Se você conseguir imaginá-lo
Você conseguirá realizá-lo

VIBRADOR FERTI CARE® pessoal
Agora há um vibrador de pênis para ajudar a ejacular aos homens com lesão da
medula espinal.

Grande satisfação sexual para homens com lesão da medula espinal
Até recentemente, o único método satisfatório para ejacular, desenhado para
homens com lesão da medula espinal, geralmente envolvia tratamentos clínicos.
O Ferti Care® Pessoal oferece uma melhor abordagem, permitindo que os
homens adquiram a ejaculação na privacidade de seus próprios lares, quando
assim o escolhessem.
Ferti Care® Pessoal foi desenvolvido pela Multicept, em colaboração com
especialistas do Rigshospitalet (Hospital da Universidade de Copenhague –
Dinamarca) para tirar a sexualidade humana do controle dos hospitais e colocála com o indivíduo, a quem pertence.
Este vibrador manual trabalha usando uma técnica simples, conhecida como
estimulação vibratória. É fácil, e por cima de tudo, é segura de usar (registrada
na FDA)
Recuperação do sêmen pela estimulação vibratória do pênis
A incapacidade de ejacular é a primeira causa de infertilidade nos homens com
lesão da medula espinal (SCI). Para induzir à ejaculação
pela estimulação
vibratória do pênis (PVS), é necessário um arco reflexo ejaculatório intacto para
poder fornecer uma transmissão de estímulos aferentes desde o pênis até o
sacro lombar e os segmentos da medula espinal torácica baixa , e estímulos
aferentes desde estes segmentos, até os órgãos ejaculatórios.
Os segmentos da medula espinal acima mencionados responderão, quando
isolados do cérebro, aos estímulos do PVS.
Além da disfunção ejaculatória, geralmente a qualidade débil do sêmen é um
outro obstáculo para os homens que sofrem SCI e que desejam ter filhos.
Aliás, a PVS combinada com as técnicas reprodutivas hoje existentes, melhoram
a capacidade reprodutiva dos homens que sofrem do SCI e de suas parceiras.
Ferti Care® pessoal – sua nova opção
Determinados parâmetros de vibração foram crucialmente testados para induzir
a ejaculação por PVS em homens com SCI. Com a adequada força de vibração,
PVS tem sido satisfatoriamente provada em mais de 80% em homens com SCI e
com lesões acima de T10 - nível de medula espinal -. Desenhado segundo as
especificações dadas por especialistas de avançada, o Ferti Care® Pessoal
proporciona a energia necessária e a precisão requerida.
Ferti Care® Pessoal está registrado junto a FDA (Food and Drug Administration
USA) e foi patenteado junto ao CE segundo as diretivas requeridas.

Uma aproximação não invasiva para a recuperação do sêmen
A PVS é uma técnica não invasiva em oposição a eletro-ejaculação, a qual
pode requerer de anestesia geral. Estudos recentes mostraram que a
estimulação vibratória do pênis (PVS) aumenta muito as chances de ajudar com
a doença da medula espinal (SCI) em homens com disfunção ejaculatória. Além
do mais, o uso do método é também apropriado para homens sem paralise e
que sofram de ausência de ejaculação.
Ferti Care® Pessoal proporciona novas esperanças
A estimulação vibratória do pene não é um sistema novo. O que há de novo é a
determinação dos parâmetros de vibração necessários para a indução satisfatória
da ejaculação na maioria dos homens com SCI
O Ferti Care® Pessoal apresenta parâmetros de vibração ajustáveis e, é fácil de
operar.
O desenho ergonômico do vibrador combinado com a leveza do aparelho
facilitam o uso para os homens, que além de SCI, apresentam também
problemas de mau funcionamento das mãos .
Antes da aplicação da estimulação vibratória do pênis
A disreflexia automática e um aumento rápido na pressão sangüínea devido à
excessiva ativação do sistema nervoso autônomo, em homens com lesões acima
de T9, em níveis da medula espinal, e pode ser causada por vários fatores
incluindo, por exemplo, a PVS. A disreflexia autônoma é facilmente prevenida, na
maioria dos casos, pelo nifedipino (um bloqueador do canal de cálcio).
Administrando de 10 – 20 mg de forma sublingual, de 10 – 15 minutos antes de
iniciar a vibração.
Como pedir o Ferti Care® Pessoal
Ferti Care® Pessoal está disponível por receita médica, por isso, fale com seu
médico. Ele deverá completar o formulário a seguir. Ele serve como receita,
assim que leve o formulário com você quando for visitar seu médico.
Uma vez que o médico completar o formulário, você poderá enviá-lo ou bem,
você poderá enviar a prescrição assinada por seu médico, acompanhada do
pagamento a Orion Medical Group.
Nos empacotaremos o produto de forma discreta e o enviaremos por UPS. O
tempo aproximado de entrega é de 5 a 7 dias após da recepção do seu pedido.

