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1.	הגדרה

2.	תיאור

3.	אפליקציה	)יישום(

	זה	מכשיר	רפואי	הנצמד	חיצונית	לאבר	המין	ובאופן	הדרגתי	גורם	לאבר	®Andropenis	ה	

	המין	להתארך.

	מכשיר	זה	מומלץ	לטיפול	רפואי,	קוסמטי	ולניתוחים.

טיפול	לאחר	ניתוח	אורולוגי	)כריתת	הערמונית,	ניתוחי	מין,	טראומטיות	וכ”ו( 	

טיפול	בתת	פעילות	בלוטת	המין	–	hypogonadism	-		בעזרת	אבר	מיקרו	או	איבר	קטן. 	

עיצוב	אסתטי	להארכה	ועיבוי	של	האיבר. 	

תופעות	לוואי:	אין	תופעות	לוואי	כל	עוד	הינך	פועל	בדיוק	לפי	ההוראות. 	

קשיחות	מוגברת	של	הבין	ליחסי	מין	על	ידי	שיפור	הגודל	)עובי	ואורך(	ועל	ידי	שיפור	צורה. 	

מורכב	מטבעת	בסיס	עשוייה	מפלסטיק,	®Andropenis	ה

 2	מוטות	מתכת	עם	קפיצים	פנימיים	בנוסף,	

מלמעלה	תמיכת	פלסטיק	עם	סיליקון.הפלסטיק	עשוי	מ	“פום”

	)חומר	סינטטי	שאינו	מושפע	מנוזלים	דליקים	כמו	אלכוהול(

®Gold Andropenis	הטבעת	עשוייה	מסיליקון	רפואי.	מוטות	המתכת	של	ה		עשויים	ממתכת	
ברס	ומצופים	בשכבה	של	זהב	24	קארט			עשויים	ממתכת	ברס

הקפיצים	עשויים	ממתכת	אל	חלד	והטבעת	מאלומיניום	רפואי.

מרכיבים	)תמונה	1 ( 1-טבעת	בסיס	מפלסטיק,	2-ציר	מתכת,	3-מוט	מושחל,	4-מוט	מתכוונן,	
5-מוט	מתכת,	6	-בורג,	7	קפיץ,	8	-בורג	לאבטחת	הקפיץ,	9-מוט	4	ס”מ,	10-מוט	ביננוני	2 
ס”מ,	11-מוט	קטן	0.5	ס”מ	טבעת	0.2”	12-טבעת	קטנה	0.3	ס”מ	0.1”,	13-תמיכת	פלסטיק	

עליונה,	14-טבעת	סיליקון,	15-כרית	מגוננת	)אנדרו	טופ(

הערה:	מומלץ	למרוח	טיפת	שמן	בעזרת	מטלית	בין	חלקים	4	ו	5	לאפשר	החלקה	קלה	יותר	
.)OIL	ראה(



4.	התאמה	אישית	של	ה	

Andropenis®

דוגמא:	ס”מ	14.7	-	ס”מ	4	=	ס”מ	10.7	<	אורך	אישי	של	10.7	ס”מ

דוגמא:	אורך	אישי	של	10.7	ס”מ	=	אנדרופינס	אורך	התחלתי	)8	ס”מ(	+	חלק	10	)2	ס”מ(	+	חלק	11	)0.5	ס”מ(

הגודל	המקורי	של	האנדרופינס	הוא	8	ס”מ	)3.1	אינץ(

אורך	המכשיר	נמדד	מהחלק	התחתון	של	טבעת	הפלסטיק	עד	לקצה	מוט	המתכת	)תמונה	4 (

התאם	את	האנדרופינס	בהתאם	לגודל	אבר	המין	שלך.	

השתמש	בסרט	מדידה,	מדוד	את	האורך	וההיקף	של	אבר	המין	במצב	רפוי	ובמצב	זיקפה	)תמונות	
2	ו	3( 

חשב	את	הגודל	המותאם	לך	אישית	של	האנדרופינס	ע”י	החסרת	4	ס”מ	ממצב	זיקפה.

לאחר	מכן,	הכן	את	המכשיר	בהתאם	לגודל	המותאם	לך	אישית.

