DUOLITH® SD1 »ultra«
Terapie rázovou vlnou pro léčbu
urologické bolesti
a erektilní dysfunkce

ED – erektilní dysfunkce
IPP – plastická indurace penisu
CPPS – syndrom chronické
pánevní bolesti

Terapie rázovou vlnou pro léčbu urologické bolesti a erektilní dysfunkce
DUOLITH® SD1 »ultra« je účinně používán pro léčbu erektilní dysfunkce1,2,3
(ED) cévního původu, plastické indurace penisu4,5 (IPP) a syndromu chronické
pánevní bolesti6,7 (CPPS). Vědecké studie prokázaly u těchto indikací
účinnost fokusovaných rázových vln.
Účinnost tohoto moderního přístroje fokusované rázové vlny je dána
individuálně nastavitelným rozsahem dynamické a výkonné energie
a terapeutické hloubky fokusu. Hluboce uložené oblasti lze snadno
ošetřit díky velké oblasti fokusu a vysokému stupni přesnosti zacílení
energie. Tyto její technické vlastnosti rovněž vysvětlují vyšší účinnost
léčby ve srovnání s ostatními přístroji ESWT: díky hloubce fokusu mohou
být rázové vlny aplikovány pouze z jedné strany penisu.

Výhody
ošetření bez medikace nebo
chirurgického zákroku
 krátká doba ošetření



ED – Erektilní dysfunkce

IPP – plastické indurace
penisu

CPPS – syndrom chronické
pánevní bolesti

Erektilní dysfunkce (ED) je sexuální
dysfunkce, která se nejčastěji objevuje ve vyšším věku. Muži postižení ED nejsou schopni dosáhnout
nebo udržet erekci dostatečnou
k pohlavnímu styku přestože jsou
sexuálně stimulováni. Většina případů ED je cévního původu. Při
léčbě ED fokusovanou rázovou
vlnou jsou rázové vlny s nízkou
intenzitou aplikovány na několika
místech na penisu a na perineu.

Plastická indurace penisu (IPP), známá také jako Peyronieho choroba,
je získané a obecně progresivní
stav penisu. Většina mužů si všimne projevů onemocnění až když
ucítí tuhé plaky pod kůži penisu.
Jak nemoc postupuje, může docházet k bolesti při nebo bez erekce
a penis začíná být během erekce
zakřivený, což může ztížit nebo
znemožnit pohlavní styk. Při léčbě
IPP jsou na místa bolesti v penisu
aplikovány rázové vlny.

Syndrom chronické pánevní bolesti
(CPPS) je charakterizován bolestí
v oblasti pánevního dna. Dalšími
příznaky jsou problémy močení
bez výskytu infekce močových
cest. Někteří pacienti mají erektilní
dysfunkci. Léčba extrakorporealní
rázovou vlnou se provádí perineálním přístupem ošetření prostaty
a pánevního dna.
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bez vedlejších účinků
není nutná anestezie

Terapie penilní revaskularizace

ED
Výrazné zlepšení
 sexuální funkce

Terapie urologických bolestí

IPP
Výrazné zlepšení
 bolesti
Stabilizace rozvoje
 zakřivení penisu
 tvorby plaků

CPPS
Výrazné zlepšení

bolesti
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erektilní funkce
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