciśnieniem krwi
–	pacjenci z nadciśnieniem tętniczym krwi (z działaniami niepożądanymi
leczenia farmakologicznego)
– osoby otyłe i
– pacjenci z zespołem metabolicznym
po leczeniu inwazyjnym
– radykalnej prostatektomii,
– cystektomii,
– zewnętrznej radioterapii lub w przypadku
–	leczenia antyandrogenowegoe
Dla tych wszystkich mężczyzn oraz ok. 30 % pacjentów z ED, którzy nie reagują na
leczenie inhibitorami PDE 5, terapia próżniowa jest najlepszą metodą leczenia.
Poza tym jest ona praktyczna i nieinwazyjna:
– łatwa do stosowania,
– skuteczna,
– pozwala uzyskać wysoki stopień stosowania się pacjentów do zaleceń,
– niedroga.
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W terapii próżniowej wzwód jest umożliwiony
za pomocą mechanizmu podciśnieniowego
(300-500 mmHg). Po osiągnięciu pełnej erekcji
nakłada się pierścień na trzon prącia. Uciskający pierścień zapobiega odpływowi krwi żylnej
z ciał jamistych i umożliwia w ten sposób
utrzymanie erekcji.
Za pomocą pompy próżniowej 76 % użytkowników może odbyć stosunek płciowy, który u
85 % użytkowników przebiega w satysfakcjonujący sposób. „Zwłaszcza w zaawansowanej
cukrzycy pomoce mechaniczne, takie jak pompa próżniowa, są metodą leczenia pierwszego
wyboru”. Badania potwierdzają, że stosując ten
rodzaj terapii powyżej 70 % wszystkich osób
z cukrzycą ma zadowalające erekcje. U osób z
cukrzycą ryzyko wystąpienia zaburzeń erekcji
jest około trzykrotnie większe, a u połowy diabetyków w ciągu dziesięciu lat od rozpoznania
występują również zaburzenia erekcji.
Oprócz diabetyków, problem zaburzeń erekcji
dotyczy często również pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi. Według szacunków
ekspertów około 50 % wszystkich pacjentów
z nadciśnieniem krwi cierpi na zaburzenia
zdolności osiągania wzwodu. Leczenie pompą
próżniową jest korzystne długoterminowo
również dla tej grupy pacjentów. Przyczyną
tego jest fakt, że u pacjentów z nadciśnieniem

Ryc. 1: Wskutek podciśnienia wytworzonego wokół prącia
ciała jamiste wypełniają się w czysto mechaniczny sposób
krwią, co prowadzi do usztywnienia członka.

Ryc. 2: Założenie pierścienia zatrzymującego krążenie na
trzon prącia przed zdjęciem cylindra zapobiega odpływowi
krwi żylnej z ciał jamistych.

Ryc. 3: Przy zachowanym w ten sposób wzwodzie możliwy
jest normalny i zaspokajający stosunek płciowy – również w
starszym wieku, w przypadku choroby lub niepełnosprawności fizycznej.
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tętniczym krwi częstość występowania chorób
towarzyszących jest duża, a tym samym również liczba jednocześnie przyjmowanych leków.

Zoptymalizowana
rehabilitacja prącia
System próżniowy wspomagający erekcję jest
również szczególnie wskazany dla pacjentów
po radykalnej prostatektomii w celu przywrócenia zdolności do erekcji po zabiegu i
przeciwdziałania grożącemu skróceniu prącia.
Aktualne badania wykazują, że wczesne
używanie pompy próżniowej po radykalnej prostatektomii prowadzi do szybkiego
przywrócenia zdolności do erekcji i może
pomóc we wczesnym powrocie do aktywności
seksualnej. Około 80 % mężczyzn leczonych za
pomocą pompy próżniowej osiągało następnie
ponownie satysfakcjonujące erekcje. U mężczyzn leczonych w ramach tego badania tylko
u 23 % wystąpiło skrócenie prącia w porównaniu z 85 % pacjentów z grupy kontrolnej.

Wniosek
Systemy próżniowe wspomagające erekcję
są skuteczną, a jednocześnie przede wszystkim charakteryzującą się małą ilością działań
niepożądanych, łatwą do stosowania metodą
leczenia. Przede wszystkim u pacjentów z
cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym krwi lub po
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radykalnej prostatektomii system taki prowadzi
do satysfakcjonujących erekcji. Mężczyźni z
takimi chorobami towarzyszącymi, żyjący w
stałym związku, są idealnymi kandydatami do
stosowania systemu próżniowego wspomagającego erekcję.

Niektóre osoby otrzymujące wstrzyknięcia do
ciał jamistych stosują aparat próżniowy wspomagający erekcję bezpośrednio przed wstrzyknięciem: przenikanie i dystrybucja podanych
substancji czynnych są lepsze w przypadku
prącia we wzwodzie.