ראשית,	נתק	את	החלק	פלסטיק		העליון	ע”י	הרמתו	כלפי	מעלה	)תמונה	5(	לאחר	מכן	הוסף	מוטות	על	פי	
צורך	על	מנת	להגיע	לגודל	של	האנדרופינס	המותאם	לך	)תמונה	4,	התאמה	אישית(

הערה:	גודלו	המקורי	של	איבר	אנדרו	מיני	–	Andropenis Mini	הוא	7	ס”מ.	אם	זאת	הגרסה	שלך	התחל	את	תקופת	ההתאמה	ב-7	ס”מ	והישאר	בגודל	
זה	15	ימים.	יש	להשתמש	במתקן	ביום	הראשון	במשך	3	שעות	ולהגדיל	בהדרגה	את	זמן	השימוש	עם	הימים.	לאחר	שעברו	15	הימים	הראשונים	יש	

להאריך	את	זמן	השימוש	כפי	שמופיע	בטבלאות	השימוש	)ראה	למטה(.

fig.	2 fig.	3

fig.	5

fig.	4
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5.	התאמת	האנדרופינס

קח	את	טבעת	הסיליקון	)חלק	14(	והשחל	דרך	הכרית	המגוננת	)אנדרו	טופ,	חלק	15(

השימוש	באנדרוטופ	הוא	חובה.

קחו	את	קצוות	טבעת	הסיליקון	והשחילו	לתוך	החורים	בצד	האחורי	של	התמיכה	מפלסטיק	)תמונה	13(	באופן	כזה	שהטבעת	יוצרת	צורה	של	לולאה.

כשאבר	המין	במצב	רפוי,	העבר	את	הערלה	)גברים	לא	נימולים(	לתוך	החלל	שנוצר	
)תמונה	7(	אנו	ממליצים	לעטוף	את	אבר	המין	בצמר	גפן	או	בתחבושת	)תמונה	8( 

שנית,	מתח	את	אבר	המין	רחוק	מהגוף	כך	שיהיה	מתוח	במצב	רפוי.	

אנו	ממליצים	לכסות	את	חריץ	הכיפה	בעזרת	צמר	גפן	או	תחבושת	)ציור	8(.	לאחר	
חבישה	נכונה	של	החריץ,	הכיפה	לא	צריכה	לבוא	במגע	ישיר	עם	המכשיר.	כעת	מתח	

את	הפין	הרחק	מן	הגוף	בכדי	שהוא	יתארך	בעודו	רפוי.

ודחוף	את	המכשיר	כנגד	 	)13 יד	שמאל	על	חלק	התמיכה	העליון	)תמונה	 שים	את	
גופך,	לוחץ	יחדיו	את	הקפיצים	הפנימים.		

בזמן	שיד	שמאל	בתנוחה,	השתמש	באצבעות	של	יד	ימין	למשוך	את	הבלוטה	דרך	
הלולאה	שנוצרה	ע”י	טבעת	הסיליקון	)תמונה	10( 

בזמן	 במקומו	 הפין	 את	 לייצב	 מנת	 על	 העטרה	 קצה	 על	 שמאל	 יד	 אגודל	 את	 שים	
יד	 עם	 קצוות	הטבעת	 ע”י	משיכת	שתי	 מוחלקת,	 שבאופן	הדרגתי	טבעת	הסיליקון	

ימין	)תמונה	11(.

fig.	7

fig.	8

fig.	9

fig.	10

fig.	11



על	 מעור	 השארת	 או	 העור	 צביטת	 את	 למנוע	 מנת	 על	 הגוף	 לכיוון	 הפין	 צידי	 משני	 העור	 את	 משוך	 לאט	 לאט	
העטרה.

טבעת	הסילקון	אמורה	להתאים	לאבר	המנן	ללא	כאב	אך	עם	זאת	חזקה	מספיק	בשביל	למנוע	את	ההחלקה	של	
העטרה.	בזהירות	אבטח	את	טבעת	הסיליקון,	הזהר	לא	למשוך	כלפי	מטה	על	מנת	למנוע	את	צביטת	הפין.

ישנו	עור,	משוך	אותו	לכיוון	הגוף	למנוע	 בדוק	שנית	שלא	נשאר	עור	רופף	מעל	או	מתחת	לטבעת	הסיליקון	אם	
צביטה.

להסרת	ה	®Andropenis,	הדק	את	הקפיצים	כלפי	מטה	כנגד	כיוון	הגוף,	שחרר	את	טבעת	הסיליקון	)תמונה	14( 
מהחיזוק	בתמיכה	העליונה	)תמונה	13(	והרחב	את	גודל	הלולאה	עד	לשחרור	מלא	של	הפין.

