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UWAGA:
Andropenis® dostępny jest w następujących wariantach: Andropenis® (wyprodukowany z alu-
minium, wersja podstawowa), Andropenis Gold® (wyprodukowany ze złota, wersja luksusowa), 
Andropenis Mini® (przeznaczony dla członków o długości poniżej 8 cm w stanie wzwodu), 
Andropeyronie® (wyprodukowany z aluminium, służący do korekcji krzywizn), Andropeyronie®           
Surgery Edition (wyprodukowany z aluminium, służący do użytku po operacjach) i Androextender® (wy-
produkowany z aluminium, wersja podstawowa). Instrukcje obsługi są jednakowe dla wszystkich wersji.
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3. ZASTOSOWANIE
 Leczenie choroby Peyronie’ego i korekcja wrodzonych skrzywień penisa
 Leczenie hipogonadyzmu męskiego; mikropenisa lub małego penisa.
 Leczenie estetyczne za pomocą wydłużania i pogrubiana penisa.
  Po niektórych operacjach urologicznych (prostatektomia, operacje penisa, urazy, złamanie prącia, itd.), aby uniknąć 

skrócenia członka w związku z kurczeniem się blizn.  
  Poprawiona sztywność w czasie stosunku poprzez zwiększenie rozmiaru (obwód jak i długość) oraz przez poprawę 

kształtu.

Przeciwwskazania: Pacjenci z niekontrolowaną cukrzycą, opryszczką genitalną, chorobami przenoszonymi drogą płciową, ostrym 
zapaleniem cewki moczowej i pęcherza moczowego, ostrym zapaleniem gruczołu krokowego, przepukliną pachwinową, zapa-
leniem najądrza, rakiem jądra, nowotworem limfatycznym, obrzękiem limfatycznym, paraplegicy, tetraplegicy a także pacjenci 
stosujący leki przeciwzakrzepowe. Rezultaty będą gorsze lub ich nie będzie w przypadku niskiego poziomu testosteronu lub jego 
poziomu z dolnego zakresu skali. Nie zalecamy stosowania osobom poniżej 18 roku życia.

Efekty uboczne: Andropenis® został zaprojektowany specjalnie do celów medycznych i jego stosowanie nie wywołuje skutków 
ubocznych jeśli tylko używany jest prawidłowo i zgodnie z zaleceniami z instrukcji użytkownika.

1. DEFINICJA

2. OPIS 

Andropenis® to urządzenie medyczne, mocowane zewnętrznie do penisa. W połączeniu 
z tkanką penisa wywiera na penis niewielką silę rozciągającą, którą można dostosować 
w zależności od potrzeb pacjenta. Stosowanie urządzenia zaleca się w celach estetycz-
nych i medycznych. Uwaga: Przed pierwszym użyciem, skonsultuj się ze swoim lekarzem 
i postępuj zgodnie z jego zaleceniami. 

Andropenis® składa się z plastikowego pierścienia u podstawy, dwóch metalowych 
prętów z wewnętrznymi sprężynami oraz górnej części plastikowej z taśmą silikonową. 
Części plastikowe wykonane są z POM (polioksymetylenu). Taśma wykonana jest z siliko-
nu wykorzystywanego w medycynie. Metalowe pręty urządzenia Andropenis® original są 
zrobione zniklu, a Andropenis® gold – z niklu pokrytego 24-karatowym złotem. Sprężyny 
wykonane są z cienkiej stali, a przedłużki z aluminium stosowanego w chirurgii.

Uwaga: Wszystkie materiały i części urządzenia są wytwarzane zgodnie ze standarda-
mi zarządzania jakością (ISO:13485:2003 i ISO 9001:2008), są biokompatybilne i nie 
zawierają cytotoksyn (ISO 10993); stosowanie urządzenia nie stanowi żadnego zagrożenia 
dla zdrowia. 

