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Osbon Esteem vakuumpumpe består av 

1. Manuelt pumpehus 

2. Plastsylinder  

3. Kjegle 

4. Hette 

5. 2 x Sylinderringer 

6. 4 x Ulike penisringer  

7. Oppbevaringsveske 

 Vannbasert glidemiddel 
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Hvem bør vurdere å bruke en penispumpe? 
 
Mange menn kan ha nytte av jevnlig bruk av penispumpe. 
Flere sexologer og urologer anbefaler nå menn å «trene» 
penis for å stimulere nervebaner og opprettholde jevnlig 
blodfylning av penisvevet. En penispumpe kan brukes 
både til rehabilitering når man har mistet spontane 
ereksjoner, og/eller til samleie kombinert med en penisring. 
 
 

 
Hva vil det si å ha ereksjonsproblemer? 
 
De fleste menn vil i løpet av livet oppleve ereksjonssvikt. 
Ereksjonsproblemer, også kalt erektil dysfunksjon, betyr 
manglende evne til å oppnå, eller opprettholde reisning av 
penis lenge nok til å kunne gjennomføre et samleie. 
Vanlige årsaker til ereksjonssvikt hos unge er nervøsitet og 
prestasjonsangst.  
 
Ereksjonsproblemer kan ha en fysisk årsak, som for 
eksempel en skade, en sykdom eller hormonforstyrrelser. 
Med alderen synker hormonproduksjonen av testosteron, 
og dette kan etter hvert påvirke ereksjonen. Prostatakreft 
og diabetes er eksempler på sykdommer som kan medføre 
ereksjonsproblemer. Flere legemidler kan gi 
ereksjonsvansker som en bivirkning. 
 
Ereksjonsproblemer trenger ikke alltid ha en fysisk årsak, 
men kan skyldes psykiske belastninger som stress, angst 
og bekymring. Andre forhold som kan påvirke negativt er 
langvarig overdrevent alkoholinntak og røyking. 
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Generelle forsiktighetsregler 
1. Kontakt lege dersom det oppstår komplikasjoner 

ved bruk av pumpen. 
 

2. Bruk ikke penisring mer enn 30 minutter om gangen. 
Pass på å ikke sovne med penisringen på. Dersom 
penisringen brukes for lenge kan det oppstå 
permanente skader i penis. 
 

3. La det gå minst 60 minutter mellom hver gang du 
bruker penisringene. Overdreven bruk av 
penisringer kan gi blåmerker ved penisroten. 
 

4. Dersom du opplever ereksjonssvikt er det lurt å 
oppsøke lege. Det er viktig å utelukke eller behandle 
årsakene til ereksjonssvikten. 
 

5. Dersom du står på blodfortynnende, har 
penisimplantat, Peyronis sykdom eller blodsykdom 
må du rådføre deg med lege før bruk av pumpen. 
 

6. Bruk av vakuumpumpe kan gi små blodutredelser 
(petekkier) de første gangene. Dette er normalt og 
skal ikke være smertefullt. For rask pumping, og for 
lang tid med vakuum gir større fare for petekkier. 
Dersom du opplever dette anbefaler vi at du venter 
5 til 7 dager med å bruke pumpen til 
blodutredelsene er helt borte. 
 

7. Bruk alltid så lite vakuum som er nødvendig for å 
oppnå ereksjon. For mye vakuum, eller for rask 
pumping kan gi smerter eller blåmerker. Slipp 
øyeblikkelig trykket dersom du får smerter. 
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Beskrivelse av pumpens bestanddeler 
 
Vakuumslippknapp 
 
 
 
Pumpehode 
Den manuelle pumpen er 
ergonomisk utformet med et 
håndtak. 
 

 
Sylinder 
Den ovale sylinderen gir enkel 
festing av pumpehodet, og den 
runde utformingen i andre enden 
gir enkel og god forsegling. 
 