שיטה	 	. 	 	 	®Androcomfort הנקראת	 בחגורה	 העטרה	 של	 קשירה	 מערכת	 יש	 	® 	Andropenis 	 איבר	 לאנדרו	
זו	מאפשרת	שימוש	נוח	אפילו	יותר	ב-		.	Andropenis	®.	מניחים		אותה	בין	העטרה		וגוף	האיבר,	באזור	חריץ	

העורלה.

-Andr 	- Andropenis	®טבעת	סיליקון	שפועלת	כמערכת	ריכוך	המשתמשת	בעוצמת	מתיחה	שנקראת	  ל-יש	
.		®ring

הטבעת	נחה	בין	העטרה	וגוף	האיבר,	באזור	חריץ	העורלה.

ל-	Andropenis Peyronie®יש	חלק	משופר	מפלסטיק	)Androsupport	(	אשר	מותאם	לתיקונים	של	עקמומית	
.)”Androsupport	-ב	למשתמש	“מדריך		נספח:	)ראה	באיבר

fig.	12

fig.	13



הפין	מורכב	משתי	עמודות	העשויות	מרקמות	דמוייות	ספוג	הנקראות	corpus cavernosa	וה	-		conduit	היכן	שהשופכה	יוצאת	מן	הגוף.

,	tunica albuginea	שנקראת	רקממות	של	אלסטית	בשכבה	מוקפות	corpa cavernosa	-	ה

ישנן	שתי	צורות	של	עקמת	הפין:

מחלת ה - Peyronie’s )היכולה	להופיע	בכל	גיל(  

עקמת מולדת	)בדרך	כלל	מופיעה	אצל	ילדים/נערים	צעירים(  

מחלת ה - Peyronie’s	,	או	הנקראת,	התקשות	הפין,	זהו	תהליך	שהגורם	לו	אינו	ידוע.	

מאופיין	בהתקשחות	טבעת	ה	–	fibrous	על	ה	-	tunica albuginea	של	הפין.

בדרך	כלל	התקשחויות	אלו	נוטות	להיות	בצד	אחד	של	הפין.	כתוצאה	מכך,	הפין	מקבל	עקמת,	זווית,	במהלך	הזיקפה.

המקרים	השכיחים	ביותר	הם	סימפטומים	של	שינוי	צורה	של	הפין,	כאב	בזמן	זיקפה	ובעיות	בזיקפה.

שכיחות	התופעה	בכלל	האולוסיה	היא	כ	1%	מהגברים	הלבנים	כאשר	75%	מופיע	אצל	גברים	בגילאים	-45 60.

אופציות	טיפול:

Verapamil	–	זריקות	לפיברוס	פלאק	לחסימת	ייצור	הקולגן.  

®Andropenis	-	פרוסטטה	חיצונית	המורכבת	על	הפין,	ע”י	יצירת	לחץ	מפחיתה	את	העקמת.  

ויטמין	E	או	Colchicina	–	נלקח	באופן	אורולי	בתור	תוסף. 	

	.	Peyronie’s	ה	במחלת	החולים	חוץ	לחולי	כטיפול	הוצע	אלו	שיטות	השילוב	.	E	ויטמין	+	Andropenis®	+	Verapamil		-	משולב	טיפול	 	
יש	תמיד	להוועץ	עם	האורולג	שלך	בכל	שיטת	טיפול	אשר	תבחר.

	ניתוח	–	ניתוח	להסרת	הפיברוס	פלאק.	תופעת	לוואי	ידועה	של	שיטה	זו	היא	קיצור	הפין	כתוצאה	מההסרה.	על	מנת	למנוע	זאת,	שימוש	 	
.)Andropenis®	-	)ה	לעזור	עשוי	הפין	במאריך

עקמת מולדת	המאובחנת	בדרך	כלל	בקרב	נערים	צעירים,	מצד	זה	נוצר	בדרך	כלל	
כתוצאה	מצמיחה	מואצת	של	ה	-		corpa cavernosa	יותר	מאשר	ה	–	urethra	מצב	

זה	גורם	לכך	שבעת	הזיקפה	הפין	מתעקם	לאחד	הצדדים	או	כלפי	מטה.