CZĘŚCI SKŁADOWE (rys. 1): 1-plastikowy pierścień u podstawy, 2-okrągła część z ot-
worem, 3-pręt gwintowany, 4-śruba regulacyjna z gwintem na dole, 5-metalowa rurka, 
6-śruba, 7-sprężyna, 8-śruba do zamocowania sprężyny, 9-przedłużka duża o długości 
4 cm,10- przedłużka średnia o długości 2 cm, 11-przedłużka mała o długości 0,5 cm, 12-
najmniejsza przedłużka o długości 0,3 cm, 13-górna podpora z plastiku, 14-taśma siliko-
nowa, 15-rurka ochronna. 

UWAGA: Zaleca się wpuścić kroplę oleju między części 4 i 5, aby ułatwić nasuwanie (patrz OIL). 
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4. PERSONALIZACJA Andropenisa®

Przykład: 14,7 cm. – 4 cm. = 10,7 cm. > Rozmiar twojego Andropenisa® = 10,7 cm.

Przykład: Rozmiar twojego Andropenisa® 10,7 cm. = początkowy Andropenis® (8 cm.) + część 10 (2 cm.) + część 11 (0,5 cm.).

Początkowy rozmiar Andropenis® to 8 cm. Rozmiar urządzenia 
mierzy się od dolnego krańca pierścienia do końca metalowej 
przedłużki (rys. 4 INITIAL).
Przystosuj Andropenis® do rozmiarów własnego członka.
Za pomocą centymetra zmierz długość i obwód penisa najpierw w 
spoczynku, a potem w stanie erekcji (rys. 2 i 3).
Obliczanie odpowiedniego dla siebie rozmiaru urządzenia: odejmij 4 
cm od długości członka w stanie erekcji.

Przygotuj urządzenie, aby jego rozmiar odpowiadał rozmiarowi obliczonemu 
wcześniej. 
Zdejmij górną plastikową podporę, pociągając do góry (rys. 5)
Dodaj do końca urządzenia tyle części, ile trzeba, aby Andropenis® miał dany 
rozmiar (rys. 4 PERSONAL).

Uwaga: Rozmiar początkowy Andropenis Mini wynosi 7 cm. Jeśli posiadasz tą wersję, rozpocznij użycie od okre-
su dostosowania do tego rozmiaru (7 cm) i zachowaj go przez kolejne 15 dni: pierwszego dnia noś urządzenie 
przez 3 godziny i, wraz z upływem dni, zwiększaj stopniowo czas użycia. Po upływie pierwszych 15 dni, zacznij 
zwiększać czas stosowania, zgodnie z tablicami użycia (patrz dalej).

fig. 2 fig. 3

fig. 5

fig. 4
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5. ZAKŁADANIE Andropenis®

Włóż tę silikonową taśmę (część 14), która najlepiej pasuje do właściwej podkładki ochronnej dopasowanej do 
rozmiaru penisa (część 15). Użycie rurki jest OBOWIĄZKOWE. Potem włóż końce taśmy silikonowej do otworów 
górnej, plastikowej podpory (część 13) tak, aby powstała pętla.

Mając penis w spoczynku, odciągnij do siebie całą skórę naplet-
ka (mężczyźni nie obrzezani), która pokrywa żołądź (rys. 7) i na-
łóż silikonowy pierścień poniżej korony żołędzi, tam gdzie łączy 
się z trzonem prącia (rys. 8).

Żołądź nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z urządze-
niem. Następnie należy odciągnąć penis od ciała tak, aby był on 
rozciągnięty w stanie spoczynku.

Weź pierścień podstawy (część 1), zwracając go węższą częścią 
do góry. Włóż penis do pierścienia podstawy (część 1), a żołądź 
połóż we wgłębieniu górnej podpory (część 13).

Połóż lewą dłoń na górnej podporze (część 13) i przyciśnij urzą-
dzenie do ciała, aby się nieco skróciło (rys. 9). 

Przyciskając lewą dłonią, włóż palce prawej dłoni w silikonową 
pętlę i przełóż przez nią żołądź (rys. 10).

