Pro koho je určena
LSWT (Renova)?
LSWT (terapie lineární rázovou vlnou) je
průlomová technologie nabízející rychlou a
bezbolestnou koncentraci rázových vln na
tělo a kořen penisu. Léčba je krátká a lze ji
provést v ordinaci lékaře nebo na soukromé
klinice. Nepoužívají se žádná anestetika
nebo sedativa. Metoda LSWT pomáhá
pacientům trpícím erektilní dysfunkcí
z tělesných (nejčastěji cévních) příčin.
Léčba se také nabízí pacientům, kteří
nereagují na farmakologickou léčbu nebo
trpícími vedejšími příznaky takové léčby.

Informace pro pacienta
Jak Renova funguje?
Nová neinvazivní terapie využívá výhod nízkointenzitních rázových vln pro podporu vytváření
nových cév (angiogeneze), čímž se zlepší
krevní zásobování erektilní tkáně. To může
vést k dlouhodobému uspokojivému stavu.

Má léčba Renova nějaké
vedlejší efekty?

Inovativní
léčba
pro

zlepšení
erektilní
funkce

K dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné vedlejší
efekty léčby Renova. Léčbu Renova lze
používat i u pacientů, kteří nereagují na
farmakologickou léčbu nebo trpí vedlejšími
efekty farmakologické léčby.
Tělo

Kořen

* Malý počet léčebných návštěv
* Krátká léčebná návštěva

Společnost za technologií
Firma Direx, ve spolupráci s firmou Initia
zavedla během minulých téměř 30-ti let řadu
super-technologických inovací a jedinečných
terapeutických technologií v urologii.
K dnešnímu dni firma nainstalovala tisíce
urologických zařízení v sedmdesáti zemích po
celém světě. Více informací můžete nalézt na
stránkách www.direxgroup.com.

Rychlá, jednoduchá
a bezbolestná

Vedoucí LSWT léčba

Co je to erektilní dysfunkce?

Možnost použití léčiv:

Erektilní dysfunkce (ED), někdy nazývaná jako
impotence, je neschopnost muže dosáhnout
nebo udržet erekci dostatečnou pro úspěšné
sexuální
spojení.
Mnoho
mužů
tuto
neschopnost zažije v určitých obdobích života.

Používaná léčiva: Viagra, Cialis a Levitra
fungují na principu zabránění působení
chemické reakce těla, tzv. fosfodiesterázy
5. Pomáhají uvolnit (rozšířit) cévní řečiště a
zlepšit průtok krve. Při erektilní dysfunkci
tato léčiva zlepší průtok krve do penisu s
následující sexuální stimulací a pomáhají
zlepšit tvrdost a udržení erekce.

ED je velmi obvyklá a postihne zhruba
polovinu mužů ve věku 40 až 70 let.
50% mužů ve věku nad 40 let je
postiženo
občasnou
ED
nebo
nedostatečnou erekcí.
Výskyt těchto poruch obvykle narůstá s
věkem.
Je to obvyklý problém o kterém se ale
moc nemluví.
ED může vyvolávat obavy a přitom je
často jednoduše léčitelná.

Jak vzniká erekce?

Co způsobuje ED?
ED může mít řadu příčin, které jsou buď
tělesného nebo psychického původu. Omezení
krevního zásobování penisu je způsobeno
nejčastěji cévní sklerózou. Omezení krevního
zásobování je nejčastější fyzickou příčinou
erektilní dysfunkce.

Pro dosažení erekce je potřeba souhra
hormonů, krevního zásobení, nervů a
touhy. Pokud jeden nebo více mechanismů
selže, selže také erekce. Fyzická stimulace,
psychická stimulace nebo vzrušení vedou k
významnému zvýšení toku krve do penisu.
Tepny v penisu zásobují krví erektilní tkáň,
která se začne zvětšovat a napřimovat. Tak
jak penis narůstá, stlačuje žíly a tím
potlačuje odtok krve z penisu, čímž se
udržuje erekce.