אופציות	הטיפול	הן	או	ניתוח	או	הרכבת	ה	Andropenis®	למשך	6	חודשים.

Peyronie’s	-ה	ומחלת	הפין	עקמת	6.



7.	שיטות	השימוש

השיטה	מורכבת	משתי	תקופות:

תקופת	התאקלמות	הנמשכת	כ	–	15	יום.

תקופת	ההתפתחות,	המורכבת	מ	–	3	שלבים:	השלב	הראשוני	)חודשים	1	ו	–	2(	שלב	2	)3	עד	4	חודשים(	והשלב	האחרון	שמתחיל	בחודש	
החמישי.

 
כל	שינוי	בתוכנית	הטיפול	עשוי	לגרום	לשינויים	בתוצאה	הסופית	הרצוייה.

גודל	המכשיר  אורך	זמן	ביום

תקופת	הסתגלות 

חמשה	ימים	ראשונים גודל	התחלתי 3	שעות

ימים	10 הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11( 6	שעות

הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11( 11-15	ימים 8	שעות

תקופת	התפתחות 

1-2	חודשים הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11(	כל	7	ימים 9	שעות

3-4	חודשים הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11(	כל	10	ימים 9	שעות

מחודש	חמישי הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11(	כל	15	ימים 9	שעות

הערה:	לנוחיותך,	מהחודש	החמישי	והלאה	אפרי	להוסיף	תחילה	מוט	0.3	ס”מ	)חלק	12(	ולאחר	כמה	ימים	להחליף	במוט	0.5	ס”מ	)חלק	11(	על	מנת	
לזרז	את	התהליך	וקצב	ההתקדמות.

ביום	הראשון,	בשביל	האימון,	הרכב	והסר	את	המכשיר	כ	–	10	פעמיים	ברצף.	
במקרה	שקיימת	עקמת	מומלץ	להרכיב	את	המכשיר	הרחק	מהעקמת.

על	מנת	לאפשר	לרקמות	 יש	להסיר	את	המכשיר	לכמה	דקות	 כל	שעתייים	
להרפות.	נצל	זמן	זה	לעסות	מעט	את	האיזור.

לאחר	החודש	החמישי	דקות	המנוחה	הללו	צריכות	להיות	בתידירות	תכופה	
יותר	של	כל	שעה	וחצי.

שטפו	את	המכשיר	בסבון	ומיים	כל	4	ימים.

היו	סבלניים	ועקביים	עם	הטיפול,	זהו	המפתח	להשגת	המטרה!

ימי	 	15( הטיפול	 מתחילת	 וחצי	 חודש	 לאחר	 ייראו	 הראשונות	 התוצאות	
ההסתגלות	והחודש	הרשאון	של	הטיפול.(



micropenis		-	מיקרו	ואיבר	הזכרי	המין	איבר	את	ומרחיב	מאריך	8.

לגוף	 זה,	מתאפשר	 ודרך	 והרחבה	 ע”י	מתיחה	הדרגתית	 ע”י	הרקמות	האנושיות	 מושג	 עיקרון	המתיחה	אשר	 על	 ®Andropenis	מבוססת	 ה	 שיטת	
להסתגל	ולהשתנות	למצב	החדש	בצורה	הדרגתית	וטבעית.

נעשה	שימוש	נרחב	במכשיר	בניתוחים	קוסמטיים	בכדי	לעזור	בבעיות	עור	כגון	כוויות	ופצעים	גדולים	בניתוחים	אורטופדים	להגדלת	שטח	העצמות.

בתרבויות	עתיקות,	עקרון	המתיחה	שימש	להגדלת	חלקי	גוף	שונים	כמו	למשל	הצוואר	של	אשת	הג’ירף	בשבטי	ה	–	Paduang	בבורמה	או	בתנוכי	האוזניים	
והשפתיים	במספר	שבטים	אפריקאים	ומהאמזון.

תקופה	 במהלך	 המין	 אבר	 על	 גרם	 	1500 עד	 	600 	– מ	 הדרגתית	 משקל	 הוספת	 ע”י	 וחלקה	 עדינה	 מתיחה	 יוצר	 	Andropenis® של	 המתיחה	 שיר	
ממושכת.