Połóż kciuk lewej dłoni na wędzidełku, aby przytrzymać żołądź  
i stopniowo zaciskaj pętlę ze znajdującą się w niej żołędzią, po-
ciągając nieco prawą dłonią za oba końce taśmy silikonowej (rys. 
11).

fig. 7

fig. 9

fig. 10

fig. 11

fig. 8



Rób to powoli. Odciągnij skórę z przodu i z tyłu penisa do siebie, aby nie przyciąć 
wędzidełka i nie pofałdować skóry na bruździe żołędzi (rys. 12).

Pętla musi nieco uciskać żołądź, aby się nie wyśliznęła, nie powodując jednak bólu. 
Delikatnie umieść silikonową taśmę w otworach na spodzie górnej podpory (część 
13); taśma rozciągnie się kiedy naciskasz między wgłębieniami. Ściśnij, ale nie ciągnij 
w dół, aby nie przyciąć skóry (rys. 13).

Sprawdź, czy na wędzidełku i bruździe żołędzi nie ma fałd skóry, i jeśli są, odciągnij 
skórę z przodu i z tyłu penisa do siebie, aby jej nie przyciąć.

Aby zdjąć Andropenis®, przyciśnij urządzenie do ciała, ściskając wewnętrzne sprę-
żyny. W tej pozycji wyjmij taśmę silikonową (część 14) z rowków górnej podpory 
(część 13). Stopniowo powiększ silikonową pętlę i wyjmij z niej żołądź. 

Andropenis® posiada system mocujący do żołędzi w kształcie paska, zwany Andro-
comfort® band. Dostępne są dwa modele: Androcomfort® band i Androsilicone® 
band.

Niniejszy system sprawia, że użycie Andropenis® staje się jeszcze wygodniejsze. 
Umieszcza się go między żołędzią i trzonem penisa, w rowku żołędziowo-napletko-
wym.  

Andropenis® zawiera pierścień silikonowy zwany Androring®, który działa jako sys-
tem amortyzacyjny siły trakcyjnej. Umieszcza się go między żołędzią i trzonem penisa, 
w rowku żołędziowo-napletkowym.  

Andropeyronie® zawiera  górną plastikową część (Androsupport), służącą do korek-
cji krzywizn penisa (patrz załącznik “Instrukcja Obsługi Androsupport”).

fig. 12

fig. 13



Podstawowe Informacje Medyczne: penis składa się z dwóch kolumn gąbczastej tkanki, nazywanych ciałami ja-
mistymi, oraz przewodu, którym uchodzi mocz, zwanego cewką moczową. Te ciała jamiste otoczone są warstwą 
elastycznej tkanki zwaną błoną białawą.
 Istnieją dwie przyczyny skrzywień penisa:
 Choroba Peyronie’ego (może pojawić się w każdym wieku)
 Skrzywienie wrodzone penisa (wykrywa się je w młodości)

Chorobę Peyronie’ego, czyli stwardnienie plastyczne prącia, którego przyczyna nie 
jest znana, charakteryzuje włóknista osłonka w błonie białawej ciał jamistych człon-
ka. Stwardnienie to jest zwykle jednostronne, a jego skutkiem jest odchylenie penisa 
w czasie erekcji. 
Najczęstszymi objawami są: deformacja członka oraz ból w czasie erekcji, a także zaburzenia erekcji. Najczęściej 
występuje u przedstawicieli rasy białej. 75% przypadków dotyka mężczyzn w wieku 45-60 lat. 
Sposoby leczenia:
   Verapamil: zastrzyki w warstwę zwłóknienia, aby zablokować produkcję kolagenu. (W fazie badań są 

zastrzyki z interferonu.) 
  Andropeyronie®: nie wszczepiana proteza przymocowywana do penisa, która wywiera siłę rozciąga-

jącą, zmniejszając skrzywienie nawet o 50%.
 Witamina E lub Colchicine: wspomagająco, zażywać doustnie.
  Leczenie łączone: Andropenis® plus Verapamil plus witamina E. Połączenie tych metod proponuje 

się jako medyczne zasady postępowania ambulatoryjnego w leczeniu choroby Peyronie’ego. Zawsze 
poradź się urologa przed rozpoczęciem jakiejkolwiek metody leczenia.