 

Sylinderring 
Sylinderringene brukes for å 
minske diameteren i den åpne 
enden av sylinderen. Prøv 
pumpen med og uten 
sylinderringer for å finne den 
metoden som fungerer best for 
deg. 
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Pensiringenes utforming 
De patenterte penisringene er laget 
for maksimal komfort og 
funksjonalitet. Ringene kan brukes 
alene, eller kombineres med flere 
ringer for å bevare ønsket ereksjon 
etter at du har brukt pumpen. Det 
finnes fire ulike ringer: 
- Ring A: Stor beige standard tensjon. 

Innvendig diameter 22 mm 

- Ring B: Stor rosa høy tensjon. 

Innvendig diameter 22 mm. 

- Ring C: Medium beige standard 

tensjon. Innvendig diameter 19 mm. 

- Ring D: Medium rosa høy tensjon. 

Innvendig diameter 19 mm. 

Ringene er gjenbrukbare, og har 
varighet 1-6 måneder avhengig av bruk. 
 

 
Ringpålaster 
Ringpålasteren er et spesialdesignet 
verktøy som tillater enkel montering 
av ring på pumpens sylinder. 
Ringpålasteren består av en hette og 
en kjegle som åpnes ved å trykke på 
knappen på hetten. 
NB: Bruk rikelig med glidemiddel når 
du bruker ringpålasteren.  
Ringene kan også påføres sylinderen 
direkte uten bruk av ringpålaster. 
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Slik settes pumpen sammen 

Steg 1 
Begynn med å plassere 
sylinderringene i den smale 
enden av pumpen. 
Sylinderringene forhindrer 
av scrotum trekkes med når 
du bruker pumpen. Dersom 
åpningen blir for smal kan 
du ta ut én eller begge 
sylinderringene. 
 
Steg 2 
Fest pumpehodet til den 
ovale enden av sylinderen 
ved å presse dem bestemt 
sammen. Dersom dette er 
for tungt kan du forsøke 
med litt glidemiddel rundt 
delen av pumpehodet som 
skal ned i sylinderen. 
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Slik brukes pumpen for å skape en ereksjon 

 
Steg 1 
Bruk glidemiddel på innsiden 
av sylinderen, og mot kanten 
av sylinderen der den møter 
kroppen. I tillegg bør du bruke 
glidemiddel mot penishodet. 
Riktig bruk av glidemiddel gir 
god forsegling og forhindrer 
ubehag.  
 
Tips: Ved å barbere eller 
klippe bort kjønnshårene rundt 
basis av penis vil det være 
lettere å oppnå god forseglig. 
God forsegling er en 
forutsetning for å skape 
vakuum. 
 
 
 

Steg 2 
Vi anbefaler at du står når du 
bruker pumpen. Plassér penis 
som vist på tegningen, og 
sylinderen pekende va. 45° 
nedover. Den åpne delen av 
sylinderen skal være i tett 
kontakt med kroppen. Pass på 
at scrotum ikke dras inn i 
sylinderen. 
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Slik brukes pumpen for å skape en ereksjon 

Steg 3 
Pump sakte for å fjerne luft fra 
sylinderen og skape vakuum. Vent 5-
10 sekunder mellom hver gang du 
pumper for å øke blodtilførselen. 
Dersom vakuumet opparbeides for 
fort kan det skape ubehag. 
 
Dersom du opplever ubehag bør du 
stanse pumpingen og trykke på 
utløserknappen på toppen av 
pumpehodet. 
 
Du kan deretter forsøke å pumpe 
igjen, mens du venter 5-10 sekunder 
mellom hver gang du pumper. Noen 
må bruke utløserknappen flere 
ganger mens de skaper en ereksjon. 
Det vil derfor variere individuelt hvor 
mange ganger du må pumpe for å 
skape en ereksjon. Prøv deg frem for 
å finne ut hvor mange ganger du må 
pumpe. 
 
Steg 4 
Som regel vil penisen løfte seg litt fra 
røret når ereksjon er 
oppnådd.Dersom sylinderringene 
skaper ubehag ved oppnådd 

ereksjon bør du prøve uten dem neste gang. 
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Valg av penisring 
For å finne riktig penisring må du prøve deg frem med de 
ulike ringene. Det følger med fire ringer med ulike 
egenskaper med denne pumpen. De rosa ringene har 
høyere tensjon og føles derfor strammere enn de beige. 
Ring A og B er 22 mm, mens ring C og D er 19 mm.  
 