כוח	 אחרות,	 במילים	 התאים.	 התרבות	 קצב	 את	 ומגבירה	 המין	 באבר	 הרקמות	 של	 והדרגתית	 איטית	 והסתגלות	 תגובה	 יוצרת	 זו,	 הדרגתית	 מתיחה	
ולהשתנות	 או	הגלדה	של	החלק	העקום	של	הפין.	התאים	מתחילים	להתפצל	 לצמיחה	 בין	תאי	אבר	המין,	תופעה	הגורמת	 רווחים	 פותח	 ההצרחבות	

ומתרחבים	על	מנת	למלא	את	החלל.

ע”י	שימוש	חוזר,	מיליוני	תאים	נוצרים	ומגדילים	בצורה	משמעןתית	את	האזור.

:micropenis-ה

מצב	תת	פעילות	בלוטת	המין	–	hypogonadism	-		נוצר	עקב	מחסור	בהורמון	)hypogonadism		או	hypergonadotropic		(		אשר	קשור	להתנוונות	
מולדת	או	למום	צורני	של	האיבר	כמו	איבר	מיקרו	או	איבר	קטן,	מצב	הקיים	בילדים	ובמתבגרים.	מצב	זה	גורם	לשינויים	בתפקוד	הטלת	שתן	בילדים	

ובתפקוד	מיני	והטלת	השתן	במבוגרים.	



.)micropenis	-	מיקרו	איבר	ואת	האיבר	את	ומרחיב	מאריך(	-			Andropenis	–	אנדרו	באיבר	השימוש	9.

השיטה	מורכבת	משתי	תקופות:

תקופת	התאקלמות	הנמשכת	כ	–	15	יום.

תקופת	ההתפתחות,	המורכבת	מ	–	3	שלבים:	השלב	הראשוני	)חודשים	1	ו	–	2(	שלב	2	)3	עד	4	חודשים(	והשלב	האחרון	שמתחיל	בחודש	
החמישי.

כל	שינוי	בתוכנית	הטיפול	עשוי	לגרום	לשינויים	בתוצאה	הסופית	הרצוייה.

יש	באפשרותך	לבחור	בין	שתי	השיטות	הבאות:

שיטה	סטנדרטית שיטה	מיוחדת

גודל	מכשיר זמן	במשך	היום גודל	המכשיר זמן	במשך	היום

תקופת	הסתגלות תקופת	הסתגלות

5	ימים	
ראשונים

גודל	התחלתי 3	שעות 5	ימים	
ראשונים	

גודל	התחלתי 4	שעות

6-10	ימים הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11( 3	שעות 6-10	ימים הוסף	מוט	קטן	0.5	ס”מ	)חלק11( 4	שעות

ימים	11 - 15 הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11( 3	שעות ימים	11 - 15 הוסף	מוט	קטן	0.5	ס”מ	)חלק11( 4	שעות

תקופת	התפתחות  תקופת	התפתחות

1-2	חודשים הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11( 
כל	7	ימים

9	שעות 1-2	חודשים הוסף	מוט	קטן	0.5	ס”מ	)חלק11(	כל	
3	ימים

4	שעות

מהחודש	
ה-	3

הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11( 
כל	10	ימים

9	שעות מהחודש	
ה	-	3

הוסף	מוט	קטן	0.5	ס”מ	)חלק11(	כל	
10	ימים

4	שעות

מהחודש	
ה-	5

הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11( 
כל	15	ימים

9	שעות מהחודש	
ה	-	5

הוסף	מוט	קטן	0.5	ס”מ	)חלק11(	כל	
15	ימים

4	שעות

11(	על	מנת	לזרז	את	התהליך	וקצב	 12(	ולאחר	כמה	ימים	להחליף	במוט	0.5	ס”מ	)חלק	 ערה:	לנוחיותך,	מהחודש	החמישי	והלאה	אפרי	להוסיף	תחילה	מוט	0.3	ס”מ	)חלק	
ההתקדמות.

ביום	הראשון,	בשביל	האימון,	הרכב	והסר	את	המכשיר	כ	–	10	פעמיים	
הרחק	 המכשיר	 את	 להרכיב	 מומלץ	 עקמת	 שקיימת	 במקרה	 ברצף.	

מהעקמת.

כל	שעתייים	יש	להסיר	את	המכשיר	לכמה	דקות	על	מנת	לאפשר	לרקמות	
להרפות.	נצל	זמן	זה	לעסות	מעט	את	האיזור.