  Operacja: usunięcie warstwy zwłóknienia. Jednak zawsze efektem ubocznym jest skrócenie peni-
sa lub wszczepienie zewnęrznej protezy. Aby tego uniknąć, używa się urządzenia przedłużającego 
członek (Andropeyronie® Surgery Edition).

Wrodzone skrzywienie penisa wykrywane jest u osób mło-
dych.Powstaje ono, kiedy ciała jamiste rosną bardziej, niż 
cewka moczowa,co powoduje wygięcie członka podczas erek-
cji w dół lub w bok. Można leczyć operacyjnie i/lub używając 
Andropeyronie® przez 6 miesięcy.

6. SKRZYWIENIE PENISA I CHOROBA PEYRONIE’EGO

≤ 50%



7.SPOSÓB UŻYCIA Andropeyronie® (SKRZYWIENIE PENISA I CHOROBA PEYRONIE’EGO)

Oprócz przypadków, gdy lekarz zaleci inaczej, leczenie składa się z dwóch etapów:
  trwającego 15 dni etapu adaptacji 

etapu ewolucji, który składa się z trzech różnych faz: fazy ewolucji początkowej (pierwszy i drugi 
miesiąc), fazy pośredniej (trzeci i czwarty miesiąc) oraz fazy ewolucji końcowej, która zaczyna się od 
piątego miesiąca.

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego leczenia może zmienić rezultaty (skonsultuj z lekarzem).

 ROZMIAR URZĄDZENIA LICZBA GODZIN DZIENNIE

 Etap adaptacji

5 pierwszych dni Rozmiar początkowy 3 godziny

Dzień 6 -10 Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) 6 godzin

Dzień 11 - 15 Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) 8 godzin

 Etap ewolucji

I i II miesiąc Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 7 dni 9 godzin

III i IV miesiąc Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 10 dni 9 godzin

Od V miesiąca Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 15 dni 9 godzin

Uwaga: dla własnej wygody począwszy od piątego miesiąca można dodać najpierw  przedłużkę o długości 0,3 cm (część 12), a 
kilka dni później wymienić ją na przedłużkę o długości 0,5 cm (część 11), aby rozciąganie odbywało się stopniowo.   

Pierwszego dnia, aby nabrać wprawy, załóż i zdejmij urządzenie 10 
razy z rzędu. Zaleca się noszenie urządzenia po stronie przeciw-
nej do skrzywienia. Używając Andropeyronie®, co dwie godziny 
należy go zdjąć na parę minut, aby rozluźnić tkanki. Począwszy od 
piątego miesiąca trzeba odpoczywać co półtorej godziny.Wykorzy-
staj te odpoczynki, delikatnie masując członek. Myj urządzenie co 
cztery dni wodą i mydłem.
Bądź cierpliwy i konsekwentny w używaniu urządzenia. To klucz do 
osiągnięcia celu. Pierwsze rezultaty można zaobserwować po upły-
nięciu 1,5 miesiąca od rozpoczęcia stosowania (15 dni adaptacji, a 
potem pierwszy miesiąc leczenia). 



8. SPOSÓB UŻYCIA Andropeyronie® Surgery Edition (PO OPERACJACH UROLOGICZNYCH)

Jeśli operacja jest prosta, zaleca się rozpoczęcia używania Andropeyronie® Surgery Edition 15 dni po operacji.
Jeśli operacja jest bardzo złożona, zaleca się użycie Andropeyronie® Surgery Edition miesiąc po operacji.
Zawsze poradź się chirurga, aby wskazał, kiedy rozpocząć używanie Andropeyronie® Surgery Edition po 
operacji oraz jak długo go używać
Oprócz przypadków gdy lekarz zaleci inaczej, leczenie składa się z dwóch etapów:
 trwającego 15 dni etapu adaptacji 

etapu ewolucji, który składa się z dwóch różnych faz: fazy ewolucji początkowej (I i II miesiąc) oraz 
fazy ewolucji końcowej, która zaczyna się od trzeciego miesiąca. 

