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อาจทําให้ ถงุ ยางฉีกขาดได้

คําแนะนําวิธีใช้
ขอแสดงความยินดีกบั การทีท่านซื Eอ PHALLOSAN® forte! PHALLOSAN® ได้ ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ ประสบความสําเร็ จกว่า QR ปี เมือมีใบสัง PHALLOSAN® forte จากแพทย์
ท่านสามารถเบิกเงินจากสํานักงานประกันสุขภาพได้ ทีมงานของเราประกอบด้ วยผู้เชียวชาญทางระบบท่อปั สสาวะ และนักเทคนิคการแพทย์ได้ ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ PHALLOSAN® forte
ทีมีนวัตกรรมสูงส่งในด้ านนี E
ลักษณะการใช้ งาน
PHALLOSAN® forte ได้ รับคําแนะนําให้ ใช้ ในกรณี
»»การทําให้ อวัยวะเพศชายเพิมขนาด และเพิมความยาว
»»กรณีทีอวัยวะเพศชายโค้ งงอ โดยกําเนิด หรื ออาการโรคเพโรนีย์( Induratio penis plastica/IPP)
»»รายทีมีปัญหาเกียวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ และเสือมสมรรถภาพทางเพศ
»»การบําบัดประกอบหลังการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
»»ฝึ กฝนเนื Eอเยือลักษณะฟองนํ Eาในวัยชรา
รายการสินค้ านําส่ ง
1. เข็มขัด, ซึงใช้ คาดรอบเอว รวมทั Eงวงแหวนฟองนํ Eา (A) ซึงใช้ ยึด โดยสอดอวัยวะเพศชาย
หัวเข็มขัดเลือนได้ (B) เพือท่านจะสามารถปรับความยาวได้ ตามต้ องการ และตัวปรับทีเข็มขัด (C)
ซึงจะเชือมต่อกับทีดูด

ภาพบน ผิด ถูกดึงรัดเข้ ามามากจนเกินควร
และไม่มีแป้งทา
ภาพล่ าง ถูกต้ อง และมีแป้งi
โปรดทราบว่าถุงยางทีมีแป้งปกคลุมนันE
หลังจาก I-K วัน แป้งจะหมดไป
ดังนันท่
E านจึงควรหาแป้งเด็ก
และใช้ ทาทีผิวภายนอกของถุงยาง
ซึงจะทําหน้ าทีเป็ นชันป
E ้ องกันการถูไถ

2.
3.
4.
5.

ทีดูดขนาด L ของ PHALLOSAN®forte – ถุงยางขนาด L
ทีดูดขนาด M ของ PHALLOSAN®forte – ถุงยางขนาด M และห่วงทีดึง (6)
ทีดูดขนาด S ของ PHALLOSAN®forte – ถุงยางขนาด S
ทีสวมคลุมป้ องกันปลายองคชาต เพือป้ องกันไม่ให้สัมผัสแรงดูดโดยตรง

6.

ห่วงทีดึงใช้ระบบสริ งเพือใช้ต)งั แรงดูด ระบบสัญญาณไฟ (เขียว เหลือง แดง) ทีปรับสําหรับเข็มขัด

หนีบทีดูดไว้ ระหว่างหัวเข่าทังสองข้
E
างของท่า

7.
8.
9.
10.

ทีดูดซึ งมีวาล์ว 0 ทาง
วิดีทศั น์ PHALLOSAN® forte
คําแนะนําวิธีใช้
แบบใช้วดั

น ม้ วนถุงยางด้ วยความระมัดระวัง ดึงเบาๆ
จนอีก 1 ซม จะถึงทีดูด

การเตรียมทีจะใช้
1. เข็มขัด

การเหนียวติดทีผิวภายนอกของถุงยาง
และป้องกันการฉีกขาดได้

แล้ วดึงสวมถุงยางให้ เลยส่วนนูนของทีดูดไป
ดึงอวัยวะเพศชายทีแข็งตัวในทิศออกจากร่าง

ทีดูดขนาด M (3) ถุงยางขนาด M (3)

กาย และวัดบริ เวณโคนอวัยวะเพศ

และห่วงดึงซึงได้ เตรี ยมต่อกับอุปกรณ์สว่ นทีใ
ช้ ดึงไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว

