Vibrating with excitement in combating
erectile dysfunction-Erektil bozukluğa karşı
savaşta heyecan verici bir titreşim
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Whether you enjoy the idea of using toys in the bedroom, or prefer to keep things vanilla, medical
vibrators are attracting great deal of interest in combating sexual intercourse problems for men
with Penile Erectile Dysfunction (ED).
İster yatak odanızda oyuncak kullanma fikri hoşunuza gitsin, isterse de normal ve olağan bir
cinsel hayatı tercih edin, her iki durumda da medikal vibratörler, Erektil Bozukluğa (EB) sahip
olan erkeklerde seksüel ilişki problemleriyle savaşma konusunda dikkatleri oldukça büyük bir
şekilde üzerlerine çekmekteler.
It is aimed at those who cannot reach erection or ejaculation through any other means (such as the
typical go-to pills and creams for ED), and is proven to be an especially effective route for males
who have endured spinal cord injury or prostate cancer surgery. These types of trauma to the body
result in the necessity for an extreme form of manual stimulation to initiate sexual function.
Bu, var olan diğer yolların hiçbiriyle (tipik haplar ve EB için kremler) ereksiyona ya da
ejakülasyona ulaşamayanları hedef almakta ve özellikle omurilik hasarına sahip olan ya da prostat
kanseri ameliyatı geçiren erkeklerde etkili bir yöntem olduğunu kanıtladı. Vücudun geçirdiği bu
tip travmaların ardından seksüel fonksiyonu yeniden sağlamak için el ile gerçekleştirilecek olan
bir stimülasyonun en ekstrem formuna ihtiyaç duyulmaktadır.
You might be thinking, “Well since it’s medical…”, but vibrators are used amongst both women
and men. For those with less serious health complications behind their Erectile Dysfunction, a
normal store-bought male vibrator could be enough to get the hydraulics going, or even just used
as a recreational addition. However, medical vibrators have been specifically tested; FDA
approved; and have the strength needed to achieve the desired results. Their design is better
targeted at the nerve pathways.
Şu şekilde düşünüyor olabilirsiniz; “Madem medikal bir yöntem…”, ancak vibratörler hem
kadınlar, hem de erkekler arasında kullanılmakta. Erektil Bozukluk problemlerinin ardında daha
az ciddi sağlık komplikasyonları bulunanlar için mağazadan alınan normal bir erkek vibratörü
hidrolikleri çalıştırmak için yeterlidir, hatta bazen yalnızca rekreasyonel ek bir yöntem olarak bile
kullanılabilir. Ancak medikal vibratörler spesifik olarak test edilmiş, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç

Kurumu) tarafından onaylanmış ve aynı zamanda arzulanan sonuçlara ulaşmak için gereken güce
de sahiptirler. Dizaynları, sinir kanallarını daha iyi hedeflemek için elverişlidir.


Function: Normally, the medical vibrator is held to the underside of the penis head (a spot

statistically rated to be one of the most sensitive and sexually pleasurable areas), performing a
rapid and repetitive motion for 7-10 minutes. It is tuned to certain frequencies (70 – 110 Hz)
and amplitudes, and manages to stimulate the dorsal and ventral surfaces, as well as the
Pudendal nerve. It is safe and non-invasive, and is expressed as simply enhancing natural
reflexes.


Fonksiyon: Normal olarak, medikal vibratör penis başının alt bölümüne doğru tutulur

(istatistiksel olarak “en hassas ve en çok seksüel zevk alınan bölge” şeklinde
derecelendirilmiştir) ve 7-10 dakika boyunca hızlı ve tekrarlı bir hareket uygulanır. Bu işlem
belirli frekanslara (70-110 Hz) ve büyüklüklere ayarlanmıştır ve dorsal ile ventral yüzeylerin
yanında Pudendal siniri de stimüle etmeyi başarır. Bu yöntem güvenlidir ve invazif değildir
(müdahalesiz/girişimsel olmayan), aynı zamanda doğal refleksleri güçlendirici ve destekleyici
bir modalite olarak ifade edilmektedir.


ED resultant from injury: Achieving an erection is a process beginning with the brain

experiencing arousal and sending signals to the penile nerves. If the pathway from the brain
and spinal cord is traumatized or severed, this impairs sexual function; and so treatment like
medical vibrators are incorporated in recovery from a spinal cord injury. Similarly, after a
prostate cancer surgery or treatment, a lack of nerve function can arise, leading to an urgent
need for penile rehabilitation, so the muscle does not degenerate.