Formulário de pedido do Ferti Care® Pessoal
Informação do paciente (favor imprimir)
Nome do Paciente
Endereço
Cidade

Estado

Telefone

CEP
Data de Nascimento

Como soube do Ferti Care® Pessoal

Informações do médico que prescreve (favor imprimir)
Diagnóstico primário do paciente
Endereço
Cidade

Estado

CEP

Telefone
N° de matrícula
Especialidade médica
Eu receito e requero o Ferti Care® Pessoal vibrador para meu paciente acima
mencionado porque o Ferti Care® Pessoal vibrador é clinicamente necessário.

Assinatura do médico

Data

Ferti Care® Pessoal possui uma garantia de 12 meses a partir da data da
compra.

Ferti Care® pessoal
Porque o milagre da vida não precisa mais de um milagre?
80% dos homens com a síndrome de SCI podem conseguir a ejaculação na
privacidade dos seus próprios lares.
Ferti Care® pessoal melhora as chances de procriar nos homens que sofrem
de lesão da medula espinal (SCI). E as melhora sem tirar a necessidade humana
de privacidade e intimidade; porque pode ser feito em casa. Com o Ferti Care®
pessoal, você poderá arrumar um tempo especial para você e a sua parceira , e
deste modo satisfazer sua necessidade de ficarem juntos na intimidade. Existem
outras técnicas disponíveis, mas elas devem ser realizadas em clinicas e
geralmente são tratamentos caros. Se ter filhos ou desfrutar da intimidade são
prioridades para você, então considere o Ferti Care® pessoal.
x Funciona com baterias
Ferti Care® pessoal vem com uma bateria interna recarregável. Não leva
cordas ou fios. Para maior segurança, uma luz indicadora no vibrador lhe
indicará se você estiver aplicando demasiada pressão.
x Níveis de vibração ajustáveis
Depois de muitas pesquisas foi descoberto, que um certo nível de intensidade
otimiza o sucesso da ejaculação num 80% dos homens testados e que tinham a
síndrome de SCI. Este nível é o que nos recomendamos, porém, como cada
homem é um caso em particular, o Ferti Care® pessoal tem níveis de vibração
ajustáveis. Escolha o ajuste que seja melhor para você .
x Registrado na FDA e patenteado na CE
Ferti Care® pessoal está registrado na American Food and Drug
Administration (FDA) e patenteado de conformidade com a MDD – diretiva
(93/42/EC)
x Como funciona
Ferti Care® pessoal manual trabalha usando a vibração para estimular o
pênis. É fácil de usar na privacidade de sua própria casa.

Instruções de uso
Homens com Paralise

Precaução
Se a sua lesão for acima do nível T6 da medula espinal, você deverá seguir
cuidadosamente as instruções de seu médico a fim de prevenir-se da disrelfexia
autônoma.
É recomendável que sejam realizadas pelo menos duas aplicações do vibrador no
consultório médico, antes de usar o Ferti Care® pessoal em casa.
Recomendamos o seguinte ajuste inicial:
Freqüência: 100 HZ
Amplitude: 2.5 mm
Coloque-se em uma posição bem confortável; pode ser sentado ou deitado,
antes de ligar o Ferti Care® pessoal.
Coloque o aplicador no seu pênis como indicam as figuras abaixo e aplique uma
pressão suave más firme.
Aplique a vibração por um máximo de três minutos, caso a ejaculação ocorrer
antes do tempo, o vibrador deverá ser desligado.
Se a ejaculação não ocorrer durante os primeiros 3 minutos , a vibração deverá
ser continuada, com uma pausa de 1 minuto.

