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NB! LES BRUKERVEILEDNINGEN FØR BRUK.  
Dersom du ønsker å gå direkte til brukerveiledningen, gå til 
side 5. 

 

Det finnes hjelp for ereksjonssvikt / impotens /erektil 
dysfunksjon (ED) 
Mange menn får med årene økende seksualproblemer. Det 
kan skyldes sykdommer i prostatakjertelen, andre 
sykdommer, psykiske forhold og aldersforandringer. Ca. 
halvparten av alle menn i alderen 40 til 70 år innrømmer å 
ha noen grad av ereksjonsproblemer og at graden av dette 
problemet øker med alderen (www.nhi.no). Menn som får 
sykdommer som diabetes type 1 og type 2, 
hypertensjon/høyt blodtrykk og prostatasykdom kan ha god 
effekt av vakuumterapi. 
 

Hva er ereksjonssvikt / impotens /erektil dysfunksjon 
(ED)? 
Ereksjonssvikt, eller erektil dysfunksjon (ED) defineres som 
en vedvarende mangel på å bevare penis tilstrekkelig 
erigert til å kunne gjennomføre et vaginalt eller analt 
samleie eller som er tilstrekkelig for å tilfredsstille seksuell 
aktivitet (Haakon Aars, Cappelen Damm 2011). 
 

Hvordan oppstår en normal ereksjon? 
Ereksjon kan skje gjennom to forskjellige mekanismer – 
den psykiske ereksjonsmekanismen og den reflektoriske. 
Den psykiske mekanismen styres via hjernen og 
sentralnervesystemet der den seksuelle lysten blir satt i 
gang via syns -, hørsel og/eller smaksopplevelse, via 
seksuelle drømmer eller fantasier. Den andre mekanismen 
som styrer ereksjon, er den såkalt reflektoriske. Dette skjer 
via direkte stimulering av penis eller andre erogene soner. 
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Årsaker til erektil dysfunksjon (ED) 
Årsaken til ED er ofte sammensatt. Den teoretisk-
medisinske årsaksmodellen til ED kan deles inn i fem 
hovedkategorier: vaskulære, nevrologiske, endokrine, 
psykogene og kavernøse problem. 
ED kan ofte være det første symptomet på en alvorlig 
sykdom, som diabetes og hjerte- og karsykdommer.  
Mange opplever ED ved høyt blodtrykk og etter en 
prostatectomi (prostataoperasjon). Man regner med at ca 
75% av moderate til alvorlig ED er organisk betinget med 
diabetes, hyperkolostemia, røyking, hjerte kar sykdommer 
som de viktigste risikofaktorene. Psykiske plager som 
slitenhet, depresjon, angst og stress kan også gi ED. Full 
nattlig ereksjon er en indikator på at årsaken til ED kan 
være psykisk betinget. Videre kan alkohol, medikamenter 
og bivirkninger på disse være årsak til ED. 
 

Behandling av erektil dysfunksjon (ED) 
Førstelinjebehandling for ED inkluderer sexologisk 
rådgivning, psykoterapi, mekaniske hjelpemidler som 
vakuumbehandling eller støttekondom og/eller tabletter. 
Andrelinjebehandling kan inkludere injeksjonsbehandling, 
mens tredjelinjebehandling inkluderer kirurgisk behandling 
som f.eks. penisprotese (Taylor Segraves 2004). 
 
Hvordan kan du få hjelp ved vakuum terapi? 
Vakuum terapi er den enkleste, minst invasible (uten 
bivirkninger), og mest effektive muligheten til å behandle 
impotens uten medikamenter eller kirurgi. En manuell eller 
automatisk penispumpe brukes til å lage et vakuum rundt 
penis som øker blodtilstrømningen og målet er å oppnå en 
fast ereksjon. En latexfri ereksjonsring tres over penis og 
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holder penis erigert. Ringen beholdes på gjennom 
samleiet, men bør tas av innen 30 minutter. Det kan ta litt 
tid før du klarer å bruke systemet korrekt. Følg derfor 
instruksjonen og forsøk deg frem. 
 

Noogleberrys manuelle penispumpe 
Noogleberrys manuelle penispumpe tilbyr en ikke-kirurgisk 
metode for å oppnå ereksjon i forbindelse med samleie. 
Systemet kan også benyttes som et treningsapparat i 
forbindelse med målsetting om å øke størrelsen og 
fastheten på ereksjonen. Pumpen genererer et vakuum 
som øker blodtilstrømningen til penis, som igjen gir en 
ereksjon. En ring holder penis erigert. Denne ringen 
beholdes på gjennom samleiet. Det tar alltid litt tid før du 
klarer å bruke systemet korrekt.  
Tilbehør som følger med pumpen er: 
 

 Håndpumpe (hvit)  

 Plastsylinder (gjennomsiktig)    

 1 x koneformet lokk (grått)  

 1 x stor sylinderring  

 1 x liten sylinderring  

 4 x ereksjonsringer  

(av ulik størrelse) 