Yaralanma/sakatlık kaynaklı EB: Ereksiyona ulaşma süreci, beynin uyarılmasıyla ve penil

sinirlere sinyaller göndermesiyle birlikte başlayan bir süreçtir. Eğer beyin ya da omurilik
kanalları travmatize olmuşsa ya da bir noktada kopmuşsa, bu durum seksüel fonksiyona zarar
verir; dolayısıyla omurilik hasarının tedavisi ve iyileşme süreci, medikal vibratörlerin
kullanımını da kapsamaktadır. Benzer olarak, bir prostat kanseri ameliyatının ya da
tedavisinin ardından acil bir penil rehabilitasyona ihtiyaç duyulacak şekilde sinirlerin
fonksiyonlarında bir düşüş meydana gelebilir, acil müdahaleye ve rehabilitasyona kasların
dejenerasyona uğramaması için ihtiyaç vardır.


Risks otherwise: Even with a temporary ED problem, there is a great risk for permanent

damage. The penis is a muscle that must be exercised like any other in order to remain
healthy. It requires regular enrichment with oxygen through the blood as it swells up during
erection. Brain impulses allow for erections during REM sleep, so it exercises itself naturally,
but those with damaged nerves or blood vessels will not have this. If nothing is done, the
tissue shrinks and reduces in length by up to two centimetres. Penile Vibratory Stimulation
(PVS) therapy can assist in preventing this, and restoring normal sexual function.



Diğer taraftan riskler: EB probleminin geçici olmasına rağmen, kalıcı bir hasar için büyük

risk bulunmaktadır. Diğer bütün kaslar gibi penisin de sağlıklı kalması için egzersize ihtiyacı
vardır. Ereksiyon süresince kanla dolup şiştiği için yine kan aracılığıyla düzenli bir şekilde
oksijen zenginleştirmesine gereksinim duyar. Beyin impulsları REM uykusundayken spontane
ereksiyonlara olanak tanımaktadır, böylelikle egzersiz, doğal bir şekilde yapılmaktadır. Ancak
sinirleri ya da kan hücreleri hasar görmüş olanlar bu tarz bir egzersizden yoksun
kalmaktadırlar. Eğer bu durum hakkında hiçbir şey yapılmazsa, doku küçülür ve penis boyu
iki santimetreye kadar kısalabilir. Titreşimli Penil Stimülasyonu (TPS) terapisi bu
olumsuzluğu önlemede ve normal seksüel fonksiyonunuzu geri kazanmanızda size yardımcı
olabilir.


Conception: Medical vibrators are also preferable for sperm motility over other methods

of sperm retrieval like electroejaculation. Combined with the technique of intravaginal
insemination/In Vitro Fertilization (IVF), PVS is a successful option for men with spinal cord
injuries. An integration of cognitive behavioural sex therapy maximises the benefits of PVS
treatment.


Konsepsiyon/Kavram: Medikal vibratörler aynı zamanda sperm hareketliliği konusunda

elektroejakülasyon gibi diğer sperm kurtarma metodlarına tercih edilmektedir. İntravajinal
inseminasyon/in vitro döllenme (IVF) tekniği ile kombine edilerek uygulandığında TPS,
omurilik hasarına sahip erkekler için başarılı bir seçenek olmaktadır. Aynı zamanda
uygulamaya bilişsel davranışsal seks terapisinin entegre edilmesi de TPS tedavisinin
faydalarını maksimize eder.
Erectile Dysfunction can happen to any man, at any age, and one shouldn’t have to lose a healthy
sex life because of it. With the abundance of options, like the use of medical vibrators, healing
action is your essential next step – there is a good chance it will be pleasurable enough that you’re
even keeping extra batteries around.
Erektil Bozukluk bütün erkeklerin başına herhangi bir yaşta gelebilir ve kimse bu sorun yüzünden
sağlıklı bir cinsel hayatı kaybetmemelidir. Medikal vibratör kullanımı gibi pek çok seçenekle
beraber, iyileştirici bir eyleme girişmek sizin bir sonraki asli adımınız olmalıdır – Bu deneyimin
etrafta fazladan bir çift yedek pil bulundurmanıza yol açacak kadar zevkli olma ihtimali de
oldukça yüksek.

