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INSTRUCŢIUNE DE UTILIZARE
Vă felicităm pentru achiziţionarea produsului dvs. PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® forte este utilizat cu succes de 14 ani, pe plan internaţional . PHALLOSAN® forte este compensat pe bază de reţetă
deja de casele de asigurări. Echipa noastră de urologi și tehnicieni medicali au dezvoltat din punctul nostru de vedere, cel mai eficient și inovant produs de acest tip, PHALLOSAN® forte.
Domenii de aplicare:
PHALLOSAN® forte se recomandă pentru tratamentul
» Măririi și lungirii penisului
» Deformării din naștere/dobândită a penisului și Induratio penis plastica (IPP)
» Defecţiunilor erectile și de potenţă
» Tratamentul suplimentar postoperator din operaţia de prostată
6
7
» Antrenamentul corpului umflat al penisului pentru orice vârstă
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Conţinutul pachetului:
1. Centură elastică, care se așează în jurul taliei inclusiv inel din material spumant (A) în care se introduce penisul până la bază. Cataramă glisantă (B) cu ajutorul căreia dvs. puteţi să reglaţi individual
centura în lungime și adaptorul (C) de la centură , care este unit cu unitatea de ventuze.
2. Ventuză cu mărimea L cu prezervativ-mansetă L PHALLOSAN® forte
3. Ventuză cu mărimea M cu prezervativ- manșetă M PHALLOSAN® forte și furcă de remorcare (6) montată
4. Ventuză cu mărimea S cu prezervativ- manșetă S PHALLOSAN® forte
5. Capac protector pentru vârful penisului, pentru a îl proteja în cazul unei reglări puternice a tracţiunii.
6. Furcă de remorcare cu dispozitiv cu resort de tracţiune pentru reglarea forţei de tracţiune în sistem
semafor cu adaptor pentru centură.
7. Pompă de aspiraţie cu ventil cu 3 căi
8. Instrucţiune de utilizare
9. Șablon de măsură
Pregătirea în vederea utilizării
1. Centura
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Ventuza perfectă pentru dvs. este gata de intervenţie!
3. Capac protector
Vă rugăm să îndepărtaţi capacul protector (5)
care se potriveşte pentru orice mărime de penis. Desfaceţi capacul protector cu degetele
mari şi cu celelalte degete ale ambelor mâini
şi strângeţi-l peste capul penisului. Acesta ar
trebui să stea strâns.
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clopotului. Vă rugăm să fiţi precaut şi să nu deterioraţi prezervativul-manşetă cu unghiile ascuţite sau cu ceva asemănător. Nu exercitaţi o
tragere puternică atunci când rulaţi înapoi.

şi cu furca de remorcare cu dispozitivul cu resort de tracţiune.
În cazul în care, aveţi nevoie de o altă mărime,
îndepărtaţi furca de remorcare (6).

Vă rugăm să întindeţi înaintea dvs. centura ortopedică PHALLOSAN® forte şi reglaţi-o cu catarama glisantă (B) la lungimea cea mai mare.
2. Selectarea ventuzei/
prezervativului- manşetă
Determinaţi cu ajutorul şablonului de măsurare (9) anexat, măsura adecvată a ventuzei
dvs. Trageţi penisul fără erecţie de la corp şi
măsuraţi corpul penisului.

Ventuza cu mărimea M (3) este legată deja în
set de prezervativul manşetă , mărimea M (3)
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Luaţi acum ventuza adecvată pentru dvs. şi
adaptaţi-o cu ajutorul pompei de aspiraţie;
aceasta se blochează cu zgomot numai în poziţia cu simbolul săgeata ( ). Prezervativulmanşetă adecvat (2) este strâns pe proeminenţa clopotului şi este introdusă din nou
furca de remorcare (6).

Atunci când realizaţi montajul la ventuză trebuie neapărat să fiţi atenţi ca proeminenţa clopotului să se blocheze cu zgomot în crestătura
prezervativului- manşetă de la capătul gros al
prezervativului- manşetă . Dacă prezervativul
manşetă este introdus prea departe pe proeminenţă, atunci prezervativul- manşetă se rupe.

