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Használati útmutató és termékleírás Pénisznyújtó készülékekhez 
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14. ábra A változások havi bontásban 

 
Hónap 

 
Adatok 

Erekciós  
hossz 

Ernyedt 
állapot hossza 

Erekciós 
kerület 

Ernyedt 
állapot 

kerülete 

0 -   -     

1 -   -     

2 -   -     

3 -   -     

4 -   -     

5 -   -     

6 -   -     

7 -   -     

8 -   -     

9 -   -     

10 -   -     

11 -   -     

12 -   -     

 
 
 

13. Feszítőerő 
 
A kezdeti feszítőerő 600 gr. Ezt azáltal érhetjük el, hogy az eszköz hosszúságát 4 cm-rel kisebbre állítjuk be, mint a 
pénisz erekciós hossza. A második hónap során a feszítőerő 800 gr. Ekkor az eszköz hosszát az erekciós állapotban 
lévő pénisz hosszával megegyezőre kell beállítani. A harmadik hónapban a feszítőerő 1000 gr lesz, ekkor már az 
eszközt 2 cm-rel hosszabbra állítjuk, mint az erekciós hossz. A negyedik és hatodik hónapban a feszítőerő 1200 és 
1500 gr közötti értéket ér el. Az Andro-Pénisz méretnövelése eredményeként ez az erő automatikusan beáll a 
megfelelő szintre. Ez a fajta feszítőerő nem okoz sérülést a péniszen, mivel hatása kismértékű, fokozatos és 
alkalmazkodó. 
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HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 
 

1. TERMÉKLEÍRÁS 
 
Az Andro-Pénisz orvosok által kifejlesztett eszköz, és rendelkezik az Európai Unió Közegészségügyi Szervezetének 
CE-tanúsítványával. Az Andro-Pénisz a következő alkotórészekből áll: műanyag gyűrű alap-alkotórész, két fémhuzal 
belső rugókkal, valamint egy szilikonpánttal ellátott műanyag váz. A műanyag alkotórészek a POM elnevezésű 
alapanyagból készültek (ezt a fajta szintetikus anyagot nem károsítják a gyúlékony folyadékok, mint pl. az alkohol). A 
pánt orvosi célokra használatos szilikonból, vagy latexból készül. A fémhuzalok alapanyaga ón, felületük vékony 
nikkelréteggel bevont. A rugókat rozsdamentes acélból gyártják. 
 
ALKOTÓRÉSZEK (1. sz. ábra): 1 műanyag gyűrű alap, 2 kerek összekötőelem lyukkal a közepén, 3 csuklós csavarok, 4 
állítható rúdcsavar, 5 fémhuzal, 6 csavar, 7 rugó, 8 rugótámasztó csavar, 9 4 cm hosszúságú tengely, 10 2 cm 
hosszúságú tengely, 11 0,5 cm hosszúságú tengely, 12 0,3 cm hosszúságú tengely, 13 felső műanyag támaszték, 14 
szilikonpánt, 15 védőpárna (Andro-Top). 
MEGJEGYZÉS: Feltétlenül szükséges egy csepp olajat cseppenteni a 3. és 5. számú alkotórészek közé, a kellő 
sikamlósság elérése érdekében (lásd az ábrán: Olaj). 
 

2. AZ ANDRO-PÉNISZ KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI 
- Andro-Pénisz: erekciós állapotban 10 cm-nél hosszabb péniszhez. 
- Mini- Andro-Pénisz: erekciós állapotban 6 és 10 cm közötti hosszúságú péniszhez. 
- Andro-Pénisz Gold: (nikkel-érzékenység esetén): erekciós állapotban 10 cm-nél hosszabb péniszhez. 

 
 

3. JAVALLATOK, ELLENJAVALLATOK 
Hímvessző-hosszabítás céljára használatos. Péniszgörbület korrigálására is alkalmas, műtéti beavatkozás nélkül. 
Javasolt továbbá használata „Peyronie”-szindróma esetén, valamint péniszhosszabbító műtét utókezeléseként, 
illetve bármely egyéb péniszkorrigáló műtéti beavatkozást követően. 
 
Mellékhatások: Cukorbetegek kérjék ki kezelőorvosuk tanácsát használat előtt, és tanácsos rendszeres 
kontrollvizsgálatokra járniuk. Nem lépnek fel mellékhatások a használati utasítás pontos betartása esetén. 
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4. A PÉNISZ MÉRETÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 

 
Első lépésben egy mérőszalaggal mérjük meg a pénisz hosszát, valamint kerületét ernyedt állapotban. Ezt követően 
végezzük el ugyanezen méréseket erekcióban (3. és 4. számú ábrák). Írjuk be a mért adatokat a 14. számú 
táblázatba. 
 