Men’s Health: Is getting it up bringing you
down?-Men’s Health: Yükseltmek sizi
düşürüyor/zorluyor mu?
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Men’s health is an important issue and Erectile Dysfunction (ED) is a troublesome part of men’s
health that can make you feel inadequate, powerless and embarrassed. You may be down, or up,
up, and …down too soon, or up at the most inappropriate times. The desire is there, but your
“main member” is just not co-operating. Though Erectile Dysfunction is common, affecting
approximately 52% percent of males over 40 years of age, it can be difficult to accept and even
more difficult to talk about.
Erkek sağlığı önemli bir meseledir ve Erektil Bozukluk (EB), erkek sağlığının problemli bir
parçası olup kendinizi yetersiz, güçsüz ve utanmış hissetmenizi sağlayabilir. Erekte olamazsınız,
erekte olduğunuzda bu ereksiyonu istenilen zamandan erken kaybedersiniz, ya da en uygunsuz
zamanlarda yeniden erekte olabilirsiniz. Bu durumlarda arzu oradadır, ancak “asil üyeniz” iş
birliğine yanaşmamaktadır. Erektil bozukluğun olağan bir problem olmasına ve 40 yaşın
üzerindeki erkeklerin yaklaşık %52’sini etkilemesine rağmen, kabullenmesi zor, hakkında
konuşulması ise çok daha zor olan bir sorundur.
The problem is characterized by the partial or total inability to have or keep an erection whilst
engaging in sexual activity. Normally, blood will enter and be retained in the penis during arousal,
making it rise and feel hard – but with impotence, either a physiological or psychological issue, or
both, causes it to stay limp. Along with the potential for a serious underlying health malady, ED
can have a severe impact on one’s self confidence and relationships.
Bu problem, seksüel aktivite süresince kısmi ya da tümden bir “ereksiyona ulaşamama”, ya da
“ulaşılan ereksiyonu sürdürememe” ile karakterize edilmektedir. Normalde, uyarılma süresince
penis, yükselmesini ve sertleşmesini sağlayan kan ile dolar ve kan, cinsel aktivitenin sonuna kadar
peniste tutulur. Ancak nedeni ister fizyolojik, ister psikolojik, ya da her ikisi birden olsun
iktidarsızlık sonucu penis gerektiği kadar sertleşememektedir. Bu durumun altında yatan ciddi bir
hastalık olma potansiyeliyle beraber, EB, kişinin öz güvenine ve ilişkilerine ağır bir darbe
indirebilir.

If symptoms of ED persist look at different treatments available-Eğer
EB semptomları devamlılık arz ediyorsa, mevcut olan çeşitli tedavilere
bir göz atın.
Many men may simply have an occasional failure to achieve erection or short temporary bouts of
sexual dysfunction and ED will not be diagnosed if the symptoms are relieved naturally in a few
weeks. However when symptoms persist it might be a good idea to look at the different treatments
that are available.
Erkeklerin büyük bir kısmı, zaman zaman ereksiyona uğramada başarısız olabilirler ya da geçici
bir süre boyunca seksüel bozukluk yaşayabilirler. Eğer semptomlar doğal olarak birkaç hafta
içinde kayboluyorsa kişiye EB teşhisi konmamaktadır. Ancak semptomlar devamlılık arz ediyorsa
mevcut olan çeşitli tedavilere bir göz atmakta fayda vardır.
Fortunately, there are a lot of options for solving this men’s health dilemma – which is why it is
important to first talk with your partner and then get evaluated. It might be a tad awkward at first,
but salvaging your sex life back will be well worth it. So how do you deal with the symptoms of
Erectile Dysfunction?
Neyse ki, erkeğin bu sağlık açmazından kurtulmasını sağlayacak pek çok yöntem mevcuttur. Bu
da neden bu konuyu ilk önce partnerinizle konuşup sonra da durumunuzu değerlendirmeniz
gerektiğinin önemini belirtmektedir. Başta biraz garip te gelse, bunun sayesinde seks hayatınızı
geri alabileceksiniz ve kesinlikle buna değmiş olacak. O zaman şunu soralım; Erektil Bozukluğun
semptomlarıyla nasıl başa çıkabilirsiniz?


Assess and Monitor: There are some important men’s health factors to take note of. Has

your partner noticed you still get erections when you sleep, or do you wake up with one? How
long have these issues been occurring for? Do you feel extreme amounts of pressure to
perform during intercourse? Are you having any other major problems at the moment that are
not sex related but still extremely stressful?


Değerlendirme ve gözlem: kayda değer birtakım önemli erkek sağlık faktörü
bulunmaktadır. partneriniz siz uykudayken erekte olduğunuzu, ya da bir ereksiyonla
uyandığınızı gözlemliyor mu? Bu durumlar ne zamandır meydana geliyor? Cinsel ilişki
boyunca üzerinizde aşırı bir baskı yükü hissediyor musunuz? Şu anda seks ile ilişkili
olmayan, ancak yine de son derece stresli, başka büyük sorunlar yaşıyor musunuz?



