VIBERECT PROTOKOLÜ
Prostat Kanseri Ameliyatı ya da diğer tedavilerin ardından
uygulanacak Titreşimli Penil Terapisinin “PROTOKOLÜ”
Prostat kanserine yönelik gerçekleştirilen tedavilerin ardından ereksiyonlar, bir
süre için kaybolabilir. Bu süre, ameliyat sürecinde alınan dokuların etrafındaki
sinirlerin korunması ve diğer seçeneklerin uygulanmasına rağmen iki yıla kadar
çıkabilmektedir. Bu süreç oldukça streslidir ve erkeklerin çoğu, yeniden
ereksiyona

kavuşmaktan çok üriner

kontrollerini sağlama

konusunda

endişelidirler. Ancak bu zaman dilimi, aslında sinirlerinizi ve kaslarınızı
“rehabilite” edebileceğiniz, dolayısıyla hem üriner, hem de seksüel fonksiyona
yeniden, daha iyi ve daha hızlı bir şekilde, penil uzunluğu da koruyarak
kavuşabileceğiniz kritik bir zaman dilimidir. Bir an önce sinirlerinizi stimüle
etmeye başlayın!

Aşağıdaki program, diğer bütün seçenekleri test etmiş ürologlar ve seksüel
sağlık uzmanları tarafından sizlere “spontane ereksiyonları”, iğne, ilaç veya
pompalar olmadan en kısa sürede geri kazanacağınızı ve bu programdan
faydalanacağınızı

düşündükleri için şiddetle tavsiye edilmekte. Çok sayıda

çalışma, bu programın ereksiyonlar için çeşitli faydalar sunduğunu ortaya
koydu. Randomize çalışmalar ise hala devam etmekte. Bazı hastalar genç
olduklarından, (60’ın altında), tedavi öncesi güçlü ereksiyonlara sahip
olduklarından, ve ameliyatlarına giren cerrahların yetenek ve deneyim

seviyeleri farklı olduğundan elbette, sonuçlar çeşitlilik göstermekte. Viberect
terapisi sinirlerinizi her gün uyandırarak vücudunuzun kendi kendisini
iyileştirmesini ve seksüel fonksiyonunuza daha çabuk bir şekilde ulaşmanızı
sağlar. Güvenli, tamamen fizyolojik, acısız/ağrısız, ve son derece zevkli bir
deneyimdir. Her tedaviyle birlikte harika orgazmlara ulaşmanız kuvvetle
muhtemel olup, terapiye başladığınız anda da bir dereceye kadar ereksiyona
ulaşma ihtimaliniz oldukça yüksek.

Önemli: Bu protokol bağlılık/fedakarlık ve sabır gerektirmektedir. Terapinin
sunacağı etkiler kademeli, dereceli bir şekilde artıyor olup, ani, anlık değildir.
Ancak bu terapiyi kullandığınız için çok memnun kalacaksınız. Hatta tam bir
deneyim için, Viberect cihazını prostat kanseri tedavinizden önce kullanmaya
başlamanızı tavsiye ediyoruz.

1. Terapiye ameliyat ya da tedaviyle aynı zamanda, hatta ameliyat ve
tedaviden iki hafta önce başlayın.

2. Viberect’i rahat, seksüel bir ortamda (seksüel düşünceler, erotik videolar,
vb.), ayakta durur vaziyette (penise daha iyi kan akışı) kullanın.
rahatlamanız ve derin düşüncelere dalmanız gerekmektedir. Seksüel
anılarınızda derine inin ve onları zihninizde yeniden canlandırın.

3. Eşiniz ya da partnerinizle sıklıkla seksüel ilişki girişimlerinde bulunun. Aşk
ve yakınlaşma için ereksiyona ihtiyaç yoktur. Partneriniz için Viberect’i ve
kadın vibratörlerini beraber kullanın. Bu, yüksek beyin merkezlerinizi
fazlasıyla

amplife

edecek,

dolayısıyla

iyileşmenize/toparlanmanıza

yardımcı olacaktır. Bunları sık bir şekilde uygulayın. Etkilerin iyileşmenize
katkıda bulunacağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır !

4. Programın başında Viberect’i mesaneniz boşken kullanın.

5. Viberect’i her gün (en azından haftada 3 kez), 3-5 dakikalığına (ya da
orgazm durumuna ulaşana kadar) en az bir yıl boyunca kullanın.

6. Eğer penil rehabilitasyonunuz için ilaç kullanıyorsanız (Viagra, Cialis,
Levitra), bu ilaçların faydalarını maksimize etmek için onları Viberect
stimülasyonundan 30 dakika önce alın.

7. Eğer pompa kullanmayı planlıyorsanız, halkasını en az 3 ay kadar
kullanmayın.

8. Kasların sertliğini kuvvetlendirmek/artırmak için ameliyattan sonraki 30
gün boyunca penil germe egzersizleri yapın.

9.

Sabırlı olun ve Titreşimli terapiyi uygulamaya devam edin. Bu terapi,
spontane bir şekilde toparlanmanız ve iyileşmeniz için sizin en iyi
şansınız.