Particularităţile noului prezervativmanşetă PHALLOSAN® forte
Prezervativul-manşetă PHALLOSAN® forte
este format din silicon medicinal şi astfel sunt
excluse iritaţiile sau reacţiile alergice. Aceasta inovaţie vă oferă nu numai un confort mai
bun, ci prezervativul- manşetă se ataşează în
mod deosebit de membru. Acesta are într-o
parte o grosime de ca. 3 mm, acolo unde este
aşezat pe clopot şi cea mai subţire parte are o
grosime de 0,3 mm pentru a se ataşa uşor de
corpul penisului.
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Jos: Corect şi cu pudrat.
Luaţi în considerare faptul că, prezervativul-manşetă îşi pierde după câteva zile stratul acoperitor. Din această cauză, trebuie să vă
procuraţi pudră pentru bebeluşi şi să o adăugaţi pe suprafaţa exterioară a prezervativuluimanşetă. Se formează un strat protector care
protejează prezervativul- manşetă împotriva
uzurii, lipirii şi ruperii.
Prindeţi ventuza între genunchii dumne-avoastră. Rulaţi cu atenţie prezervativul-manşetă, trăgând uşor până la marginea
ventuzei şi strângeţi-l în spatele proeminenţei

Toate pregătirile necesare pentru utilizare sunt
acum finalizate.
Utilizare:
1. Introduceţi acum penisul împreună cu capacul protector în ventuză şi derulaţi prezervativul- manşetă de la proeminenţa clopotului peste penis.

2. Răsuciţi capătul verde al ventilului pompei
de aspiraţie (7) pe simbolul Aspiră şi acţionaţi pompa de aspiraţie apăsând-o cu degetul de mai multe ori. Ca urmare, vârful
penisului este aspirat mai adânc în clopot.
Prezervativul-manşetă se ataşează uşor de
corpul penisului.
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Sus: Incorect, strâns prea sus pe clopot şi nu
este adăugată pudră!

capacul protector este aşezat pe penisul în stare uşoară de erecţie. Capacul protector trebuie
să protejeze vârful penisului împotriva efectelor secundare ale unei eventuale reglări prea
puternice a tracţiunii. Utilizatorii experimentaţi pot să renunţe la capacul protector după
câteva săptămâni.

3. Aşezaţi acum capătul verde al ventilului
pompei de aspiraţie (7) pe simbolul Închis
pentru a menţine microvidul.

2

4

3

Este important ca după poziţionarea capacului să se găsească cât mai puţin aer posibil la
vârful penisului. Este avantajos, atunci când,

4. Luaţi acum centura deja întinsă în faţa dvs.
şi strângeţi inelul din material spumant alb
(A) peste întregul dispozitiv cu ventuză,
până când aceste este poziţionat la baza
penisului.
5. Introduceţi acum capătul centurii în jurul
şoldurilor.
6. Răsuciţi agrafa furcii de remorcare (6) cu
capătul ei deschis înspre corp şi uniţi ambele verigi (C).

corpul penisului dacă părul pubian nu a fost
îndepărtat cu grijă sau a fost ales un prezervativ-manşetă prea larg.

7. Î ntăriţi tensionarea centurii cu ajutorul cataramei glisante a centurii (B), până când
puteţi să stabiliţi că penisul este întins şi sistemul semafor indică culoarea verde. Fiţi
atenţi ca, centura să fie poziţionată în sus,
oblig, pe canalul inghinal. Din această
cauză, trageţi centura în spate, pe şezut în
sus, în direcţia taliei. Dacă centura este poziţionată la înălţimea lojei fesiere, atunci
când vă aşezaţi se măreşte tensiunea de întindere, ceea ce nu ar trebui să se întâmple.

8. P uteţi să vă desfăşuraţi, în mod obişnuit,
acum cotidianul dvs. normal sau să purtaţi PHALLOSAN® forte şi noaptea în timp
ce dormiţi deoarece circulaţia sanguină nu
este influienţată în nici un moment.
Terminarea utilizării
Îndepărtaţi mai întâi centura şi răsuciţi capătul
verde de marcare al ventilului pompei de aspiraţie la simbolul săgeată. Vidul dispare. Rulaţi
înapoi prezervativul- manşetă cu grijă, în direcţia vârfului penisului şi îndepărtaţi dispozitivul cu ventuză.
Particularităţi tehnice
Vă rugăm să ţineţi seama că a fost prezentat
în mod simplificat pentru a acţiona o ventuză
cu hidroizolaţie. Din această cauză nu este important cât de departe ajunge prezervativulmanşetă peste corpul penisului. Prezervativulmanşetă nu a fost construit pentru a transfera
puterea pe penis. Transferul de putere are loc
numai prin microvidul care s-a format în clopot. În cazul în care, observaţi că în timpul perioadei de purtare, vidul a slăbit puţin şi vârful penisului alunecă prea departe din clopot,
acest fapt poate avea mai multe cauze. În orice
caz, apare aerul. Acest fapt poate avea loc prin

Etapele pentru adaptarea exactă a puterii de tracţiune a centurii pe ţesutul
conjunctiv al penisului.