בתדירות	 להיות	 צריכות	 הללו	 המנוחה	 דקות	 החמישי	 החודש	 לאחר	
תכופה	יותר	של	כל	שעה	וחצי.

שטפו	את	המכשיר	בסבון	ומיים	כל	4	ימים.

היו	סבלניים	ועקביים	עם	הטיפול,	זהו	המפתח	להשגת	המטרה!

ייראו	לאחר	חודש	וחצי	מתחילת	הטיפול	)15	ימי	 התוצאות	הראשונות	
ההסתגלות	והחודש	הרשאון	של	הטיפול.(



10.	פוסט	ניתוח	אורולוגי	)לאחר(

ה	-	®Andropenis	מומלץ	לאחר	ניתוח	אורולוגי	על	מנת	למנוע	תופעות	לואי	כגון,	קיצור	פין	שנוצר	מצלקות	של	הרקמות.

פרוסטטה	–	מגיל	40	הפרוסטוטה	מתחילה	לגדול.

גדילה	זו	יכולה	להיות	שפיר	או	סרטני.

ה	-	®Andropenis	משמש	לאחר	ניתוח	בשביל:

)robotic prostatectomy	או	radical laparoscopic prostatectomy	)ע”י	הערמונית	בלוטת	לכריתת	ניתוח	T2	ושלב	T1	שלב

ניתוח	לכריתת	הערמונית	בגידול	שפיר	)ע”י	פוטו-	vaporisationבשימוש	בטכנולוגיית	קרני	לייזר	ירוקות,	ניתוח	להסרה	חלקית,	או	ניתוח	
פתוח(.		

אבר	המין	–	ישנה	תדירות	גבוההלניתוחי	פין	על	מנת	לשפר	עיוות/מום,	לתיקון	פגמים	מולדים	או	טראומטים.	ה	-	®Andropenis	משמש	לאחר	ניתוח	
בשביל:

ניתוחי	תיקון	עקמת. 	

ניתוחי	מחלת	ה	-	Peyronie’s	)תיקונים( 	

ניתוחי	הגדלת	אבר	המין. 	

ניתוחי	השתלה	הקשורים	לאברי	המין. 	

ניתוחים	טראומטיים	לפציעות. 	

Hypospadias	ניתוח	תיקון.  

ניתוח	לתיקון	חלק	השייך	לשופכה. 	

שלפוחית:	אצל	ילדים,	מומים	מולדים	מתוקנים	בניתוח.

אצל	מבוגרים	ניתוחי	שלפוחית	משמשים	לפצעים	מסרטן,	טראומות	או	על	מנת	לשפר	את	פעולת	שלפוחית	השתן	הסובלת	מאי	שליטה	על	סוגרים.	ה	-	
®Andropenis	משמש	לאחר	ניתוחים	אלו	בשביל:

ניתוחי	שלפוחית	אצל	ילדים. 	

ניתוחי	סרטן	השלפוחית	הזכרי. 	

ניתוחי	שליטה	בשתן. 	

ניתוחי	פגיעה	טראומטית. 	



11.	שיטות	השימוש:

אם	הניתוח	פשוט,	מומלץ	להתחיל	את	השימוש	ב	-	®Andropenis	כ	–	15	יום	לאחר	מהניתוח.

אם	הניתוח	מאוד	מסובך,	מומלץ	להתחיל	את	השימוש	ב	-	®Andropenis	כחודש	לאחר	הניתוח.

חשוב	מאוד,	תמיד	להתייעץ	עם	המנתח	כדי	שיוכל	להמליץ	כמה	זמן	לאחר	הניתוח	תוכל	להתחיל	את	השימוש	ב	-	®Andropenis	וזמן	השימוש	הנדרש.

השיטה	מורכבת	משתי	תקופות:

תקופת	התאקלמות	הנמשכת	כ	–	15	יום.

תקופת	ההתפתחות,	המורכבת	מ	–	3	שלבים:	השלב	הראשוני	)חודשים	1	ו	–	2(	שלב	2	)3	עד	4	חודשים(	והשלב	האחרון	שמתחיל	בחודש	
החמישי.

כל	שינוי	בתוכנית	הטיפול	עשוי	לגרום	לשינויים	בתוצאה	הסופית	הרצוייה.  