Doctors and Diagnosis: Push past embarrassment and try to be honest. Remember that

specialists deal with ED every day. Diagnosis happens through general evaluation and blood
tests. Should further testing be necessary, duplex ultrasound, penile nerve function test,
magnetic resonance angiography, among other can be performed.


Doktorlar ve Teşhis: Utangaçlığı aşın ve dürüst olmaya çalışın. Uzmanların her gün EB ile
uğraştığını unutmayın. Teşhis, genel bir değerlendirmenin ve kan testi uygulamalarının
ardından koyulmaktadır. Daha fazla sayıda test yapılmasının gerekli olduğu durumlarda,
başka testlerin yanında, dubleks ultrason, penil sinir fonksiyonu testi, manyetik rezonans
anjiyografi de uygulanabilir.



Mental Barriers: If you are still rising to the occasion some of the time, such as in your

sleep, then there is likely a psychological influence. Thus can still be coupled with
physiological elements. If it is discovered to be purely psychological, you would greatly
benefit from discussing your feelings with your partner, and attending counselling to work
through stress and anxiety.


Zihinsel bariyerler: Eğer hala arada sırada erekte oluyorsanız, mesela uykunuzda, bu
durum genellikle psikolojik bir etkiye işaret etmektedir. Bu yüzden fizyolojik elementlerle
birleştirilebilir. Eğer problemin tamamiyle psikolojik olduğu tespit edilirse, hislerinizi
partnerinizle paylaşmanın faydalarını göreceksiniz, bununla birlikte rehberliğe katılarak
stres ve anksiyete’nin üstesinden gelmek için çalışacaksınız.



Organic Causes: 85% of Erectile Dysfunction sufferers owe the problem to physical

causes such as drugs, surgery, aging, kidney failure, diseases like diabetes and multiple
sclerosis, prostate cancer and neurogenic or cavernosal disorders.


Organik Sebepler: Erektil Bozukluğa sahip olanların %85’i, bu probleme, ilaçlar,
ameliyat, ileri yaş, böbrek yetersizliği, diyabet ve çoklu skleroz, prostat kanseri, nörojenik
ya da kavernözal bozukluklar gibi fiziksel sebepler yüzünden sahipler.



Treatment: If all underlying issues have been treated and you still require encouragement,

there are various treatments available. More and more men are turning to Viberect to help
them with treatment for erectile dysfunction after prostate cancer surgery. For ejaculatory
dysfunction in men with spinal cord injury the Viberect has proved to be beneficial. Viberect
is a revolutionary vibratory medical device which is being used for the treatment of impotency
in men. It is also the only proprietary device in the world which is able to deliver targeted

vibratory stimulation to both surfaces of the penis as well as both branches of the Pudendal
nerve.


Tedavi: Eğer altta yatan sebeplerin hepsi tedavi edildiyse ve hala cesaretlendirilmeye
ihtiyaç duyuyorsanız, bunun için çeşitli tedaviler mevcut. Prostat kanseri ameliyatının
ardından gelen erektil bozukluğun tedavisinde yardım için Viberect’e başvuran erkeklerin
sayısı gittikçe artmakta. Viberect’in omurilik hasarına sahip erkeklerde ejakülasyon
bozukluğu için faydalı olduğu kanıtlandı. Viberect, erkeklerdeki iktidarsızlık sorunun
tedavisinde kullanılan devrimsel nitelikte medikal bir cihaz. Aynı zamanda hedefli
titreşimli stimülasyonu penisin her iki yüzeyiyle beraber, pudendal sinirinin her iki dalına
da gönderebilen dünyadaki tek tescilli cihaz.

So if you are feeling hard done by know that you are not alone and there are plenty of solutions to
your problem. You will find recovery in therapy, communication with your partner and
professional medical advice. Seek it.
Eğer kendinizin haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız yalnız olmadığınızı ve probleminiz için
pek çok çözüm yolunun olduğunu unutmayın. Terapiyle, partnerinizle kuracağınız iletişimle ve
profesyonel medikal (doktor tavsiyesi) tavsiyeyle toparlanıp iyileşeceksiniz.