 
 

5. AZ ANDRO-PÉNISZ KEZDETI MÉRETE 
Az Andro-Pénisz kiindulási mérete 9 cm, a Mini- Andro-Pénisz-é pedig 7 cm. Az eszköz mérete a műanyag gyűrű 
alap alsó széle és a fémtengely felső széle közötti távolsággal egyenlő (6. számú ábra).  Az Andro-Pénisz kiindulási 
hosszát úgy állítjuk be, hogy az 4 cm-rel kevesebb legyen, mint a pénisz erekciós hossza (lásd a számítási példát). 
Péniszgörbület, vagy egyéb jellegű probléma esetén a számításkor 5 cm-t kell levonni. 
 

Erekciós hossz: 15.7 cm – 4 cm = 11.7 cm  az Andro-Pénisz kiindulási hossza 11.7 cm 

   
Most készítsük elő az eszközt a kiszámított méretnek megfelelően. Először válasszuk le a 13. számmal jelzett felső 
műanyag támasztékot, felfelé húzva azt (5. sz. ábra). Ezután csatlakoztassunk a 8. számú elemhez (6. számú ábra) 
annyi tengelyalkotórészt, amennyi elegendő a kiszámított méret eléréséhez (6. számú ábra).  
A következő méretű tengelyalkotórészek állnak rendelkezésre: 4 cm-es, hosszú tengely (9. számú alkotórész); 2 cm-
es, középméretű tengely (10. számú alkotórész); 0,5 cm-es, kicsi tengely (11. számú alkotórész); 0,3 cm-es, mini 
tengely (12. számú alkotórész); (lásd a számítási példát). 
 

11.7 cm.=Andro-Pénisz kiindulási mérete(9 cm) + 10.sz.alk.rész (2cm) +11.sz.alk.rész (0,5 cm). 

 
Amennyiben a kiszámított személyes kiindulási méret kisebb, mint az Andro-Pénisz kiindulási mérete, akkor a 
kezelést az Andro-Pénisz kiindulási méretével kell kezdenünk. 
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6. ADAPTÁCIÓS IDŐSZAK 
 

 
 
 

Napok Az Andro-Pénisz mérete Használati időtartam 

1.-5. nap az Andro-Pénisz kiindulási hossza 3 óra naponta 

6.- 10. nap 
 

A 6. napon mindkét oldalon hosszabbítsuk meg egy-
egy 11.sz. alkotóelemmel 

6 óra naponta 

11.- 15. nap 
 

A 11. napon mindkét oldalon hosszabbítsuk meg 
egy-egy 11.sz. alkotóelemmel 

8 óra naponta 
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7. TOVÁBBI LÉPÉSEK 

 

 
 
Kétféle módszer közül választhatunk: 
 

Hagyományos 
Módszer 
(javasolt) 

Minden hetedik napon mindkét oldalon hosszabbítsuk meg 
egy-egy 11.sz. alkotóelemmel. 

JAVASOLT (ld.: 2.sz. ábra) 

9 óra naponta 

Speciális módszer Minden harmadik napon mindkét oldalon hosszabbítsuk 
meg egy-egy 11.sz. alkotóelemmel. 

4 óra naponta 

 
 
A 9 illetve 4 óra hosszú időtartamot részekre oszthatjuk. Amikor szükségesnek érezzük, tartsunk szünetet, és 
masszírozzuk meg a péniszt. Négy darab 11. számú alkotóelemet már helyettesíthetünk egy darab 10. számú 
elemmel (közepes méretű tengely, 2 cm hosszúságú). 
 
A harmadik hónaptól kezdve az Andro-Pénisz méretét csak lassabb ütemben növelhetjük. Minden második héten 
egy-egy 11. számú alkotóelemmel hosszabbítsuk meg az eszközt. Részlegesen is elvégezhetjük a méretnövelést, ha 
egy darab 12. számú elemet alkalmazunk, majd pár nap múlva helyettesíthetjük azt egy darab 11. számú 
tengelyrésszel.  
 
Amennyiben a speciális módszert választjuk, a kívánt változásokat lassabb ütemben érhetjük csak el. 
 
 

  



 

2017 - Jelen dokumentum tartalma a Webshop Logisztika Kft. szellemi tulajdona.  7. oldal 

 

 
 

8. HOGYAN VISELJÜK AZ ANDRO-PÉNISZ-t 
 
 
A szilikonpántot (14.sz. alkotórész) vezessük bele az (Andro-Top) védőpárnába. Az (Andro-Top) használata 
kötelező. Javasoljuk, hogy fedje be a péniszt továbbá vattával, vagy sebkötéssel (7. sz. ábra). 
 