Este procedimento pode ser repetido por um máximo de 6 vezes. A condição
necessária e a não ocorrência de um episódio de disreflexia autonômica e
dependerá também, das condições superficiais da pele do pênis.
Para a obtenção da pressão recomendada, quando estiver usando o vibrador a
uma freqüência de 100 Hz e com uma amplitude de 2.5 mm, aplique pressão até
que apareça a luz vermelha de advertência . Baixe a pressão até que a luz
vermelha fique desligada.
Se você continuar aplicando maior pressão do que a recomendada para obter o
resultado desejado, a luz indicadora do excesso, continuará ligada.
Se você aplicar pressão continuamente ou aumentar a pressão aplicada,
provocando que a luz de excesso fique ligada, a vibração diminuirá até um nível
menor do que o indicado.
estimulação vibratória do pênis não deverá ser realizada mis de uma vez a cada
24 horas. Em alguns casos, recomenda-se realizar a estimulação uma única vez
por semana para evitar a exaustão do reflexo ejaculatório. Consulte com seu
médico a freqüência de vibrações que melhor se adaptar a você.
Se você tiver dificuldades em ejacular aos níveis indicados, você poderá
experimentar com outro nível de ajuste.
Se a finalidade de induzir à ejaculação é engravidar a sua parceira, a ejaculação
deverá ser colhida em um container livre de espermicidas (container desenhado
especialmente para a colheita do esperma).

FAQ

FERTICARE

Perguntas mais freqüentes
Dado que a estimulação vibratória peniana é uma nova técnica, as pessoas estão
naturalmente curiosas de aprenderem mais sobre este tema.
A seguir, lhe enviamos uma lista das respostas ás perguntas mais freqüentes.
Seu envolvimento
Se você tiver comentários, perguntas , recomendações ou material referente a
este tema; e você quiser vê-lo publicado em nosso site de internet, ou se você
estiver interessado em compartir suas experiências ou seus pontos de vistas
conosco, por favor envie-nos um correio eletrônico ao seguinte endereço:
info@medicalvibrator.com
Infertilidade
1- Quais são as principais causas de infertilidade em homens com lesão da
medula espinal?
As principais causas de infertilidade são a disfunção ejaculatória e o esperma de
qualidade pobre.

Disfunção ejaculatória:
1. É possível o restabelecimento da função ejaculatória ?
Menos do 10 % de todos os homens com lesão da medula espinal, são capazes
de obter a ejaculação durante o ato sexual ou através da masturbação.
Com a estimulação vibratória peniana é possível induzir a ejaculação na maioria
dos casos em homens com lesão da medula espinal.
2. Que tipo de equipamento vibrador deve ser usado?
Para obter o resultado desejado (ejaculação) é requerido um aparelho vibrador
com uma freqüência e uma amplitude adequada , como a que foi determinada
pelos estudos e reportes nos jornais médicos.
Ferti Care® Pessoal é o único vibrador medicinal disponível, especificamente
desenvolvido com a saída de energia necessária para induzir à ejaculação em
homens com lesão da medula espinal.
A exclusiva vantagem da estimulação vibratória peniana é que pode ser usada na
privacidade de sua casa ao contrario do que ocorre com os outros métodos.
3. O que acontece com a sensação dos orgasmos?

Em homens com lesão da medula espinal completa , não pode ser apreciada
nenhuma sensação de orgasmo, embora os sucessos na ejaculação sejam
freqüentemente seguidos do relaxamento das partes do corpo, por baixo do nível
de lesão.
x

Qualidade do sêmen
1. Quão pobre é a qualidade do sêmen?
Em geral, a qualidade do sêmen é pobre devido ao decrescimento da
mobilidade (movimentos) do esperma em comparação com os padrões
obtidos em laboratório (níveis médios) em homens sem lesão da medula
espinal.
Conseqüentemente, a procriação
natural
pode ser difícil ou ainda
impossível.
2. A qualidade do sêmen , pode se deteriorar ainda mais com o tempo?
Não, todos os dados científicos não mostram relação entre a qualidade do
sêmen e o transcurso do tempo desde a ocorrência da lesão. É bem sabido
que os homens com lesão da medula espinal tem maiores riscos de
contraírem infeções do trato urinário do que aqueles sem lesão da medula
espinal. Conseqüentemente, a percentagem de infeções no epidídimo e nos
testículos, é relativamente alta em homens com lesão da medula espinal e
poderia causar maiores danos no esperma, assim como na espermatogênese.
Por isso, a criopreservação do sêmen ao começarem os sintomas de lesão da
medula espinal, é recomendável.
3. É possível melhorar a qualidade do sêmen?
Até hoje, dois estudos demonstraram alguma melhora na qualidade do
sêmen depois de repetidas ejaculações (pelo menos uma vez por semana)
usando a estimulação vibratória peniana.
Um outro estudo recente, não demonstrou melhoras no sêmen depois de
repetidas ejaculações vibratórias.
4. É possível obter uma gravidez natural em casa?
Sim, mais de 50 casos de gravidez envolvendo homens com SCI foram
reportados na literatura médica. Todas elas foram conseguidas seguindo a
estimulação vibratória peniana e a inseminação vaginal.