Wszelka modyfikacja wskazanego leczenia wymaga konsultacji z chirurgiem.

ROZMIAR URZĄDZENIA LICZBA GODZIN DZIENNIE

 Etap adaptacji

5 pierwszych dni Rozmiar początkowy 3 godziny

Dzień 6 - 10 Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) 6 godzin

Dzień 11 - 15 Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) 8 godzin

 Etap ewolucji

I i II miesiąc Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co 7 dni 8 godzin

Od III miesiąca Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 cm. (część 11) co miesiąc 8 godzin

Uwaga: dla własnej wygody począwszy od piątego miesiąca można dodać najpierw przedłużkę o dł. 0,3 cm (część 12), a kilka dni później 
wymienić ją na przedłużkę o dł. 0,5 cm (część 11), aby wyciąganie odbywało się stopniowo.   

Pierwszego dnia, aby nabrać wprawy, załóż i zdejmij urządzenie 10 razy z rzędu. Zaleca się noszenie urządzenia 
jednego dnia na górnej części  członka,  drugiego  dnia z jednego boku,  kolejnego z drugiego boku.  Używa-
jąc Andropeyronie® Surgery Edition, co dwie godziny należy zdjąć go na parę minut, aby rozluźnić tkanki. 
Począwszy od piątego miesiąca trzeba odpoczywać co półtorej godziny. Wykorzystaj te odpoczynki, delikatnie 
masując członek. Myj urządzenie co cztery dni wodą i mydłem. Bądź cierpliwy i konsekwentny w używaniu urzą-
dzenia. To klucz do osiągnięcia celu. Pierwsze rezultaty można zaobserwować po upłynięciu półtora miesiąca od 
rozpoczęcia stosowania (15 dni adaptacji, a potem pierwszy miesiąc leczenia).



9. Sposób stosowania urzadzenia Andropenis  (po operacjach urologicznych)

Oprócz przypadków gdy lekarz zaleci inaczej, leczenie składa się z dwóch etapów:
Trwającego 15 dni etapu adaptacji 
Etapu ewolucji, który składa się z trzech różnych faz: fazy ewolucji początkowej (pierwszy i drugi miesiąc), 
fazy pośredniej (trzeci i czwarty miesiąc) oraz fazy ewolucji końcowej, która zaczyna się od piątego 
miesiąca. 

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego leczenia może zmienić rezultaty (skonsultuj z lekarzem).
Na podstawie praktyki lekarskiej zaleca się wybór jednego z dwóch sposobów użycia:

SPOSÓB STANDARDOWY SPOSÓB SPECJALNY

ROZMIAR URZĄDZENIA LICZBA GODZIN 
DZIENNIE

ROZMIAR URZĄDZENIA LICZBA GODZIN 
DZIENNIE

Etap adaptacji Etap adaptacji

5 pierwszych 
dni

Rozmiar początkowy 3 godziny 5 pierwszych 
dni

Rozmiar początkowy 4 godziny

Dzień 6 -10 Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 
cm. (część 11)

6 godzin Dzień 6 -10 Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 
cm. (część 11)

4 godziny

Dzień 11 - 15 Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 
cm. (część 11)

8 godzin Dzień 11 - 15 Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 
cm. (część 11)

4 godziny

 Etap ewolucji  Etap ewolucji

I i II miesiąc Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 
cm. (część 11) co 7 dni 

9 godzin I i II miesiąc Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 
cm. (część 11) co 3 dni

4 godziny

III i IV miesiąc Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 
cm. (część 11) co 10 dni

9 godzin III i IV 
miesiąc

Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 
cm. (część 11) co 10 dni

4 godziny

Od V 
miesiąca

Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 
cm. (część 11) co 15 dni

9 godzin Od V 
miesiąca

Dodaj małą przedłużkę o dł. 0,5 
cm. (część 11) co 15 dni

4 godziny

Uwaga: dla własnej wygody począwszy od piątego miesiąca możesz dodać najpierw przedłużkę o dł. 0,3 cm (część 12), a kilka dni późnie 
jwymienić ją na przedłużkę o dł. 0,5 cm (część 11), aby rozciąganie odbywało się stopniowo.