 1 x tube vannbasert  

glidemiddel 
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Brukerveiledning 
Systemet fungerer best dersom du står oppreist. Sett 
sammen systemet ved å plassere plastslangen på tuppen 
av plastsylinderen og på tuppen av håndpumpen. Øv deg 
med pumpen ved å holde sylinderen mot håndflaten. Du 
skal føle vakuumtrykket. Hvis ikke, flytt plastsylinderen 
rundt i håndflaten din for å lage bedre forsegling. For å 
løse ut vakuumet, trykk på utløserknappen merket PUSH 
på siden av pumpen. Da føler du trykket falle og håndflaten 
løses ut.  
Det medfølger to store sylinderringer med ulik størrelse for 
å redusere sylinderens diameter dersom penis er for smal. 
Begynn med og prøve pumpen uten disse ringene. Dersom 
penis er for smal for sylinderen, prøv den største ringen 
først ved å sette den inn i sylinderens åpne ende. 
 
 
Trinn 1: Plasser det koneformede lokket (grått) på den 
åpne enden av plastsylinderen. Velg den største 
ereksjonsringen og 
trekk denne over det 
koneformede lokket 
og helt til enden av 
plastsylinderen. Tips: 
Det kan være enklere 
å trekke ereksjonsringen over det koneformede lokket hvis 
du tar litt gel på lokket. Noen synes det er enklere å ikke 
benytte det koneformede lokket og bare trekke 
ereksjonsringen direkte over plastsylinderen. 
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Trinn 2: Fjern hår fra penisroten. Hårvekst kan gjøre det 
vanskeligere å oppnå vakuum. 
 
Trinn 3: Bruk litt gel på innsiden av plastsylinderen (bruk 
fingeren), ca 5 cm. Påfør også gel på tuppen, skaftet og 
ved roten av penis. 
 
Trinn 4: I stående eller sittende stilling, plasser sylinderen 
over penis og vri forsiktig frem og tilbake for å lage en 
lufttett forsegling mot kroppen. Vær sikker på at testiklene 
ikke er inne i sylinderen. Mens du holder den åpne enden 
av sylinderen mot magen, trykk ned håndtaket og start en 
jevn pumping med den andre hånden. Pump 2-3 ganger og 
så stopper du litt slik at blod kan strømme jevnt inn i penis 
Stopp etter kort tid for å tillate jevn blodtilstrømning i penis. 
Etter ca. 10 sekunder pumper du 2-3 ganger til og stopper 
litt igjen for å tillate blodtilstrømningen. Fortsett med denne 
start/stopp prosessen til full ereksjon er oppnådd. Dersom 
du pumper for hurtig kan du hindre en tilstrekkelig 
ereksjon. Stopp dersom du føler et ubehag og vent til 
ubehaget går over (se forsiktighetsregler nedenfor). Det 
kan ta noe trening før blodårene i penis blir vant til denne 
prosessen og ereksjon kan oppnås enkelt. Du vil snart 
finne den teknikken som fungerer best for deg. Tips: Tren 
på å oppnå ereksjon på denne måten og når du mester 
teknikken, begynner du å bruke penisringene. 
 
Trinn 5: Ringene. Start med den største ringen som du 
har plassert over den åpne enden av sylinderen.  Bruk det 
koneformete lokket for enklere å tre den over sylinderen, 
eller gjør det manuelt hvis du foretrekker det. Hvis den 
første ringen ikke holder ereksjonen, prøv neste størrelse. 
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Fortsett utprøvingen til du finner den ringen som strammer 
minst og holder ereksjonen. For å bruke ringene, pump til 
ereksjon observeres gjennom sylinderen. Stopp å pumpe 
og la ringen gli av sylinderen og til penisroten. For å fjerne 
sylinderen, trykk på vacuumutløseren på håndpumpen for 
å løse ut vacuumeffekten. Sammen med de rette 
ereksjonsringene skal penis nå være egnet for samleie.  
 
Trinn 6: Fjerning av ereksjonsring. Etter samleie og 
innen 30 minutter, fjern ringen fra penis ved å rulle den av 
eller dra i sidekantene. Penis blir slapp idet ringen fjernes. 
Vent 60 minutter før du bruker pumpesystemet igjen. 
Ringene er laget for å være 
stramme, men vil løsne noe 
ved bruk. Dersom du føler 
at de er for stramme, kan de 
løsnes ved å strekkes eller 
plasser dem i varmt vann og 
strekk for å tilpasse.  
 

 
ADVARSEL: Ikke bruk ereksjonsringen lenger enn 30 
minutter av gangen. Ikke sov med ringen på. Hvis bruk av 
ringen medfører smerte, kulde, blåmerker eller misfarging 
av penis, fjern ringen straks. Hvis du er i tvil, kontakt lege. 
Penis kan føles litt kald og få en blålig farge, dette er helt 
normalt. Noen ganger kan røde flekker oppstå, dette 
skyldes for mye trykk, og flekkene forsvinner raskt. Fordi 
stivheten blir opprettholdt foran ereksjonsringen, kan 
penisroten være mer fleksibel, noe som ikke skal hindre 
samleie. 
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FORSIKTIGHETSREGEL: Erektil dysfunksjon kan ha en 
underliggende årsak som muligens enkelt kan behandles. 
Det er derfor tilrådelig å oppsøke legen og fortelle om 
bruken av penispumpen. Bruk av dette systemet bør 
diskuteres ved følgende tilstander: priapisme (ereksjonstid 
som varer mer enn 4 timer), leukemi, blødersykdom, 
blodfortynnende medisin, spinaltumor, enkelte 
penisskader, Sigdcelleanemi (medfødt sykdom som 
forårsaker anemi /lav blodprosent). Alkohol eller narkotika 
bør ikke brukes sammen med dette systemet. 
 