גודל	המכשיר אורך	זמן	ביום

תקופת	הסתגלות 

חמשה	ימים	ראשונים גודל	התחלתי 3	שעות

ימים	10 הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11( 6	שעות

הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11( 11-15	ימים 8	שעות

תקופת	התפתחות 

1-2	חודשים הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11(	כל	7	ימים 8	שעות

מהחודש	השלישי הוסף	מוט	קטן	0.5	ס"מ	)חלק11(	כל	חודש 8	שעות
הערה:	לנוחיותך,	מהחודש	החמישי	והלאה	אפרי	להוסיף	תחילה	מוט	0.3	ס”מ	)חלק	12(	ולאחר	כמה	ימים	להחליף	במוט	0.5	ס”מ	)חלק	11(	על	מנת	לזרז	את	התהליך	וקצב	

ההתקדמות.

ביום	הראשון,	בשביל	האימון,	הרכב	והסר	את	המכשיר	כ	–	10	פעמיים	ברצף.	במקרה	שקיימת	עקמת	מומלץ	להרכיב	את	המכשיר	הרחק	מהעקמת.

כל	שעתייים	יש	להסיר	את	המכשיר	לכמה	דקות	על	מנת	לאפשר	לרקמות	להרפות.	נצל	זמן	זה	לעסות	מעט	את	האיזור.	לאחר	החודש	החמישי	דקות	
המנוחה	הללו	צריכות	להיות	בתדירות	תכופה	יותר	של	כל	שעה	וחצי.

שטפו	את	המכשיר	בסבון	ומיים	כל	4	ימים.

היו	סבלניים	ועקביים	עם	הטיפול,	זהו	המפתח	להשגת	המטרה!

התוצאות	הראשונות	ייראו	לאחר	חודש	וחצי	מתחילת	הטיפול	)15	ימי	ההסתגלות	והחודש	הרשאון	של	הטיפול.(



12.	אמצעי	זהירות

אין	להשתמש	ב	®Andropenis	במקרים	הבאים:

בזמן	השינה. 	

במהלך	השתתפות	בפעילות	ספורטיבית	או	פיזית. 	

תחת	השפעת	סמים	ו/או	אלכוהול. 	

אם	הינך	סובל	מכיב,	מחלת	מין	או	פצע	באיזור	אבר	המין. 	

במידה	ויש	לך	חולשה	בידיים	או	קושי	בתפעול	המכשיר 	

הקפד	על	תנאים	נקיים	והגיינים	במהלך	השימוש	במכשיר.

הסר	את	המכשיר	בזמן	עשיית	צרכים.

אם	במהלך	לבישת	המכשיר	מתחילה	לך	זיקפה,	אל	תבהל,	זה	רק	יגרום	למכשיר	להתהדק	ולהרגיש	צמוד	יותר.

אם	הינך	מגלה	אזורים	לבנים	על	העטרה,	אל	דאגה,	אלו	הם	אזורים	של	בצקת	או	ריכוז	נוזלים	שבדרך	כלל	נגרמים	מכיוון	שהלולאה	הדוקה	מדי.	עסה	
את	האיזור	והתופעות	יעלמו.

אם	אתה	מפתח	נקודות	לבנות	על	העטרה,	זה	הכרחי	לראות	רופא	מכיוון	שיכול	להיות	שהנך	מפתח	דלקת	פטרייתית.

חשוב:

שימוש	בתרופות	להגברת	גדילת	שיער,	או	חיזוקו,	תרופות	נגד	דיכאון,	כדורי	שינה	וכדורי	הרגעה,	יכולים	להשפיע	ולהפחית	בצורה	משמעותית	את	יעילות	
.	Andropenis®	-	ה

למרות	שבדרך	כלל	לא	קיימת	הרגשת	אי	נוחות,	בימים	מסויימים	הפין	עשוי	לחוש	תחושת	אי	נוחות.	אל	דאגה,	המשך	להשתמש	במכשיר.	אם	הכרחי,	
ישנה	אפשרות	להסיק	את	המכשיר	ליום	אחד	בלבד.

במידה	והנך	חש	כאב	או	אי	נוחות,	כחלון	או	חוסר	תחושה	בכיפה,	הורד	את	המכשיר	ועסה	את	הפין.	על	ידי	כך	צבעו	של	הפין	יחזור	והתחושה	האי	נעימה	
תעלם.	במידה	והנך	חש	אי	נוחות	בבסיס	הכיפה,	עליך	לשים	פד	גזה	בכדי	להגן	על	איזור	רגיש	זה.