โปรดระวังไม่ให้ ของถุงยางฉีกขาดด้ วยเล็บทีค
ม หรื ออย่างอืน
แล้ วใช้ แรงเล็กน้ อยในขณะทีคลายถุงยางออ
ก

หากท่านต้ องการใช้ ขนาดอืนโปรดแกะห่วงที
คลีเข็มขัดของ PHALLOSAN® forte
ซึงสร้ างตามแนวแพทย์โรคกระดูกออก
และปรับความยาวโดยใช้ หวั เลือน (B)
ให้ ได้ ความยาวตามต้ องการ
2. การเลือกขนาดทีดูด และถงยาง
วัดขนาดอวัยวะเพศด้ วยเครื องมือวัด (10)
เพือเลือกใช้ ขนาดของถุงยาง
และทีดูดได้ อย่างถูกต้ อง

1

ดึง (6)
เลือกขนาดทีเหมาะสม

ในการสวมถุงยางต้ องระวังให้ วงยึดของถุงยา
ง

และปรับเพือให้ เข้ ากับทีดูด

ปลายส่วนทีหนาทีสุดนันสวมอยู
E
บ่ นส่วนนูนข

ซึงจะคลิกเข้ าทีเมือตรงกับตําแหน่งลูกศร (
) ถุงยางทีเหมาะสม (2)

องทีดูด และยึดติดแน่น
หากถุงยางถูกดึงรัดเข้ ามามากจนเกินควร

สิงพิเศษของ PHALLOSAN® forte ใหม่
ถุงยางใน PHALLOSAN® forte
ทําด้ วยซิลิโคนทีใช้ ทางการแพทย์
เพือป้องกันไม่ให้ เกิดอาการแพ้
และระคายเคืองได้
นวัตกรรมนี Eไม่เพียงทําให้ เกิดความสบาย
แต่ยงั ทําให้ มีความแนบตัวไปตามการเคลือน
ไหวของอวัยวะเพศ และตรงบริ เวณทีหนา K
มม.เป็ นตรงทีจะนําทีดูดมาสวมใส
ส่วนอืนๆมีความหนา O.K
มม.และนุ่มแนบตัวไปตามยาวของอวัยวะเพ
ศ
ส่ วนทีดูดนัน8 พร้ อมเสร็จเพือการใช้ งาน
3. ทีคลุมป้องกัน
โปรดใช้ ทีคลุมป้องกัน (5)

ใช้ สวมถุงยางทับส่วนนูนของทีดูดแล้ วประกอ

ทีมีขนาดเหมาะกับอวัยวะเพศ

บห่วงดึงเข้ าเช่นเดิม (6)

ใช้ นิ Eวหัวแม่มือ
และนิ Eวชี Eทังสองมื
E
อเพือดึงยืดทีคลุมออกจากกั

น แล้ วสวมทับลงบนส่วนปลายองคชาต
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ซึงในทีนี Eเมือใส่แล้ ว จะต้ องฟิ ตพอดี
2. หมุนแป้นทีจับสีเขียวของวาล์วบนทีดูด
(7) ไปสูบ่ ริ เวณทีแสดงว่า ทํางานดูด
และเปิ ดให้ ปัZมทํางานด้ วยการกดด้ วยมื
อหลายๆครังE
ซึงจะทําให้ ปลายองคชาตถูกดึงเข้ าไปใ
นทีดูดเพิมมากขึ Eน
ถุงยางแนบตัวไปตามลําอวัยวะเพศ

3. หมุนแป้นทีจับสีเขียวของวาล์วบนทีดูด
(7) ไปสูบ่ ริ เวณทีแสดงว่า ปิ ด
เพือรักษาสุญญากาศในระดับเบาๆไว้