Amennyiben a pénisz nincsen körülmetélve, akkör húzzuk hátra az ernyedt állapotú péniszen lévő, makkot takaró 
előbőrt egészen a pénisz tövéig (8. sz. ára).  Most húzzuk a péniszt egy kissé kifelé, amely ezáltal, még mindig ernyedt 
állapotban, nagyobbá válik. A szilikonpánt végeit vezessük be a felső műanyag támaszték (13. számú alkotórész) 
hátsó oldalán található lyukakba,  ezáltal a pánt egy hurkot formál. 
 
Húzzuk rá a pénisz tövére a műanyag gyűrű alapot (1.sz. alkotórész), miközben  a makkot ráhelyezzük a felső 
műanyag támaszték (13. számú alkotórész) mélyedésére. Tegyük bal kezünket a felső műanyag támasztékra, majd 
nyomjuk az eszközt a test irányába, hogy összelapuljanak a belső rugók (9. számú ábra). 
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Bal kezünket továbbra is az eredeti helyzetben tartva, jobb kezünk ujjait vezessük be a szilikonpánt által képzett 
hurokba. Húzzuk át a makkot a hurkon (10. számú ábra). 
 
Helyezzük a bal kéz hüvelykujját a frenulumra, miközben fokozatosan állítsuk be szorosabbra a hurkot, a szilikonpánt 
mindkét végének meghúzásával (11. számú ábra). 
 
Lassan húzzuk a bőrt mindkét oldalon a test irányába, elkerülve ezáltal a frenulum becsípődését, vagy bőrredők 
képződését a makkon (12. számú ábra).  
 
A szilikonhuroknak olyan módon kell illeszkednie a makkra, hogy ne irritálja annak felületét, de elég szoros legyen 
ahhoz, hogy megakadályozza a makk kicsúszását.  
 
Óvatosan rögzítsük a szilikonpántot a felső műanyag támaszték (13. számú alkotórész) hátsó vágatába olyan módon, 
hogy felfelé húzzuk a pánt szabad végeit. Feszítsük meg, de ne húzzuk lefelé, elkerülendő a becsípődést. 
 
További információk találhatóak a www.andromedical.com honlapon, illetve a tájékoztató CD-ROM-on. 
 
 
 

http://www.andromedical.com/
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9. AZ ANDRO-PÉNISZ HASZNÁLATA 

 
  
Az eszköz használata során legyünk TÜRELMESEK és KITARTÓAK. Ez az egyetlen módja annak, hogy célunkat elérjük. 
Az első napokban helyezzük fel, majd vegyük le az eszközt naponta 10 alkalommal.  
 
Minden második órában el kell távolítani az eszközt a péniszről, és pihentetni kell a szerv szöveteit néhány percen át. 
Ezek a pihenőidőszakok kötelezően betartandóak. Az előrehaladott fázisban a pihentetés már óránként, illetve 
másfél óránként szükséges. A szünetek alatt masszírozzuk át a péniszt. 
 
Tanácsos az eszközt felfelé hajlítva hordani, a cipzár mögötti területen. Törekedjünk a kényelmes használatra, laza 
fehérnemű és nadrágok segítségével is. Az eszközt minden negyedik napon tisztítsuk meg PH semleges szappannal és 
vízzel. 
 
Amennyiben ön félbeszakítaná az eszköz viselését 15-30 napon át, akkor az eszköz hosszát egy cm-rel kevesebbre 
kell beállítani, mint a legutóbb hordott méret. Öt nap múltán a hossz 0,5 cm-rel növelhető, és minden további ötödik 
napon újra növelhetjük a méretet 0,5 cm-rel. Ez után a tíz napos hozzászoktatási időszak után folytatható az 
eredetileg választott módszer.  
 
 

 
10.  SPECIÁLIS ESETEK 

 
PÉNISZGÖRBÜLETEK KORRIGÁLÁSA: Az eszközt a görbület ellentétes oldalára helyezzük fel. 6-8 havi használat 
javasolt, ha 70 %-os mértékű javulást kívánunk elérni. A pénisz hosszának növekedése ekkor kisebb mértékű lesz, 
mivel a hosszabbítás csak a görbült szakaszt érinti. Ekkor a hagyományos módszert használjuk. 
 
PEYRONIE-SINDRÓMA: Lásd az előző esetet. Tanácsos, hogy az ANDRO-PÉNISZ-t a háziorvos által előírt egyéb 
kezelésekkel összhangban használjuk.  
 
A PÉNISZ MŰTÉTI MEGHOSSZABBÍTÁSÁT KÖVETŐEN: Kövesse a kezelőorvos utasításait, és az eszközt a műtét után 
3-4m héttel kezdje el használni. A Hagyományos Módszert válassza. 
 