אם	מאיזו	שהיא	סיבה	לא	יכולת	ללבוש	את	המכשיר	למשך	15	–	30	יום,	התחל	את	הטיפול	עם	ס”מ	1	)0.4	אינץ(	פחות	מגודל	המכשיר	באותו	זמן.	לאחר	
5	ימים,	הגדל	ב	–	0.5	ס”מ	)0.2	אינץ(,	חזור	על	ההארכה	שנית	)הארך	שוב	ב	0.5	ס”מ(	לאחר	5	ימים	נוספים.	לאחר	10	ימי	ההסתגלות	מחדש	חזור	

לתוכנית	שבחרת.

בזמן	הסרת	המכשיר	אתה	עשוי	להריש	תחושה	של	עקצוץ,	גם	מתחושה	זו	אין	סיבה	לדאגה,	הסיבה	לתחושה	זו	נובעת	מרגיעת	הרקמות	לאחר	פרק	זמן	
של	מתח.

חוסר	היכולת	להגיע	לזיקפה	מספקת	לצורך	יחסי	מין	עלולה	להיות	סימן	לבעיה	רפואית	רצינית.	התיעץ	עם	הרופא	המטפל	בכדי	למנוע	עיקוב	באבחנה.



13.		משחות

מערכת	הקשירה	של	ה-	Andropenis	®		לעטרה	עלולה,	במקרים	נדירים,	

לגרום	לגירוי	או	חוסר	נוחות	באזור.	כדי	למנוע	זאת	יש	להשתמש	באמצעי	הזהירות

וברכיבה-	Androcomfort	®	שאתה	מקבל.

	אם	תבחין	בגירוי	כלשהו	אנו	ממליצים	על	קבוצת	משחות	שתוכל	לקנות	מראש.

ניתן	לרכוש	משחות	כאמצעי	מונע:

משחה אנטיביותית/נגד גירוי

במקרה	של	גירוי	קל:	מרח	את	המשחה	בערב	והשתמש	במכשיר	במשך	היום	עד	להעלמות	התסמינים. 	

במקרה	של	גירוי	מתמשך:	הפסק	השימוש	במכשיר	ופנה	לרופאה	המטפל	שלך. 	

משחה מרפאת/אבץ חמצני

במידה	ומופיעה	שריטה	או	פצע:

	אל	תשתמש	במכשיר	במשך	4	ימים.	מרח	את	המשחה	נגד	גירוי	פעמיים	ביום,	בבוקר	ואחר	הצהריים,	ומשחה	מרפאת	בלילה.	במידה	 	
והפצע	עדיין	קיים,	הפסק	השימוש	במכשיר	ופנה	לרופא	המטפל	שלך.

משחה אנטי דלקתית

במידה	ונוצרת	דלקת	רצינית	בבסיס	הפין	או	באזור	המפשעה,	השתמש	במשחה	אנטי	דלקתית	כגון	“קורטאיד”.

קרם לחות

במידה	והנך	חש	אי	נוחות	בגוף	הפין,	עסה	את	הפין	בתנועות	מתיחה	עדינות	בעזרת	קרם	לחות	במשך	5	דקות	כל	לילה.

אזהרה

אם	התסמינים	נמשכים	גם	לאחר	שלושה	ימים,	ואם	תחוש	בכאב	או	תבחין	באדמומית,

בנפיחות	או	בחום,	עליך	להתקשר	מיד	לרופא.

התוויות	נגד:	אין	להשתמש	במתקן	על	האיבר	במשחות	או	בקרמים		המכילים	חומרי

)	..	,lidocaine,	xylocaine((	מקומיים	הרדמה

שימוש	במוצר	זה	מתאים	לצרכים	הספציפיים	של	כל	מטופל	ליישומים	רפואיים	ומטרות	ניתוח	ואינו	מכשיר	למטרה	כללית	אשר	מצריך	הסכמה	של	מומחה	
בשימוש	הראשון	ושל	פיקוח	של	רופא	בשארית	הטיפול.

יש	למכשיר	שימוש	נפוץ	בטיפולים	קוסמטיים,	ובמקרה	שכאן	מציעים	פיקוח	רפואי	רק	כאופציה.	אם	המטופל	חש	במשהו	לא	תקין	)abnormal(	חייבים	
לפנות	מיד	לרופא.