5.. Existem outras formas de engravidar?
Em vários estudos recentes ficou demonstrado que a percentagem de gravidez
por ciclo de tratamento em casais com lesão de medula espinal, poderia se
aproximar ao 25% quando forem usadas técnicas de reprodução assistidas.
Fazendo um paralelo, a percentagem de gravidez por ciclo durante a procriação
natural em casais saudáveis e férteis com desejos de engravidar, é de 25-30 %
Quando estiver considerando o uso ou se já estiver usando o Ferti Care®

Pessoal

1. Como posso começar um programa com a estimulação vibratória peniana?
Em alguns países é necessária uma prescrição médica, em outros não.
Mesmo assim, é recomendável que você contate o seu médico antes de usar
o Ferti Care® pessoal
Você também poderá contatar nosso distribuidor local ou o time da Multicept
em info@medicalvibrator.com para maiores informações.
2. Quais são os efeitos adversos ?
Há poucos efeitos adversos potenciais, por isso é que nos recomendamos
sempre consultar com seu médico antes de começar a usar o FERTI CARE®

pessoal.

Pele inchada ou inflamada
FERTI CARE® pessoal não deverá ser usado acima da pele inchada ou inflamada
ou acima de erupções cutâneas.
A estimulação vibratória poderia causar um trauma superficial resultando em
ardor, sangrado ou ulceração superficial. Se ocorrer quaisquer destes sintomas,
não utilizar a estimulação e consultar com seu médico.

Disreflexia autonômica
A disreflexia autonômica, usualmente registrada como uma repentina e intensa
dor de cabeça, é um aumento rápido da pressão sangüínea devido a uma
excessiva ativação do sistema nervoso autonômico. Se a sua lesão de medula
espinal for superior ao nível T6, seu corpo deve ter perdido a habilidade de
controlar a pressão de forma automática.

A disreflexia autonômica poderia ser causada por vários fatores, como por
exemplo, uma excessiva dilatação do ventre ou da bexiga. Este procedimento
envolve a ejaculação, incluindo a estimulação vibratória peniana, e poderia
precipitar um episódio agudo de disreflexia autonômica.
Se sua lesão da medula espinal for maior de T6, você deveria obter as instruções
do seu médico antes de iniciar a estimulação vibratória peniana, tendo em conta
a possibilidade do desenvolvimento de disreflexia autonômica, suas
conseqüências potenciais e o tratamento em resposta aos possíveis sintomas, e
também como profilaxia preventiva.
x Se você corre o risco de sofrer de disreflexia autonômica, recomenda-se o
uso de nifedipino (um bloqueador do canal de cálcio)
Administrando de 10 – 20 mg de forma sublingual, de 10 – 15 minutos antes de
iniciar a vibração. Em caso de ejaculação, a vibração deve ser detida.
Você poderá encontrar mais informação sob a disreflexia autonômica em:
www.ova.org.
1. Como devo limpar o FERTI CARE® pessoal ?
Solo para uso pessoal: para limpar seu aparelho, tire o aplicador removível do
vibrador e lave com água morna e sabão. Poderá passar um pano úmido com
álcool nas partes externas do aparelho. O aparelho não deve ser submerso em
nenhum líquido.
2. Quantas vezes posso usar o FERTI CARE® pessoal ?
Você pode usar o vibrador até a ocorrência da ejaculação ou como máximo por 3
minutos seguidos por uma pausa de um minuto. O procedimento poderá ser
repetido até 6 vezes, se não houver ocorrência de disreflexia autonômica e
dependendo das condições da pele superficial peniana.
Não deverá ser realizada a estimulação peniana mais de uma vez a cada 24
horas. Em alguns casos, é recomendável realizar a vibração apenas uma vez por
semana para evitar a exaustão do reflexo ejaculatório.
Deixe que seu médico decida a melhor opção para você.