Begynn med ring A, og prøv de andre ringene i stigende 
rekkefølge dersom du ikke synes ring A er tilstrekkelig 
stram. Du kan også kombinere to ringer dersom du ikke 
synes ring D er tilstrekkelig. Prøv i så fall kombinasjon av 
to ringer i følgende rekkefølge for økende tensjons: Ring A 
og B, ring B og D, ring C og D.  
 
I nettbutikken vår finner du også flere typer penisringer. 
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Slik monterer du ringen på pumpen med pekefingrene 
 
Steg 1 
Plassér sylinderen mellom bena 
med skriften på sylinderen vendt 
mot deg. Hold penisringen slik at 
det lille u-formede hakket er vendt 
fra deg, og med pekefingrene inni 
ringen. 
 
Steg 2 
Plassér det u-formede hakket på 
kanten av sylinderen som er lengst 
fra deg. Med pekefingrene inni den 
innerste ringen drar du så 
penisringen over sylinderen. Bruk 
ikke de ytre ringene til dette. 

 
Steg 3 
Dra ringen over sylinderen ved å 
presse sylinderen med tomlene slik 
som vist på tegningen. 
 
 
 
 
Steg 4 
Penisringen skal nå være plassert 
rundt sylinderens kant. Dersom du 
skal bruke flere ringer må du føre 
den første ringen litt lenger opp for 
å gi plass til neste ring.  
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Slik monterer du ringen på pumpen med 
tommelfingrene 

Steg 1 
Plassér sylinderen mellom bena 
slik at skriften på sylinderen er 
vendt mot deg. Hold penisringen 
slik at det u-formede hakket er 
vendt fra deg, og tomlene er på 
innsiden av ringen. 
 
 
 
Steg 2 
Med tomlene på innsiden av 
tensjonsringen, og det u-formede 
hakket pekende fra deg trekker 
du ringen over sylinderens kant. 
Bruk pekefingrene for å dra 
sylinderen mot deg. Start med 
den delen av sylinderen som er 
nærmest deg. 

 
Steg 3 
Penisringen skal nå være 
plassert rundt sylinderens kant. 
Dersom du skal bruke flere 
ringer må du føre den første 
ringen litt lenger opp for å gi 
plass til neste ring.  
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Slik bruker du  
ringpålasteren 
 
 

 

 

 

Steg 1 
Fjern pumpehodet og sylinderringene fra 
sylinderen, og sett sylinderen på et håndkle 
på en jevn overflate med den store enden 
av sylinderen vendt nedover. Håndkleet 
hindrer at sylinderen sklir. 

 
Steg 2 
Del opp ringpålasteren ved å trykke på 
toppen av hatten mens du holder 
kjeglen i den andre hånden. 
 
 
Steg 3 
Sett kjeglen i sylinderens minste åpning, 
og vri på kjeglen slik at den hvite 
prikken på toppen av kjeglen kommer 
på linje med sylinderens ovale 
markering slik som vist på bildet. Smør 
så hele kjeglen inn med glidemiddel. 
 
Steg 4 
Sett penisringen på kjeglen, og sørg for 
at det u-formede hakket i ringen er på 
linje med den hvite prikken. 

Hvit prikk 

Fure 

Tverrkamre 

Kjegle 

Hatt 
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Steg 5 
Sett hatten tilbake på kjeglen slik at 
Tverrkamrene kommer på linje med 
furene på kjeglen 
 
 
 
Steg 6 
Trykk raskt og bestemt rett ned på 
ringpålasterens hatt med en hånd, 
mens du stabiliserer med den andre 
hånden. 
 
 
 

 
Steg 7 
Pensiringen skal nå være overført til 
sylinderen i riktig posisjon. Dersom 
du skal bruke flere ringer må du 
skyve den første ringen litt lenger inn 
på sylinderen. Ringen med lavest 
tensjon bør alltid lastes først. 
 