ทีสําคัญคือ
จะต้ องไม่มีอากาศอยูภ่ ายในระหว่างทีคลุมแ
ละปลายองคชาต ซึงข้ อดีคือ
หากสวมทีคลุมในขณะทีอวัยวะเพศแข็งตัวเล็
กน้ อย จะสามารมป้องกันปลายองคชาต
จากการทีตังแรงดู
E
ดสูงเกินไปได้
ผู้ทีคุ้นเคยกับการใช้ อปุ กรณ์สามารถละการใ
ช้ ทีคลุมป้องกันได้
การเตรี ยมการเพือใช้ จะถือได้ วา่ สําเร็ จลง
การใช้ งาน
1. ใส่อวัยวะเพศพร้ อมทีคลุมป้องกันลงใน

4. หยิบเข็มขัดทีได้ เตรี ยมคลีไว้
และสวมวงแหวนฟองนํ Eา(A)
ครอบทังชุ
E ดตัวทีดูดจนกว่าจะถึงส่วนโค
นของอวัยวะเพศ
5. คาดเข็มขัดทีตรงบริ เวณสะโพก
6. หมุนทียึดลักษณะคล้ ายส้ อม (6)
เพือหันด้ านปลายเปิ ดเข้ าหาตัว
และยึดติดเข้ ากับห่วง (C)

ทีดูด
และคลีถุงยางออกจากส่วนนูนของทีดูด
เพือให้ คลุมอวัยวะเพศ
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7. ปรับเพิมความตึงของเข็มขัดได้ โดยการเ
ลือนตรงหัวเข็มขัด (B)
จนท่านรู้สกึ ว่าอวัยวะเพศถูกดึงเบาๆ
และสัญญาณทีเครื องเป็ นสีเขียว
โปรดระวังให้
เข็มขัดตรงบริ เวณขาหนีบแขวนอยูใ่ นทิ
ศทางเฉลียงขึ Eน และ
ดึงเข็มขัดทางด้ างหลังเหนือบริ เวณก้ นใ
ห้ สงู ขึ Eนในทิศทางเอว
8. หากคาดเข็มขัดอยูใ่ นระดับรอยพับก้ น
ในขณะทีนังจะเกิดแรงดึง
ซึงเป็ นสิงทีไม่ต้องการ

โปรดรับทราบว่า

สูงสุด หากท่านรู้สกึ ว่า ทีดูดขนาด M

เนื Eอเยือของร่างกายแต่ละคนนันE

หากการใช้ งาน PHALLOSAN® ในวันแรก

หากมีอาการบวม

นีเป็ นเพียงการแสดงแบบง่าย
ทีดูดของเรามีระบบกันอากาศรัวไหล

พอดีสําหรับท่าน
แต่ถงุ ยางนันมี
E ขนาดใหญ่เกินลําอวัยวะเ

มีความแตกต่างกันตามกรรมพันธ์
เราจึงได้ พฒ
ั นาระบบใช้ งานแบบไฟสัญญาณ

ไม่ก่อให้ เกิดอาการมีรอยแดง หรื อบวม
ใดๆในบริ เวณดังกล่าว ท่านสามารถใช้

หรื อพองมีต่มุ นํ Eาเหลืองตรงเนื Eอเยือปิ ด
หรื อทีปลายองคชาต

จึงไม่สําคัญ

พศ ท่านสามารถใช้ ถงุ ยางขนาด S

เพือให้ ท่านสามารถควบคุมแรงดึง ทีเข็มขัด

PHALLOSAN® เพิมขึ Eนได้ อีก Q ชม.

แสดงว่าแรงดูดนันมากเกิ
E
นควร

ว่าถุงยางนันจะคลุ
E
มทับอวัยวะเพศถึงเท่าใด
ถุงยางไม่ได้ ถกู ทํามาเพือทีจะกระจายแรงดูด