 
VANLIGE PROBLEMER 

PROBLEM SANNSYNLIG 
ÅRSAK 

LØSNING KOMMENTARER 

Ingen 
ereksjon 

Dårlig forsegling-
ingen vakuum 

Mer gele, 
bedre 
trykk, trim 
pubis hår 

Problem løser seg 
når du blir mer vant 
med systemet 

Delvis 
ereksjon 

For stor sylinder Prøv flere 
sylinder 
ringer 

Problemet løser seg 
ofte med bruk 

Tap av 
ereksjon 
etter  
5-10 
minutter 

Utilstrekkelig 
trykk fra 
ereksjonsring 

Bruk 
mindre 
eller to 
ringer 

Problem løser seg 
ofte med bruk 

Hudstramni
ng rundt 
pungen 

Gele på pungen, 
feil pumping 

Fjern gele, 
bruk 
sylinder 
ring 
 

Problem løser seg 
ofte med bruk 

Smerte ved 
pumping 

For rask 
pumping 

Saktere 
pumping 

Problemet løser seg 
ofte med bruk 
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Smerte fra 
ringen 

Ereksjonsring for 
liten 

Bruk større 
ring 

 

Smerte ved 
ejakulasjon 

Lange perioder 
med 
avholdenhet  

Fortsett å 
bruke 
systemet 

Oppsøk lege dersom 
smerten vedvarer 

Rødhet, 
irritasjon 
eller 
blåmerker 

For rask 
pumping, 
overpumping 

Saktere 
pumping, 
færre trykk 
på pumpen 

Oppsøk lege dersom 
problemet vedvarer 
utover de første 
utprøvingene 

 

Rengjøring 

Penispumpen og tilhørende deler kan vaskes i varmt 
såpevann og skylles for å fjerne alle såperester etter bruk. 
Tørk godt for oppbevaring. Tåler temperaturer under 80°C.   

Produktgaranti  

Quintet AS tilbyr garanti ved kjøp av dette produktet i en 
periode på et år fra kjøpstidspunktet (fakturadato). 
Ereksjonsringene leveres uten garanti. Ringene blir mindre 
elastiske etter hvert. Er en defekt verifisert av Quintet AS, 
kan apparatet returneres for reparasjon eller erstattes av 
nytt apparat. Retur må være autorisert av Quintet AS på 
forhånd.  

Produktgarantien gjelder ikke dersom apparatet:  

A) ikke er brukt på riktig måte.  

B) er ødelagt av bruker.  

C) har vært i kontakt med vann/væsker.  

D) er forringet ved vanlig slitasje.  
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Kundeservice  

Vi er glade for alle henvendelser vedrørende Noogleberry 
manuell penispumpe, og vil gjerne hjelpe deg på beste 
måte.  
Ta derfor gjerne direkte kontakt med oss i Quintet AS. 
 
Postadresse Postboks 97 Bønes, 5849 Bergen  
Besøksadresse Fjellsdalen 1, 5155 Bønes  
Telefon 55 98 15 55  
Telefaks 55 98 15 56  
E-post post@quintet.no  
Hjemmeside www.quintet.no  
 
Ved behov for forbruksmateriell, problemer med systemet 
eller råd, send en e-post til post@quintet.no. 
Ereksjonsringer kan kjøpes på nettet hos 
www.quintet.no.  Besøk vår hjemmeside www.quintet.no 
eller ring oss på 55 98 15 55. 
 
Quintet AS har siden start i 1999 arbeidet for å tilby 
kvalitetsprodukter, faglig kompetanse og god veiledning og 
service. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, som betyr at vi har 
gjennomgått en miljøanalyse og oppfylt definerte 
bransjekrav. Dette er et norsk, offentlig sertifikat støttet av 
Miljøverndep. Våre produkter er CE-godkjente, som betyr 
at de overholder kravene i EU/EØS sine direktiver til 
sikkerhet og helse og kan markedsføres og brukes innen 
dette området. 
 

 

 

 

http://www.quintet.no/
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Quintet AS spesialiserer seg på hjelpemidler for inkontinens, 
bekkenbunnstrening, smertelindring, muskelrehabilitering og 
seksuell helse. Les gjerne mer på www.quintet.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintet AS Postboks 97 Bønes, 5849 Bergen.  
Tlf.: (+47) 55 98 15 55. Faks: (+47) 55 98 15 56. 

 E-post: post@quintet.no. Hjemmeside: www.quintet.no 

http://www.quintet.no/
http://www.quintet.no/