Steg 8 
Etter at du har montert 
penisringen(e) fjerner du 
ringpålasteren, og setter tilbake 
sylinderringene. Du er nå klar til å 
bruke pumpen. 
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Bruk av penisring med pumpe 
 
Når du har fulgt punktene for bruk av pumpe og montering 
av penisring er du klar til å gjennomføre stegene nedenfor. 
Forsikre deg om at det u-formede hakket på ringen peker 
nedover mot undersiden av penis før du går videre.  

 
Steg 1 
Dytt penisringen av sylinderen 
mot basis av din erigerte penis. 
Hold sylinderen tett mot kroppen 
mens du skyver på ringen. 
Dersom du bruker flere ringer 
skyver du én ring om gangen. 
Ringen med høyest tensjon skal 
være nærmest kroppen. 
 

Steg 2 
Fjern sylinderen ved å vende 
pumpen bort fra kroppen slik at 
vakuumforseglingen brytes, eller 
ved å trykke på utløseren på 
toppen av pumpen. Penisen vil 
nå holde seg erigert til du fjerner 
penisringen. Bruk ikke penisring 
lenger enn 30 minutter om 
gangen. Bruker du ringen for 
lenge risikerer du permanente 
skader på penisen. 

 
Sædutløsning vil ikke nødvendigvis passere penisringen. 
Dette er ikke farlig. Penisringer skal ikke brukes so 
prevensjonsmiddel. 
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Slik fjerner du penisringen 
Steg 1 
Bruk litt glidemiddel 
fremfor ringen og på 
penis for å gjøre 
fjerning lettere. 
 
Steg 2 
Ta tak i løkkene og 
trekk litt utover og bort 
fra kroppen. Vent til 
penisen mister noe av 
ereksjonen før du 
trekker ringen helt av. 

 
Tips: Dersom du legger deg ned vil ereksjonen gå tilbake 
raskere. 
 
 
Rengjøring og vedlikehold 
Etter hver bruk bruker du en fuktig klut over alle pumpens 
bestanddeler. Sylinderen, sylinderringene, penisringene og 
ringpålasteren vaskes i varmt såpevann. Skyll godt og 
lufttørk. NB: senk aldri pumpehodet i vann.  
 
Bruk aldri mikrobølgeovn eller oppvaskmaskin til å vaske 
pumpens deler.  
 
Lagre pumpen umontert i den medfølgende vesken. 
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Tips og råd 
1. Dersom det går lenge mellom hver gang du bruker 

pumpen kan det være nødvendig å venne seg til å 
bruke pumpen. Ta deg god tid og øv deg alene 
først. Regelmessig bruk av pumpen vil gjøre det 
lettere å oppnå en god ereksjon. 
 

2. Roter sylinderen litt frem og tilbake for å lage en 
lufttett forsegling mellom sylinderen og pumpehodet. 
 

3. Barbering eller klipping rundt roten av penis kan gi 
bedre forsegling dersom du har vanskelig for å få 
ordentlig vakuum. 
 

4. Ta deg god tid når du skaper en ereksjon med 
vakuum. For rask vakuumoppbygging kan gi ubehag 
og blåmerker. 
 

5. Dersom du mister ereksjonen selv om du bruker 
penisring kan det være nødvendig å øke tensjonen. 
Se side 9 (valg av pensiring) for tips. 
 

6. Du kan miste ereksjonen dersom luft slipper inn i 
sylinderen før du plasserer penisringen. Sørg derfor 
for å sette på penisringen før du mister forseglingen 
eller trykker på avløseren. 
 

