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ZSI 100 CF

IMPLANTE PENIANO
MACIO

Mais informações em:

www.zsimplants.ch

A solução para a disfunção Neuro-Erétil
Apoio para problemas de Neuro-Urologia
ZSI, Zephyr Surgical Implants
Route des jeunes 4bis,
Les acacias-Geneva
CH-1227, Switzerland

ZSI is ISO 13485 and CE marked
Flyer, Portuguese version
Version 3, Outubro 2020

RELAÇÕES SEXUAIS

ZSI 100 CF

APÓS AS RELAÇÕES SEXUAIS

Os homens com uma doença ou lesão medular podem ter disfunção
eréctil devido à perturbação dos circuitos nervosos envolvidos nas
ereções. Um par de implantes penianos macios ZSI 100 CF, inseridos
nos corpos cavernosos, oferecem o mínimo de 500g de resistência à
pressão necessária para uma relação sexual bem sucedida.

Após as relações sexuais, o pénis dobra-se facilmente com roupa
interior e calças.

ANATOMIA
Os cilindros do implante peniano ZSI 100 CF são inseridos nos corpora
cavernosa (corpos cavernosos), em ambos os lados do pénis. O tecido
interno dos corpora cavernosa (corpos cavernosos), onde anteriormente o
sangue teria inundado e causado a ereção do pénis, é achatado com
dilatadores para criar espaço para a prótese. O implante peniano ZSI 100 CF
não afecta a capacidade dos pacientes de urinarem ou ejacularem, nem
afeta a sensibilidade natural do pénis ou da glande.

RIGIDEZ PARA A RELAÇÃO SEXUAL

REVESTIMENTO PVP

2 cilindros de ZSI 100 CF flexível disponíveis em diferentes diâmetros de 9 a
13mm - proporcionam rigidez suficiente
para permitir que um paciente tenha
relações sexuais.

O revestimento PVP do ZSI 100 CF +
antibióticos ajudam a combater a infeção.

IMPLANTE PENIANO FLEXÍVEL
E MACIO
Pressionar a extremidade de um pénis
implantado com a prótese peniana macia
ZSI 100 CF faz com que o mesmo se dobre
normalmente.

FACILITADA A CATETERIZAÇÃO AUTO-INTERMITENTE

A bexiga neurogénica é geralmente gerida por cateterização crónica, cateterização intermitente,
ou drenagem urinária externa. Muitos pacientes não têm destreza para realizar cateterização
auto-intermitente e isto pode levar à perfuração uretral, especialmente quando um paciente
tem um pénis retraído. A cateterização intermitente efetuada por outra pessoa não é
geralmente bem aceite. O implante peniano macio alinha a uretra, tornando a cateterização
auto-intermitente mais fácil e segura.

AJUDAR A MANTER A BAINHA PENIANA NO LUGAR

CONFORTO DO PACIENTE
O ZSI 100 CF é flexível, permitindo um
conforto peniano ótimo.

O IMPLANTE PENIANO MALEÁVEL
PODE SER DEMASIADO RÍGIDO
O ZSI 100 CF é flexível, permitindo um
conforto peniano ótimo na posição sentada

SOLICITE O TESTE DO IMPLANTE
Lembre-se de testar o implante peniano
macio que pretende adquirir, seguindo os
passos abaixo indicados.

Teste a flexibilidade para conforto

Teste a rigidez para a relação sexual.
Teste sempre as duas hastes unidas.

A bexiga neurogénica é geralmente
controlada por cateterização crónica,
cateterização intermitente, ou dispositivos
de drenagem da bainha peniana. A atrofia
peniana devido a disfunção erétil crónica,
retração peniana reflexa e flexão pélvica
torna problemática a manutenção de
dispositivos externos de drenagem urinária.

Os implantes penianos macios podem ser
úteis para manter dispositivos externos de
drenagem urinária sobre o pénis,
especialmente permitindo a sua colocação
adequada e reduzindo a incidência de
lacerações cutâneas frequentes que
requerem cateteres de Foley.