ANDRO-PÉNISZ HORMOKEZELÉS MELLETT: Amennyiben Önt tesztoszteron hormonnal kezelik, az elérhető 
eredmények gyorsabbak és nagyobb mértékűek. Ekkor a kezelést orvosi felügyelet alatt kell folytatni. Vérvizsgálati 
tesztek segítségével kizárhatóak azok a tényezők, melyek lehetetlenné teszik az eszköz használatát. 
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VARIOCELÁS BÖRBETEGSÉG ESETÉN: az alap támasztó gyűrűt teljes felületén ki kell párnázni. 
 
 
 
 
 

P8344533 
 

 
11. ÓVINTÉZKEDÉSEK 

 
Az eszköz használata tilos alkohol, vagy drog fogyasztása mellett. TILOS használata sporttevékenység közben, ekkor 
távolítsuk el az eszközt tisztítás, illetve vizelés céljából. 
 
Amennyiben a makk felületén kékes elszíneződést, fájdalmat, vagy kényelmetlen érzést tapasztal, távolítsa el asz 
eszközt és masszírozza át a péniszt. Ezáltal a pénisz eredeti színe visszatér, és megszűnik a kellemetlen érzet. 
 
Amennyiben kellemetlen érzést tapasztalna a makk tövénél, tanácsos vattával vagy gézzel betakarni ezt az érzékeny 
felületet. 
 
Hirtelen erekció esetén nem kell aggódnia, ez teljesen normális jelenség. Az eszköz eltávolításakor csípő-szúróérzést 
tapasztalhat, melyet a szövetek ellazulása vált ki, a feszültség állapota után, tehát aggodalomra nem ad okot. 
 
Normális jelenség, ha kétórai használat után kényelmetlen érzése támad. Ez annak a jele, hogy a szöveteknek 
ellazulásra van szükségük. Távolítsa el az eszközt, és két percen keresztül masszírozza meg a péniszt. Ezt követően az 
eszköz újra felhelyezhető. 
 
Még akkor is, ha általában nem szokott kellemetlenségeket tapasztalni az eszköz használatakor, pár nap erejéig 
felléphet ilyen érzés. Ez nem ad okot aggodalomra, az eszköz használata folytatható. Amennyiben kis fehér felületek 
megjelenését tapasztalja a makk felületén, ne aggódjon, ez ugyanis ödéma, illetve vizenyő tünete, és azt jelzi, hogy a 
hurok beállítása túl szoros. Masszírozás hatására a jelenség megszűnik. 
 
Amennyiben a péniszen seb vagy sérült felület található, vagy Önnek nemi betegsége van, az eszköz használata TILOS 
a teljes gyógyulásig. 
 
Ha fehéres sebek képződnének a makkon, azonnal forduljon orvoshoz, mert ez gombásodás jele lehet. 
 
FONTOS: Amennyiben ön hajnövekedést serkentő szert, antidepresszánst, altatót vagy nyugtatót szed, az Andro-
Pénisz által elérhető végeredmény jelentősen kisebb lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P8344703 
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12.  GYÓGYKENŐCSÖK 
 
IRRITÁCIÓ-ELLENES KENŐCS:  
Elkészíttethető a gyógyszertárban, de készen is kapható. Hatóanyagai: Thunderbolt Asiatica 0,010 gr, Neomycin 
Szulfát 0,0035 gr és 1 gr kötőanyag. 
Példa: Európában a kenőcs „Blastostimuline” néven kerül forgalomba, az Egyesült Államokban elnevezései a 
következők: Neosporin, Bacitracion, vagy Neosporin kenőcs. 
 
-Kidörzsölődés esetén: Az este folyamán alakalmazza a Blastostimuline, vagy Neosporin kenőcsöt, és használja 
nappal az eszközt. 
- Tartós kidörzsölődés esetén: Keresse fel kezelőorvosát. 
 
 
GYÓGYKENŐCS SEBKEZELÉSRE 
Elkészíttethető a gyógyszertárban, de készen is kapható. Összetevői 100 gramm kenőcsre számítva: 27 gr cinkoxid és 
0,5 gramm standardizált csukamájolaj (amely A és D vitamin tartalmú), valamint kötőanyag. Európában a kenőcs 
neve Mitosyl. 
 
-Amennyiben seb képződik: Ne használja az eszközt négy napon keresztül. Az első két napon alkalmazza a Neosporin 
kenőcsöt naponta háromszor, majd a hátralévő kéz napon naponta két alkalommal. 
 
 
GYULLADÁSGÁTLÓ KENŐCS 
Amennyiben gyulladás alakulna ki, gyulladás gátló kenőcs használata szükséges. Nevei: USA-Cortaid; Európa: 
Hirudoid. 
 
 
HIDRATÁLÓ KRÉM 
 
Amennyiben a pénisz belsejében kellemetlen érzést tapasztalna, masszírozza át azt hidratáló krémmel, gyengéden 
paskolgatva mintegy 5 percen át az este folyamán. 
 

 