Pierwszego dnia, aby nabrać wprawy, załóż i zdejmij urządzenie 10 razy z rzędu. 
Zaleca się noszenie urządzenia jednego dnia na górnej części członka, drugiego dnia 
z jednego boku, kolejnego z drugiego boku. Używając urządzenia Andropenis®, co 
dwie godziny należy zdjąć go na parę minut, aby rozluźnić tkanki. Począwszy od 
piątego miesiąca, należy odpoczywać co 1,5 godziny. Wykorzystaj te odpoczynki 
do delikatnego masowania członka. Myj urządzenie co cztery dni wodą i mydłem.
Bądź cierpliwy i konsekwentny w używaniu urządzenia. To klucz do osiągnięcia celu. 
Pierwsze rezultaty można zaobserwować po upłynięciu 1,5 miesiąca od rozpoczęcia 
stosowania (15 dni adaptacji, a potem pierwszy miesiąc leczenia).



10. SPOSÓB UŻYCIA

Nie należy używać Andropenis®: W czasie snu. Wykonując intensywne ćwiczenia fizyczne lub uprawiając 
sport.Po zażyciu narkotyków lub spożyciu alkoholu. W przypadku wrzodów, chorób przenoszonych drogą płcio-
wą czy ran w okolicach genitaliów. Osoby mające osłabione ręce lub problemy w posługiwaniu się urządzeniem.  
Podczas stosunku seksualnego.
Używając urządzenia, należy surowo przestrzegać zasad higieny. 
Chcąc oddać mocz czy kał, należy zdjąć urządzenie.
Jeśli w czasie używania urządzenia będziesz miał erekcję, nie martw się: wówczas po prostu nieco mocniej 
uciśnie ono członek. 
Jeśli pojawią się białe pęcherze na żołędzi, nie martw się: oznacza to zatrzymywanie płynów z powodu ściśnię-
tej żołędzi. Pęcherze znikają po masażu żołędzi palcami. Przyczyną może być zbyt mocno ściskająca taśma 
silikonowa. 

Jeśli na żołędzi pojawią się białe punkty, udaj się do lekarza, ponieważ może to oznaczać grzybicę. 
WAŻNE: Stosowanie leków na wzmocnienie lub porost włosów, środków antydepresyjnych, nasennych, przeciwlękowych 
i uspokajających może zmniejszyć skuteczność leczenia.

Niezdolność do osiągnięcia erekcji wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego może być oznaką poważnych pro-
blemów zdrowotnych. Należy skonsultować się ze swoim lekarzem aby uniknąć potencjalnie szkodliwego opóźnienia w 
wystawieniu diagnozy.

Możliwe, że w którymś momencie stosowania sporadycznie będziesz odczuwał niewielkie dolegliwości. To normalne i nie 
wpływa na prawidłowy rozwój leczenia. Jednak w razie konieczności można przerwać stosowanie urządzenia w ciągu 
jednego dnia. Następnego dnia można ponownie je założyć, postępując jak zwykle.
W razie wystąpienia bólu, niewygody, niebieskawego przebarwienia lub odrętwienia żołądzia należy zdjąć urządzenie i 
pomasować penis. Powinno to spowodować powrócenie normalnego koloru i ustąpienie nieprzyjemnych objawów. W razie 
uczucia lekkiego bólu w podstawie żołądzia należy osłonić to wrażliwe miejsce bawełną lub gazą.
Jeśli przez dwa tygodnie do miesiąca nie używasz urządzenia i chcesz znów zacząć je stosować, zmniejsz na początku 
jego rozmiar o 1 cm. Po 5 dniach zwiększ rozmiar o 0,5 cm, a po kolejnych 5 dniach – o kolejne 0,5 cm. Potem stosuj 
urządzenie jak wcześniej.
Po zdjęciu urządzenia będziesz miał dziwne uczucie pewnego dyskomfortu lub mrowienia. Nie martw się, to normalne. 
Wiąże się to z rozluźnianiem tkanek, które zostały poddane lekkiemu napinaniu.
Jako skutki uboczne zostały zidentyfikowane: otarcia prącia, reakcja skórna na tylną część pręta (miejsce stosowania 
taśmy silikonowej) i na podstawie penisa (miejsce nałożenia plastykowanego pierścienia), ból, dychromatyczne zmiany 
na prąciu, parestezja żołędzi, uczucie mrowienia, obrzęk lub zatrzymywanie płynów w żołędzi, rany, podrażnienia,stan 
zapalny i dyskomfort. Jeśli któreś z powyższych skutków niepożądanych pojawi się podczas stosowania urządzenia, zde-
cydowanie zalecamy przerwanie jego używania i zastosowanie się do właściwych wskazówek zawartych w Dziale 11 
instrukcji użytkownika



