BOS 2000-3 batteridrevet penispumpe

Bruksområder
Hvem bør vurdere å bruke en penispumpe?
BOS 2000-3 er et trygt og effektivt hjelpemiddel
som kan brukes av pasienter med ED forårsaket av
mange forhold, inkludert:






Erektil dysfunksjon er det medisinske uttrykket for
det som i dagligspråket betegnes som impotens,
dvs. en manglende evne til å oppnå og å beholde
ereksjon av penis tilstrekkelig for å kunne
gjennomføre samleie. Man anslår at ca. 10 % av
menn over 50 år og ca. 20-25 % over 65 år
opplever erektil dysfunksjon. De vanligste fysiske
årsakene til erektil dysfunksjon er diabetes,
overvekt, legemidler, nerveskader, hormoner og
hjerte-kar sykdommer. Penispumpe er et av flere
behandlingsalternativer for erektil dysfunksjon.
Quintets BOS 2000-3 er refusjonsberettiget og kan
rekvireres kostnadsfritt av din lege.
BOS 2000-3 er en automatisk (batteridrevet)
penispumpe som opereres kun ved enkle trykk på
en knapp på pumpehodet. Penispumpen skaper
ereksjon på 30 sekunder og gir holdbar ereksjon i
opptil 30 minutter. Knappen på pumpehodet er en
såkalt ”light touch” – knapp (LT knapp) som
regulerer styrken på vakuum–opparbeidelsen og
gir brukeren fullstendig kontroll.

Dårlig blodtilførsel til penis
Diabetes
Kirurgi for prostata eller kolonkreft
Psykologiske problemer som angst eller
depresjon
Pasienter med høyt blodtrykk

BOS 2000-3 er en av de mest stillegående,
batteridrevne pumpene på markedet og har blitt
en av de mest populære løsningene for ulike
former for erektil dysfunksjon (ED). Ereksjon
oppnås ved at det genereres et vakuum (via en
vakuumsylinder over penis) som fører til
blodtilstrømning til penis og dermed ereksjon.
Den naturlige ereksjonen holdes på plass med en
ereksjonsring ved roten av penis.

Spesifikasjoner
Vekt: 396 g
Størrelse på sylinder: 21.5 cm x 6 cm dia
Størrelse på ereksjonsringer: nr 5,6,7,8

Bruk av penispumpe ved penisrehabilitering
Målet med penisrehabilitering er å stimulere
blodtilførsel til penis for å forbedre seksuell
funksjon. Under radikal prostatektomi, kan
delikate nerver som spiller en viktig rolle være
fjernet, skadet eller traumatisert. En manglende
ereksjon kan også skyldes skader på arterier som
reduserer blodtilførsel til penis. For å forhindre
permanent skade på de svamplignende områder
av erketilt vev er det viktig å sørge for økende
blodtilførsel til penis rett etter kirurgi slik at en
opprettholder penisvevet mens den nevrale banen
regenererer.

Sylinderringer
Det er inkludert 2 sylinderringer sammen med BOS
2000-3 batteridrevet penispume – en stor og en
liten.

Tilbehør

Skrotumbeskytttelse
Skrotumskjoldet brukes sammen med våre
penispumper, og er ment å forhindre at skrotum
trekkes inn i sylinderen under bruk.

Ereksjonsringene
Vi tilbyr et utvalg av ereksjonsringer, men standard
ereksjonsring med BOS 2000-3 er Mach
ereksjonsringer laget av høykvalitets silikon. Den
er tykkest i midten og dette bidrar til å gi bedre
elastisitet over et bredere område, slik at brukeren
i realiteten kan bruke en større ring samtidig som
den fortsatt er i stand til å opprettholde
tilstrekkelig fasthet. Mach ereksjonsring har
løkkehåndtak som gjør det enkelt å tre over
sylinderen.

Ringene finnes i 4 ulike størrelser.

Gel
Vår gel er laget spesielt for bruk sammen med
penispumper ved erektil dysfunksjon. Den har en
konsistens som forenkler et godt vakuum uten at
den er for tyntflytende, og den holder lenge på
fuktigheten. Ved siden av å skape en god forsegling
mellom penis og pumpens sylinder, vil den også
gjøre det lettere for deg og tre på og fjerne selve
ereksjonsringen.
Merk at vi tilbyr flere spesialtilpassete tilbehør slik
som større sylindere, andre typer ereksjonsringer,
flere typer skrotumskjold, andre typer gel etc.