Takie systemy jak ACTIVE ErectionSystemNT ®
i MANUAL ErectionSystem® są środkami
pomocniczymi uznawanymi przez kasy chorych
i mogą być przepisane przez lekarza.1)

Wady

Zalety
–	przywrócenie zdolności erekcji,
–	zahamowanie skrócenia prącia,
–	znaczna poprawa powodzenia
leczenia (krążenie).
– mała ilość działań niepożądanych
–	mała ilość powikłań i małe ryzyko
–	bezpieczny i niezawodny system
–	łatwy do stosowania
– skuteczny
–	możliwość długotrwałego
stosowania, dowolnie często
– niewielki koszt
–	możliwość refundacji (niem. GKV)
Terapia próżniowa była stosowana z dobrymi
wynikami u osób starszych, osób ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona i urazami
rdzenia kręgowego.1)

–	wybroczyny, krwiaki na trzonie
prącia lub na żołędziu
–	zaczerwienienia skóry (rzadko)
–	uczucie zimna w prąciu
–	utrata spontaniczności
–	wymaga ćwiczenia

Różnice
ACTIVE Erection SystemNT®
i
MANUAL Erection System®
Istotna różnica między obydwoma systemami
polega na tym, że MANUAL Erection
System ® jest cichszy (bardziej dyskretny) i
szybciej wytwarza większe podciśnienie,
natomiast ACTIVE Erection SystemNT ®
jest trochę wygodniejszy w użyciu.
Informacja: Po prostatektomii skuteczniejszym rozwiązaniem jest MANUAL Erection
System ®.

Przeciwwskazania
– nieprawidłowy kształt prącia,
–	niedokrwistość sierpowatokomórkowa,
– białaczka,
– nowotwory szpiku kostnego lub
–	inne choroby prowadzące do zmian
krzepliwości krwi oraz krwawień i
przedłużonych erekcji,
–	przyczyny medyczne wstrzemięźliwości seksualnej.
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ACTIVE
Erection SystemNT ®

MANUAL
Erection System ®

Zakres dostawy:
konus

baterie

prowadnice

głowica
pompy

1

Zakres dostawy:
głowica
pompy

przezroczysty
cylinder
pierścienie zatrzymujące
krążenie
10 mm
12.5 mm

6

20 mm

10 mm

prowadnice
1

15 mm
2

przezroczysty
cylinder
pierścienie zatrzymujące
krążenie

konus

12.5 mm
15 mm

ACTIVE Erection System ®:
Kod EAN 401327300011 6
NT

2

20 mm

MANUAL Erection System®:
Kod EAN 401327300117 5
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Pomagamy pacjentom
Szczegółowe instrukcje użycia są dostępne w wielu językach.

Zalecenie i stosowanie terapii próżniowej prowadzi w większości przypadków do wysokiego
stopnia zadowolenia pacjentów przy niewielkich kosztach dla naszego systemu opieki
zdrowotnej.

Gdzie dostanę te systemy wspomagające erekcję?
Pacjent ma możliwość wyboru zakupu MANUAL Erection System® lub
ACTIVE Erection SystemNT ® w aptece, sklepie z artykułami medycznymi lub
bezpośrednio w naszej firmie.

Do każdego aparatu dołączona jest poza tym płyta DVD w wielu językach, prezentująca sposób
użycia systemów próżniowych.
Udzielamy dwuletniej gwarancji na głowice pomp. W każdej chwili możliwe jet zamówienie
serwisu technicznego i części zamiennych.
W razie pytań praktycznych dotyczących zastosowania oferujemy wykwalifikowane porady
telefoniczne:
– dyskretnie,
– indywidualnie i
– w sposób zorientowany na rozwiązania.
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Dane techniczne
		
Podciśnienie
Cylinder
		
		
Baterie
Kod EAN

ACTIVE Erection SystemNT®
300 mmHG – 350 mmHG
Długość: 202 mm
Średnica wewnętrzna: 53 mm
Średnica zewnętrzna: 60 mm
3 baterie Mignon AAA
401327300011 6

MANUAL Erection System®
450 mmHG – 500 mmHG
Długość: 202 mm
Średnica wewnętrzna: 53 mm
Średnica zewnętrzna: 60 mm
brak
401327300117 5
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Podlegające refundacji środki pomocnicze:

ACTIVE Erection SystemNT ®
Kod EAN 401327300011 6
zalecana cena sprzedaży 247,00 € z VAT

MANUAL Erection System ®
Kod EAN 401327300117 5
zalecana cena sprzedaży 235,00 € z VAT
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Systemy MANUAL Erection System® i
ACTIVE Erection SystemNT® oferują większości
pacjentów z ED trwałe rozwiązania problemów z
dobrymi perspektywami na ponowne przeżywanie
zaspokajających stosunków płciowych, również w
starszym wieku, w przypadku choroby lub
niepełnosprawności fizycznej.
Nieinwazyjne, niefarmakologiczne stosowanie
systemów jest
– bezpieczne,
– niezawodne,
–	związane z małą ilością powikłań i
małym ryzykiem oraz
– można je powtarzać dowolnie często.

Witherington R. Vacuum constriction device for
management of erectile impotence. J Urol 1989; 141:
320–2.

Odnośniki
1) Dr. Joanna B. Korda und Prof. Dr. Frank Sommer,
UKE, Hamburg, anlässlich des 21. DGU-Kongress,
2009 in Dresden

„Nie myślałem, że jest to
tak łatwe i znowu się uda!“

„Dzięki pompie podarowaliście
nam wiele szczęśliwych lat!“

Herr Alfred H., Goslar

Herr Franz K., Heilbronn

Nadig PW, “Vacuum Ercetion Devices”, World Journal of
Urology 1990; 8: 114-117.
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