ร่วมกับทีดูดขนาด M
และในทํานองเดียวกัน ท่าน

ได้ อย่างเหมาะสม
เมือเริ มต้ นระวังให้ สญ
ั ญาณเป็ นสัญญาณสีเ

และเพิมการใช้ วนั ละ Q ชม. ทุกๆวัน เมือครบ
e วัน

ท่านต้ องหยุดใช้ จนกว่าอาการบวม
และ/หรื อมีต่มุ นํ Eาเหลืองนันหายดี
E

ไปทีอวัยวะเพศ

ใช้ ถงุ ยางขนาด M ร่วมกับทีดูดขนาด L

ขียวอยูเ่ สมอ

ถือว่าท่านได้ ปรับตัวทําความคุ้นเคยกับการใ

หลังจากนันตั
E งแรงดู
E
ดห้ น้อยกว่าเดิม

เพือท่านจะได้ ประสบความสําเร็ จในการใช้ อุ
ปกรณ์เพิมขนาด

ช้
ท่าน อาจใช้ PHALLOSAN® กลางคืนได้

โปรดใช้ ความอดทน กระบวนการนี E
เช่นเดียวกับทีแพทย์โรคกระดูดการใส่ทีดัดฟั

และความยาวของอวัยวะเพศ

หลังจากท่านได้ ปรับตัวทําความคุ้นเคยกับกา

นแรงดูดทีแรงๆ

รใช้ แล้ ว จากการสัมผัสจะพบว่า
ทีปัZ มตรงสัญญาณว่าทํางาน หรื อหยุด

เพียงอย่าเดียวไม่ใช่ปัจจัยแห่งความสําเร็ จ
แต่ความสมําเสมอ

และเพือให้ ถกู สุขอนามัย ควารจะซักด้ วยมือ
ใช้ นํ Eาอุ่นและสบู่ เก็บด้ วยวิธีม้วน

โดยไม่เกิดผลข้ างเคียง
วันที 1.
ตังค่
E าแรงดึงให้ อยูใ่ นเป็ นสัญญาณสีเขียวเท่า
นันE และใช้ PHALLOSAN® เพียง Q ชม.

มีปมนู
ุ่ นทีช่วยให้ ท่านรูสกึ สัมผัสได้ วา่ ขณะนี E

หากในขณะใช้ ท่านรู้สกึ เจ็บ

จนกว่าจะใช้

ถอดเข็มขัดออก

ปัZ มทํางาน หรื อปิ ด โดยทีท่านไม่ต้องมองเห็น
ถุงยางจะยืดตัว

จากการกดทีลําอวัยวะเพศ
ซึงนันอาจเกิดจาก

โปรดอย่าลืม ม้ วนเก็บถุงยางหลังใช้ และ
โรยภายนอกด้ วยแป้งเด็ก

หมุนแป้นทีจับสีเขียวของวาล์ว
ไปสูบ่ ริ เวณทีเครื องหมายลูกศร

หากมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

ส่วนปลายหนาของถุงยางวางพาดบนวงแหว

ทีดูดก็ควรได้ รับการทําความสะอาดดังเช่นถุง

เพือคลายสุญญากาศ

การไหลเวียนโลหิตจะไม่ถกู รบกวน
แต่กลับดีขึ Eน

ยางด้ วย ก่อนล้ าง
โปรดอย่าลืมแกะปัZ มออกก่อน โดย

ม้ วนถุงยางด้ วยความระมัดระวังกลับไปในทิ
ศทางปลายองคชาต

นฟองนํ Eา จึงกด
การแก้ ไข
ม้ วนปลายถุงยางทีพาดออกจากวงแหวนฟอง
นํ Eา อาการเจ็บนันควรจะหายไป
E

เพราะการกระจายแรงดูดไปทีอวัยวะเพศได้ ม
าจากแรงสุญญากาศเบาๆภายในทีดูดเท่านันE
หากขณะเวลาปกติท่านร้ สกึ ว่าแรงสุญญากา
ศลดลง
ทําให้ ปลายองคชาตคลายตัวออกจากทีดูดได้
อาจมีหลายสาเหตุ
ทีสําคัญคือมีอากาศเล็ดลอดเข้ าไปในทีดูดได้
ซึงส่วนใหญ่มีทางเข้ ามาทางเดียวกับอวัยวะเ
พศ อาจเป็ นที
ไม่ได้ กําจัดขนในบริ เวณนันให้
E ดี
หรื อเลือกใช้ ถงุ ยางทีมีขนาดใหญ่เกินปลายอ
งคชาต

9. แต่นี Eไปท่านสามารถใช้ ชีวิตตามปกติ
ท่านสามารใช้ PHALLOSAN® forte
แม้ ในเวลานอน