Îndepărtaţi, atât cât este necesar, eventualul
păr pubian de la penis. Acest lucru poate fi realizat prin radere sau printr-o cremă de epilare moderată.
Remediu
Răsuciţi capătul de marcare verde al ventilului pompei de aspiraţie de la simbolul Închis la
simpolul Aspiră.
Aspiraţi vârful penisului din nou în clopot şi închideţi ventilul, răsucind din nou capătul de
marcare verde în direcţia simbolului Închis.
În cazul în care, vârful penisului alunecă încă
din clopot, atunci cauza poate fi identificată
clar, în prezervativul-manşetă prea larg.
1. Aveţi posibilitatea, să-l reglaţi individual
la mărimea dvs., pentru a atinge în modul
acesta eficienţa cea mai mare. Dacă simiţi
de exemplu că, clopotul M are mărimea corectă dar prezervativul-manşetă este prea
mare pe corpul penisului, puteţi să aşezaţi
prezervativul-manşetă cu mărimea S pe
clopotul cu mărimea M. Puteţi face acelaşi
lucru şi cu clopotul cu mărimea L şi cu prezervativul-manşetă cu mărimea M.
Vă rugăm să nu aşezaţi în niciun caz, prezervativul-manşetă cu mărimea S pe clopotul cu
mărimea L. Materialul se va rupe.
Instrucţiune privind întreţinerea: :
Prezervativul-manşetă poate fi îndepărtat şi
ar trebui îndepărtat de pe clopot şi, din motive de igienă, trebuie spălat cu săpun şi apă
călduţă.
Păstraţi prezervativul-manşetă derulat până
când îl veţi utiliza din nou.
Vă rugăm să nu uitaţi niciodată, să pudraţi în
exterior cu pudră pentru bebeluşi prezervativul-manşetă după utilizare, în stare derulată.
Deasemenea şi ventuza trebuie curăţată zilnic în modul descris mai sus. Îndepărtaţi mai
întâi pompa de aspiraţie, mişcând capătul de
marcare verde al ventilului în direcţia săgeţii
duble. Scoateţi cu grijă pompa de aspiraţie din
ventuză. Pomps de aspiraţie nu are voie să intre în contact cu apă sau grăsime, deoarece, în
caz contrar, ventilul sensibil nu mai funcţionează în stare perfectă.

Introducere:
Ţesutul conjunctiv al corpului depinde de factorii ereditari respectivi. Din această cauză,
dezvoltăm o construcţie tip semafor, care
vă oferă posibilitatea să reglaţi cu exactitate întinderea centurii la ţesutul dvs. conjunctiv. În orice caz, fiţi atenţi să menţineţi forţa
de tracţiune la început, în zona verde de jos.
În acest fel, obţineţi rezultate optime ale unei
măriri de penis în lungime şi circumferinţă fără
efecte secundare.
Ziua 1
Reglaţi tensiunea de întindere numai în zona
verde de jos şi vă rugăm să purtaţi PHALLOSAN® doar timp de o oră. Îndepărtaţi centura şi
răsuciţi capătul verde de marcare ale ventilului
pompei de aspiraţie în direcţia simbolului săgeată. Vidul se anulează.
Rulaţi înapoi, cu grijă, prezervativul-manşetă
în direcţia vârfului penisului şi îndepărtaţi dispozitivul cu ventuză.
Analizaţi acum regiunea penisului care se află
între deschiderea tubului urinar şi benzile prepuţului (Frenulum) în partea de jos a vârfului
penisului. Această regiune este cea mai sensibilă regiune de ţesut de la penis. Dacă această
regiune s-a înroşit sau este inflamată, tensiunea de întindere a centurii a fost prea puternică. Încheiaţi utilizarea în această zi. În cazul
în care, determinaţi modificări asupra penisului, începeţi din nou, atunci când acestea au
dispărut.
Ziua a-2-a până la ziua a 8-a
Puteţi să purtaţi PHALLOSAN® forte în ziua anterioară fără să apară decolorări sau umflături
în regiunea descrisă, timp de o oră.
Măriţi timpul de purtare în fiecare zi, cu o oră.
După 8 zile, perioada de acomodare s-a terminat.

