كن في
الطليعة

استمتع مرة أخرى بحياة
عاطفية ُمرضية!
استمتع مرة أخرى بحياتك العاطفية المليئة بالمرح بدون أي مشاكل.
أثبت العالج  LANCYMenمن خالل الدراسات واالستخدام السليم
• أنه سهل االستعمال
• ليس له أعراض جانبية
• ُمنخفض التكلفة.
• يأخد المريض هذا العالج خفية في المنزل،
• بدون ضغط الوقت
• وبدون االعتماد على مساعدة من اآلخرين.
وتُبين الدراسات نجاح العالج على النحو التالي:

LANCY Elektromedizin
An der Bachmühle 4
74821 Mosbach
هاتف938693 06261 :
فاكس915759 06261 :
info@lancy-elektromedizin.de
www.lancy-elektromedizin.de

المسؤولة عن المحتوى :بيرغيت النتسبيرغ ،الصور ،shutterstock.de :تاريخ العالج 2015/01 LANCY

من أجل فاعليتك
الجنسية

شهادات اعتامد ناجحة:
قانون املنتجات الطبية  ،MPGواملواصفة DIN EN 13485
ومرحلة التأهيل امل ُسبق

سن بنسبة %58
فترة عالج  3أشهر  -تح ُّ

„إن التحفيز الكهربائي عبر الجلد لعضالت قاع الحوض المخططة أدي إلى انتصاب
يؤهل للقدرة على الجماع مع  %58من المرضى بعد ثالثة أشهر من العالج (بواقع
 20دقيقة/يوم)( “.دكتور ديروت عام )1998

سن بنسبة %93
فترة عالج  6أشهر  -تح ُّ

عندما سألت جمعية التوظيف ودعم التدريب („ )GAQهل ساعدكم العالج في
تحسين االنتصاب؟“ أجاب  )119/128( % 93من مجموعة الرجال الذين تلقوا
العالج الكهربائي بـ „نعم“ ،وعلى الجانب اآلخر في مجموعة الرجال الذين تناولوا
الفياجرا أجاب بـ „نعم“ فقط  % 27من المرضى (“. )124/37
(أ .د .زومر عام )2014

„من المفترض أن يؤدي العالج الكهربائي الخاص للعضالت الملساء وعضالت قاع
الحوض المخططة لدى مجموعة مختارة من الرجال ممن يعانون من ضعف
االنتصاب إلى عالج هذا الضعف في االنتصاب( “.أ .د .زومر عام )2014
							

„يمكنك الحصول على الجهاز العالجي لدينا بما في ذلك
الملحقات الخاصة به وضمان لمدة  12شه ًرا على الجهاز نفسه
بمبلغ  490يورو .تكاليف البيع للخارج غير متضمنة ويجب
تحديدها ُمسبقًا“.

كن في
الطليعة

تطور ملحوظ في فاعليتك الجنسية.

جهاز LANCYMen
الشكل األيرس يُشري إىل برنامج :2
تقوية أنسجة عضالت الجسم الكهفي.

والذي يعتمد أيضًا على نظام األقطاب الكهربائية .ويتم
ضبط هذا النظام بحيث يكون الشعور بالتحفيز كبي ًرا
جدًا ولكن غير مؤلم.

متى يحظر استخدام الجها؟

في هذه الحالة ال يجوز استخدام جهاز  LANCYMenأو يمكن
استخدامه فقط بعد استشارة الطبيب! – موانع االستعمال
للمستخد مين :

المزروع لهم تجهيزات إلكترونية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب أو
مضخات أو الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب أو من نوبات
التشنج (الصرع) أو أمراض جلدية في
مكان وضع األقطاب أو أمراض خبيثة
(سرطانية) في نطاق االستخدام.

الشكل األمين يُشري إىل برنامج :3
تقوية قاع الحوض

في أغلب األحيان .لفترة أطول .أَحب.
فشل العالج بالحقن الذاتي للجسم الكهفي ،يمكن مع العالج بجهاز LANCYMen
الوصول لالنتصاب مرة أخرى .وبعد االنتهاء من العالج بهذا الجهاز ،يمكن في
أي وقت بعد ذلك نجاح العالج بالحقن الذاتي للجسم الكهفي؛ حيث يمكن استخدام
هذا العالج للوقاية (لمنع تصلُّب األنسجة قبل عمليات البروستاتا وبعدها) أو
لتعزيز جودة االنتصاب وتحسينها.

كم مرة وحتى متى؟

ينبغي استخدام العالجات الفردية يوميًا لمدة ثالثة أشهر على األقل بواقع
 30دقيقة للمرة الواحدة.

كيف يعمل جهاز LANCYMen؟

يعمل جهاز  LANCYMenبتيار كهربي ثنائي الطور .وبسبب الدائرة الكهربية
الخاصة ،فإن الجهاز لطيف على الجلد وآمن .تم تزويد الجهاز بثالثة برامج
مختلفة يتم من خاللها تحديد التردد بدقة .ووفقًا لتشخيص حالة المريض ،يتم
تلقائيًا اختيار البرنامج وضبط فترة تطبيقه .يمكن ضبط شدة التيار الكهربائي

إن العالج بجهاز LANCYMenالرقيق والقائم عىل التحفيز بالتيار
الكهربايئ يعمل بالرتددات املنخفضة وتيارات كهربائية غري ضارة باملرة.
توضع فوق جلدك أقطاب كهربائية الصقة والتي تعمل عىل تحفيز
األعصاب واألنسجة العضلية ،كام هو موضح عىل سبيل املثال يف الرسم
املوجود عىل اليسار الستخدام برنامج .1

هل يمكن أن يحدث ذلك...

هل يمكن أن يحدث ذلك...

أسباب ضعف االنتصاب مختلفة ويتعين توضيحها من قِبل طبيب إليجاد
العالج المناسب:
• مرض السكري
• عالمات الشيخوخة ،وتكلُّس األوعية الدموية الناقلة للدم
• االضطرابات النفسية والهرمونية
• التسرُّ ب الوريدي في أنسجة الجسم الكهفي
• إعادة بناء أنسجة الجسم الكهفي ،على سبيل المثال بعد القساح
• أذى نتيجة عمليات في البروستاتا
• العالج باإلشعاع واإلصابة
• اإلفراط في تعاطي الكحول ،وإدمان النيكوتين ،واآلثار الجانبية للمخدرات
• االضطرابات األيضية مع االعتالل العصبي
• بعض حاالت الشلل النصفي
• اإلجهاد على المستوى الشخصي ومستوى العمل

ماذا يمكن أن يفعل الرجل؟
العالج بجهاز LANCYMen

مع أي أنواع الضعف الجنسي يعمل هذا الجهاز؟

إن جهاز  LANCYMenيناسب عالج ضعف االنتصاب عندما تتلف أو
تضعف أنسجة عضالت نظام الجسم الكهفي أو أنسجة عضالت
قاع الحوض (بشرط أن يكون السبب عضويًا) .مهم :حتى مع
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