หากจําเป็ นท่านจําต้ องกําจัดขนในบริ เวณอวั
ยวะเพศ อาจใช้ การโกน หรื อใช้ นํ Eายาทาก็ได้
การแก้ ปัญหา
หมุนแป้นทีจับสีเขียวของวาล์วบนทีดูดไปจา

โปรดอย่าใช้ ใช้ ถงุ ยางขนาด S
ร่วมกับทีดูดขนาด L เพราะถุงยางจะฉีกขาด
การบํารุงรักษา
ควรจะปลดถุงยางออกจากทีดูด

หมุนแป้นทีจับสีเขียวของวาล์วบนทีเป็ นรูปลูก และแกะส่วนของชุดทีดูดออก
ศรสองอัน
และค่อยๆดึงปัZ มออกจากทีดูดอย่างระมัดระวั

ม้ วนถุงยางด้ วยความระมัดระวังกลับไปในทิ
ศทางปลายองคชาต

เลือดถูกรบกวน
เมือหยุดใช้
เริ มแรกถอดเข็มขัดออก
หมุนแป้นทีจับสีเขียวของวาล์วบนทีดูด

กบริ เวณทีแสดงเครื อหมายปิ ดกุญแจ

ง ระวังอย่าให้ ปัZมถูกนํ Eา หรื อ

และแกะส่วนของชุดทีดูดออก

ไปทีสัญญาณว่าทําการดูด
เพือให้ ปลายองคชาตถูกดูดเข้ าไปข้ างในทีดูด

ตรวจสอบดูอวัยวะเพศของท่าน
บริ เวณระหว่างท่อเปิ ดปั สสาวะ

ไปสูบ่ ริ เวณทีเครื องหมายลูกศร

โดยการหมุนแป้นทีจับสีเขียวไปทีเครื องหมา
ยปิ ดกุญแจ

นํ Eามันโดยเด็ดขาด เนือจากวาล์วจะเสียหาย
ไม่ทํางานดังทีควร
แผนขัน8 ตอนในการปรับตัง8 ค่ าแรงดึงทีเข็
มขัด
ซึงมีผลต่ อเนือ8 เยือของอวัยวะเพศชาย

เพราะจะไม่มีเวลาใดทีการไหลเวียนของ

เพือคลายสุญญากาศ
ม้ วนถุงยางด้ วยความระมัดระวังกลับไปในทิ
ศทางปลายองคชาต
และแกะส่วนของชุดทีดูดออก
ความพิเศษทางเทคนิค
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อีก หมุนแป้นทีจับสีเขียวเพือปิ ดวาล์ว

และเนื Eอเยือเอ็นปิ ดปลายองคชาต
(Frenulum) ทางด้ านล่าง
บริ เวณนี Eเป็ นทีมีความรู้สกึ ไวมากทีสุดของอวั

หากปลายองคชาตยังหลุดออกมาได้ อีก

ยวะเพศ หากบริ เวณนี Eมีรอยแดง หรื อบวม

แปลว่าสาเหตุมาจากถุงยางทีมีขนาดใหญ่เกิ
นปลายองคชาต

แสดงว่าแรงดูดนันมากเกิ
E
นควร
เลิกใช้ ในวันนันE และควรเริ มใช้ อีกครังE

10. ท่านสามารถเลือกจัดขนาดให้ เหมาะสม

ต่อเมืออาการทีพบนันE หายขาดดีแล้ ว
วันที 2. ถึง วันที 8.

กับความต้ องการของท่าน
จึงนับได้ วา่ มีประสิทธิภาพในการใช้ งาน

คํานํา

ท่านจะรู้สกึ อยากจะใช้ PHALLOSAN®
forte ภายในเวลาเพียงไม่กีสัปดาห์
อวัยวะเพศของท่านจะยาวขึ Eน
และขนาดเส้ นรอบวงก็จะเพิมขึ Eนด้ วย
ท่านจะรู้สกึ ว่า ผลข้ างเคียงในทางดีคือ
ท่านจะมีความรู้สกึ ต้ องการทางเพศมากกว่าเ
ดิม
ระยะเวลาการใช้
ควรจะใช้ PHALLOSAN® ทุกวัน วันละ 8–
10 ชม. อาทิตย์ละ 6 วัน และสามารถเพิมได้
ผลข้ างเคียง/ข้ อควรระวัง
การใช้ งาน PHALLOSAN® forte
อยูใ่ ต้ ความรับผิดชอบของท่านเอง