PHALLOSAN® poate fi purtat după etapa de
acomodare şi în timpul nopţii. Veţi observa
că, sunt amplasate noduri palpabile la ambele
simboluri pentru pompare şi închidere pentru
a face posibilă pomparea sau închiderea şi fără
contactul vizual. Prezervativul-manşetă se întinde în timpul unei erecţii din timpul nopţii,
circulaţia sanguină nefiind influienţată ci îmbunătăţită.
Veţi purta PHALLOSAN® forte cu uimire, penisul putând deveni în câteva săptămâni, în mod
măsurabil mai lung şi va creşte în circumferinţă. Veţi simţi reacţii adverse, secundare, pozitive precum dorinţă şi plăcere sexuală.
Durata de utilizare:
PHALLOSAN® ar trebui purtat zilnic timp de
8–10 ore, 6 zile pe săptămână, în continuu şi,
chiar şi pentru o perioadă mai lungă!
Efecte secundare/măsuri de precauţie
Utilizarea produsului PHALLOSAN® forte are
loc pe proprie răspundere dar, acesta nu prezintă riscuri pentru sănătate atunci când se
respectă instrucţiunea de utilizare. Cu toate acestea, nu trebuie exercitată o întindere
prea puternică a penisului, mai ales în primele
săptămâni de utilizare.
Dacă apar inflamaţii şi/sau vezicule la prepuţ
sau la vârful penisului atunci întinderea centurii este reglată prea puternic. Faceţi neapărat
pauză până când inflamaţiile respectiv, veziculele s-au vindecat. După aceea, reglaţi întinderea puţin mai strâns. Vă rugăm să aveţi
răbdare, procedura fiind comparabilă în ceea
ce priveşte rezultatul utilizării cu o reglare a
mandibulei. Continuarea întinderii şi nu doar
puterea întinderii reprezintă garanţia succesului! Uneori veţi simţi la corpul penisului o durere apăsătoare şi acest lucru se poate datora
faptului că capătul proeminent al prezervativului-manşetă este situat pe inelul din material spumant şi, în acest caz, apare durerea.
Remediu:
Rulaţi înapoi capătul prezervativului-manşetă
de la inelul din material spumant şi durerea
apăsătoare nu va mai apărea.

lui pentru a relaxa baza penisului. Acest lucru
pare complicat, dar nu este, acum tensiunea
de întindere distribuindu-se de-a lungul întregii regiuni a centurii.
Nu trebuie să purtaţi PHALLOSAN®
forte în următoarele circumstanţe:
După ce aţi consumat alcool, după consumul de droguri precum şi de medicamente
care alină durerea, sedative şi medicamente
tranchilizante deoarece poate fi influienţată
senzaţia naturală de durere şi dvs. nu puteţi
reacţiona la durere, în timp scurt. Evitaţi utilizarea produsului PHALLOSAN® forte în caz de
infecţii sau răni deschise pe penis.

Hotline:
Orbisan Consulting GmbH,
Maximilianstr. 9
82319 Starnberg
Germania
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Geschäftsführer Dipl. Kfm. U. Jochum
Ust.-ID. DE 282630327
Tel.: +49 (0)81 51 971 89 10
Fax: +49 (0)81 51 971 89 20
Email: info@phallosan.com

Cum măsor cu precizie creşterea în lungime a penisului?
Vă rugăm să utilizaţi un metru pliant. Panglica de măsurat nu este adecvată. Ţineţi penisul,
fără erecţie, la depărtare de corp (90 grade), în
poziţie dreaptă. Aşezaţi metrul pliant, uitându-vă de sus, lateral pe penis. Apăsaţi metrul
pliant de osul pubian.
Important
Determinaţi la începutul utilizării greutatea
dvs. corporală, exactă, fără articole de îmbrăcăminte. În cazul unei eventuale creşteri
în greutate se formează în special, în regiunea
pubiană a părului pubian din jurul penisului,
un strat de grăsime. Acest strat de grăsime scurtează distanţa de la vârful penisului până la
osul pubian şi falsifică (scurtează) rezultatul.
Specialiştii din medicină denumesc acest fapt
ca şorţ de grăsime.
Comenzi ulterioare
Toate componentele produsului PHALLOSAN®
forte pot fi comandate la noi, individual. Dacă
aveţi întrebări sau sugestii experţii noştri vă
stau la dispoziţie gratuit, în orice moment, la
tarifele obişnuite de telefon.
Ne păstrăm dreptul la modificări tehnice pe
care le publicam în internet la adresele de web
www.phallosan.at, www.phallosan.de
www.phallosan-info.ch.

Puteţi să distribuiţi şi tensiunea de întindere a
centurii de-a lungul corpului, pentru a reduce
tensiunea de la baza penisului. Apucaţi centura în regiunea îmbinării de ventuză şi conduceţi tensiunea de întindere în jurul corpu28

