


Skuteczność
Zabiegi mają wysoką, udowodnioną klinicznie skuteczność – około 70%, czyli pomagają prawie wszystkim, których problemy z erekcją mają podłoże 

naczyniowe. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami erekcji opornymi na działanie farmakoterapii, którym pozostawało dotychczas jedynie stosowanie 

aparatów próżniowych lub implantów, łączne zastosowanie leczenia ED1000 i inhibitorów PDE-5 daje szansę na powrót sprawności seksualnej. Do-

strzegając wysoką, potwierdzoną badaniami klinicznymi skuteczność leczenia zaburzeń erekcji, od 2013 roku Europejskie Towarzystwo Urologiczne 

w swoich wytycznych, rekomenduje zastosowanie tej metody w leczeniu dysfunkcji seksualnych u mężczyzn.

Coraz szersze grono specjalistów stoi na stanowisku, że w leczeniu zaburzeń erekcji terapia farmakologiczna inhibitorami PDE-5 może być niewystar-

czająca. Związane jest to z obecnymi u części pacjentów przeciwwskazaniami do jej stosowania oraz częstym występowaniem objawów niepożą-

danych i brakiem spontaniczności związanej z koniecznością planowania aktywności seksualnej. Dodatkowo, około 50% pacjentów przyjmujących 

PDE-5 z różnych powodów rezygnuje z jego przyjmowania.

Zabieg
Leczenie przy pomocy ED1000 nie wymaga zastosowania żadnych środków farmakologicz-

nych, a sam zabieg jest nieinwazyjny, bezbolesny, nie wymaga znieczulenia. Przeprowadza się 

go ambulatoryjnie. Podczas szeroko zakrojonych, kilkuletnich badań klinicznych nie zaobser-

wowano jakichkolwiek skutków ubocznych zastosowanego leczenia. 

Cykl leczenia składa się z sześciu 20 minutowych sesji rozłożonych w czasie trzech tygodni.  

W niektórych przypadkach wskazane może być wydłużenie cyklu leczenia.

Rezultaty pod postacią odczuwalnej poprawy jakości erekcji widoczne są już po trzech tygo-

dniach od rozpoczęcia cyklu leczenia. 

Leczenie przyczyn nie objawów
Wszystkie dotychczasowe metody leczenia skupiały się jedynie na eliminowaniu objawów choroby prowadząc do przejściowej, stymulowanej za-

zwyczaj farmakologicznie poprawy erekcji. ED1000 pobudza naturalną zdolność organizmu do tworzenia nowych naczyń krwionośnych. 

Nieinwazyjna, bezpieczna, a co 
najważniejsze niezwykle skuteczna metoda 

leczenia przyczyn zaburzeń erekcji

Technologia
ED1000 był pierwszym aparatem wykorzystującym falę uderzeniową do terapii ED który pojawił się na rynku. Pozostaje najlepiej zbadanym urzą-

dzeniem, jedynym na którym opublikowano wyniki badania typu „double blind”. ED1000 emitując energię powoduje powstanie trójwymiarowego 

ogniska w kształcie elipsoidy, które obejmuje swoim zasięgiem tkanki poddawane terapii. Podczas zabiegu wykorzystywana jest fala uderzeniowa 

o niskiej energii oraz częstotliwości, emitowana ze specjalnego aplikatora. Terapia ta wykorzystywana jest od 2005 roku w leczeniu choroby nie-

dokrwiennej serca. Powoduje ona tworzenie się nowych naczyń krwionośnych i wzrost przepływu krwi przez mięsień sercowy. W oparciu o tę samą

zasadę działa ona w obrębie penisa, a powstające nowe naczynia umożliwiają osiągnięcie erekcji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ed1000.info (strona w języku angielskim)
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