7. Dersom du fjerner penisringen mens du ligger på 
ryggen vil blodet lettere strømme ut av penis. 
 

8. Ikke bruk penisring lenger enn 30 minutter om 
gangen. 
 

9. Ikke sov med penisringen på. 
 

10. Fjern penisringen før urinering. 
 

11. Penisringene er gjenbrukbare, og har normalt 
varighet 1-6 måneder. 
 

12. Bruk kun vannbasert glidemiddel. 
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Vanlige problemstillinger 
1. Jeg klarer ikke å få en god nok ereksjon til 

samleie eller onanering. 
Det kan ta noe tid å bygge opp en god ereksjon 
dersom det er lenge siden du sist hadde en god 
ereksjon. Arrvev kan gjøre det vanskelig å oppnå en 
god ereksjon de første gangene. Øv deg ved å 
skape og løse ut vakuum ca. 20 ganger i løpet av en 
10 minutters periode daglig i 2 uker.  
 

2. Penisen mister fasthet når jeg overfører 
penisringen. 
Dersom du bryter forseglingen før du får overfør 
penisringen vil noe av ereksjonen forsvinne. Hold 
sylinderen tett mot kroppen. Du kan også forsøke å 
pumpe rolig over en delvis erigert penis med 
penisringene på plass for å oppnå fastere ereksjon. 
 

3. Jeg har prøvd alle ringene hver for seg, men 
mister fremdeles fasthet i ereksjonen under 
samleie/onanering. 
Forsøk to ringer samtidig. Les tipsene på side 9. 
 

4. Pungen trekkes med inn i sylinderen. 
Pump sakte, bruk sylinderringene og unngå å ligge 
på ryggen når du bruker pumpen. Forsøk eventuelt 
også å fjerne glidemiddel der hvor sylinderkanten er 
i kontakt med pungen. Forsikre deg om at 
undersiden av penis er i kontakt med bunnen av 
sylinderen. 
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5. Jeg har fått ereksjon, men utløserknappen 

fungerer ikke. 
Forsøk å slippe vakuum manuelt ved å sette en 
finger mellom sylinderen og kroppen. Forsøk 
deretter å pumpe opp igjen og trykke på 
utløserknappen. Dersom problemet vedvarer 
kontakter du oss. Kontaktinformasjon finner du 
bakerst i denne brukerveiledningen. 
 

6. Penisen min er vridd eller har en unormal form 
når den er erigert. 
Nyoppståtte endringer i ereksjonens form kan 
skyldes arrvev. Dette kalles Peyronis sykdom. Vi 
anbefaler at du oppsøker lege og avventer videre 
bruk av pumpen til dette er avklart med lege. 
 

7. Jeg får en trykkfølelse når jeg pumper. 
Dette er helt normalt, og kan skyldes at du pumper 
opp for fort. Trykk på utløser knappen og begynn på 
nytt med saktere pumping. 
 

8. Penisen blir blålig i fargen når jeg bruker 
penisring. 
Dette er en normal reaksjon på redusert 
blodgjennomstrømming grunnet bruk av penisring. 
Misfargingen skal forsvinne når du fjerner 
penisringen. 
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9. Jeg får blåmerker eller små rød prikker på huden 
når jeg bruker pumpen. 
Dette skyldes vanligvis at penisen har vært i 
vakuum for lenge, for raskt eller at det er lenge 
siden sist du brukte pumpen. Avvent videre bruk til 
misfargingen er helt borte. Normalt tar dette 5 til 7 
dager. 
 

10. Penisen føles kaldere enn vanlig når jeg bruker 
penisring. 
Dette er normalt og skyldes mindre 
blodgjennomstrømming i penis når du bruker 
penisring.  
 

11. Ereksjonen gir en «hengsel»-effekt når jeg 
bruker penisring. 
Ved bruk av penisring vil selve området hvor ringen 
sitter ikke være erigert, og derfor være mer bøyelig 
enn resten av penis. Det kan derfor være nødvendig 
å bruke en hånd for å stabilisere penis. 
 

12. Jeg får ikke utløsning når jeg får orgasme med 
penisring. 
Trykket som penisringen skaper kan forhindre 
sæden i å komme ut av penis. Sæden kan renne ut 
når du fjerner ringen. Penisringer skal ikke brukes 
som prevensjonsmiddel. 
 

13. Sylinderen blir fuktig eller det dannes kondens 
på innsiden av sylinderen.  
Dette er helt ufarlig og skyldes temperaturforskjell 
mellom huden og sylinderen. 
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