ท่านสามารถลดกระจายแรงกดดันทีเข็มขัด
เพือทีจะลดแรงกดดันทีโคนอวัยวะเพศ
โดยจับหมุนเข็มขัดบริ เวณทียึดกับทีดูด
คลายออกเข็มขัดออกเล็กน้ อย
และหมุนขยับเพือกระจายแรงกดดันไปรอบๆ
ตัว
ปรับใหม่ลดแรงดันทีออกทีโคนอวัยวะเพศ
ฟั งดูเหมือนจะยาก หากท่านได้ ทํา

จะไม่เกิดปั ญหาใดๆ
โดยเฉพาะอย่างยิในช่วงแรกๆ

ก็จะพบว่าแรงกดดันจะกระจายไปทัวตัว
ในกรณีต่อไปนีท8 ่ านไม่ ควรใช้
PHALLOSAN® forte
ภายหลังจากการดืมแอลกอฮอล์ ยาเสพย์ติด
หรื อยาแก้ ปวด ยานอนหลับ

ไม่ควรใช้ แรงดูดทีอวัยวะเพศนันมากเกิ
E
นควร

หรื อยาระงับประสาท

แต่หากท่านปฏิบตั ิตามคําแนะนําวิธีใช้

ซึงมีผลทําให้ การรับรู้ถึงความรู้สกึ เจ็บช้ า

www.phallosan.at, www.phallosan.de

และไม่สามารถตอบสนองได้ ทนั ที งดการใช้
PHALLOSAN® forte

www.phallosan-info.ch สายด่ วน
Orbisan Consulting GmbH,

ในขณะทีมีอาการอักเสบ

Maximilianstr. 9

หรื อเป็ นแผลทีอวัยวะเพศ
การวัดขนาดความยาวของอวัยวะเพศอย่
างถูกต้ อง
ใช้ ไม้ บรรทัด หรื อไม้ เมตร

D-82319 Starnberg
ผู้จดั การ Dipl. Kfm. U. Jochum

สายวัดตัวไม่สามารถวัดได้ ถกู ต้ อง
วัดในขณะอวัยวะเพศของท่านแข็งตัว

DE

เลขผู้เสียภาษี. DE 282630327
โทร.: +49 (0)81 51 971 89 10
โทรสาร: +49 (0)81 51 971 89 20
อีเมล์: info@phallosan.com

และจับให้ ยืดตรงไปข้ างหน้ า ทํามุม iO
องศาต่อร่างกาย เมือวางไม้ บรรทัด
หรื อไม้ เมตร จากด้ านบน ไปจนด้ านข้ าง
แล้ วกดปลายไม้ บรรทัด
หรื อไม้ เมตรให้ ติดกับกระดูกหัวเหน่า
ข้ อสําคัญ
ชังนํ Eาหนักของตัวท่านเอง โดยไม่สวมเสื Eอผ้ า
หากนํ Eาหนักตัวท่านเพิมขึ Eน
จะมีการสะสมชันไขมั
E นบริ เวณรอบๆอวัยวะเ
พศชันไขมั
E นนี Eมีผลอย่างยิงทําให้ ระยะระหว่า
งปลายของอวัยวะเพศของ
ไปยังกระดูกหัวเหน่า
ทําให้ ความยาวของอวัยวะเพศทีวัดสันลง
E
มีศพั ท์ทางการแพทย์เรี ยกไขมันนี Eว่า
ไขมันผ้ ากันเปื อE น
การสังชิน8 ส่ วนอะหลัยเพิมเติม
ชิ Eนส่วนอะหลัยของ PHALLOSAN® forte
สามารถสังเพิมได้ หากท่านมีคําถาม
หรื อข้ อคืดเห็น เรามีทีมผู้เชียวชาญ
ทีจะตอบคําถามท่านโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
ใดๆ
อาจมีการแก้ ไขทางเทคนิคใดๆขึ Eนได้
การเผยแพร่
ท่านสามารถเข้ าไปดูได้ ในอินเตอร์ เน็ต ที
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