11. MAŚCI

System mocujący Andropenis® do żołędzia może wywołać, w rzadkich przypadkach, podrażnienia lub dyskomfort w danym miej-
scu. Aby zapobiec temu, należy używać załączonych środków ochronnych i paska Androcomfort® band. Jeśli pojawią się wspo-
mniane podrażnienia, zalecamy serię maści, które można nabyć w celach zapobiegawczych, jednak zaleca się wizytę u lekarza. 

PRZECIWZAPALNA / MAŚĆ Z ANTYBIOTYKIEM
W razie drobnego podrażnienia, otarcia prącia, reakcji skórnej prącia przy tylnej części pręta (miejsce stosowania taśmy silikono-
wej) lub u podstawy penisa (miejsce nałożenia plastykowanego pierścienia): Stosować maść wieczorem i korzystać z urządzenia 
w ciągu dnia do czasu gdy objawy nie ustąpią. W przypadku jeśli objawy te nie ustąpią skonsultować to z lekarzem. 

MAŚĆ GOJĄCA / TLENEK CYNKU
W razie wytworzenia się rany lub wrzodu:

  Przerwać korzystanie z urządzenia na okres 5 dni. Stosować maść przeciwzapalną dwa razy dziennie rano i wieczo-
rem oraz maść gojącą na noc. Jeżeli rana się nie goi, należy przestać korzystać z urządzenia i skontaktować się ze 
swoim lekarzem.

MAŚĆ PRZECIWZAPALNA
W razie powstania stanu zapalnego lub obrzęku na żołędzi, bądź u nasady penisa lub w okolicy łonowej, należy stosować maść 
przeciwzapalną taką jak np. „Cortaid”. Maść przeciwzapalna jest także zalecanym rozwiązaniem w przypadku zatrzymania płynów 
w żołędzi.  

KREM NAWILŻAJĄCY
W razie uczucia lekkiego bólu trzonu penisa należy co wieczór wmasowywać w penis krem nawilżający, używając do tego deli-
katnych rozciągających ruchów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Jeśli któryś z powyższych objawów utrzymuje się dłużej, niż trzy dni, odczuwasz ból lub zauważasz zaczerwienienie, opuchliznę 
lub gorączkę; niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. W trakcie stosowania urządzenia, zabrania się nakładania na prącie maści 
lub kremów zawierających miejscowe środki znieczulające (lidokainę, ksylokainę).

Zastosowanie tego urządzenia zależy od konkretnych potrzeb każdego użytkownika. Pod względem medycznym i chirurgiczny-
m,nie jest to urządzenie do użytku powszechnego i wymaga pomocy specjalisty w czasie pierwszego założenia oraz nadzoru 
lekarskiego w trakcie całego leczenia. Pod względem estetycznym, jest to urządzenie do użytku powszechnego i zaleca się 
jedynie dowolny nadzór medyczny. W przypadku, gdy pacjent zauważy jakiekolwiek anomalia w trakcie stosowania urządzenia, 
natychmiast powinien zgłosić się on do swojego lekarza.