What are the causes of erectile dysfunction?Erektil bozukluğun nedenleri nelerdir?
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Erectile dysfunction is a complex process-Erektil bozukluk
kompleks bir süreçtir.
Erectile dysfunction is connected to male sexual arousal and it is an extremely complex process.
The process of male sexual arousal involves hormones, the brain, emotions, nerves, and even
muscles and blood vessels.,
Erektil bozukluk erkeğin seksüel uyarılmasıyla ilgilidir ve son derece kompleks, karmaşık bir
süreçtir. Hormonlar, beyin, duygular, sinirler, hatta kaslar ve kan hücreleri, erkeğin seksüel
uyarılma süreci içine dahildir.
Stress and mental health problems can worsen erectile dysfunction or even be the cause of erectile
dysfunction. It is possible for a combination of physical and psychological issues to cause erectile
dysfunction. An example could be that a minor physical problem that slows your sexual response

may cause anxiety about maintaining an erection. The anxiety that results can lead to or worsen
erectile dysfunction.
Stres ve zihinsel sağlık problemleri erektil bozukluğun kötüleşmesine hatta erektil bozukluğun
kendisine sebep olabilir. Fiziksel ve psikolojik problemlerin bir kombinasyonunun erektil
bozukluğa neden olması mümkündür. Buna örnek olarak; seksüel tepkinizi yavaşlatan önemsiz
fiziksel bir problem, bir ereksiyonu sürdürmeyle alakalı olarak anksiyeteye neden olabilir.
Meydana gelen anksiyete ise erektil bozukluğa ya da var olan erektil bozukluğun kötüleşmesine
neden olabilir.

What are the physical causes of erectile
dysfunction?-Erektil bozukluğun fiziksel
nedenleri nelerdir?
In most cases, erectile dysfunction is caused by something physical. Common causes of erectile
dysfunction include:
Pek çok vakada birtakım fiziksel etkiler, erektil bozukluğa neden olmaktadır. Aşağıda erektil
bozukluğa neden olan yaygın nedenler verilmiştir:


High blood pressure-Yüksek kan basıncı



Heart disease-Kalp hastalıkları



Clogged blood vessels (atherosclerosis)-Tıkalı kan hücreleri (koroner arter hastalığı)



High cholesterol-Yüksek kolesterol



Treatments for prostate cancer or enlarged prostate-Prostat kanseri tedavileri ya da

genişlemiş prostat


Diabetes-Diyabet/şeker hastalığı



Obesity-Obezite



Metabolic syndrome: a condition which involved increased blood pressure, high insulin

levels, body fat around the waist and high cholesterol-Metabolik sendrom: yüksek kan basıncı,
yüksek insülin seviyeleri, bel çevresinde yağ birikimi ve yüksek kolesterol ile karakterize
edilen medikal durum


Parkinson’s disease-Parkinson hastalığı



Multiple sclerosis-Çoklu skleroz



Low testosterone-Düşük testesteron



Peyronie’s disease which is a development of scar tissue inside the penis-Penisin içinde

yara dokusu oluşumuyla tanımlanan peyroni hastalığı


Certain prescription medications-Bazı reçeteli ilaçlar



Smoking-Sigara içmek



Alcoholism and other substance abuse-Alkol kullanmak ve diğer madde bağımlılıkları



Surgeries that affect the pelvic area or spinal cord-Pelvik bölgeyi ya da omuriliği

etkileyecek ameliyatlar geçirmek


Injuries affecting the spinal cord or pelvic area-Pelvik bölgede ya da omurilikte meydana

gelecek tahribatlar

Psychological causes of erectile dysfunction-Erektil bozukluğun
psikolojik nedenleri
An important role is played by the brain in triggering the series of physical events which
help to cause an erection, starting with feelings of sexual arousal and excitement. A
number of things can interfere with sexual feelings and cause or worsen erectile
dysfunction. These factors can include:
Bir ereksiyona ulaşmak için gereken fiziksel olayları tetiklemede beynin oldukça önemli
bir rolü vardır ve bunu seksüel uyarılma ve heyecan duygularıyla gerçekleştirir. Birtakım
faktörler seksüel hisleri olumsuz yönde etkileyebilir ve erektil bozukluğa ya da var olan
bozukluğun kötüleşmesine neden olabilir. Bunlar;


Depression, anxiety or other mental health conditions-Depresyon, anksiyete ya da diğer

zihinsel sağlık problemleri


Every day stress-Gündelik stres



Relationship problems which could be due to stress, bad communication or other issues-

Strese, kötü sosyal iletişime ya da başka durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilen ilişki
problemleri


Financial worries-Finansal/maddi kaygılar

What are the symptoms of erectile dysfunction?-Erektil bozukluğun
semptomları nelerdir?
Erectile dysfunction symptoms may include persistent:-Erektil bozukluk semptomları
aşağıdaki inatçı durumları içerebilir:


Problems in managing to get an erection-Ereksiyona ulaşma problemleri



Problems keeping an erection-Ereksiyonu devam ettirme, sürdürme problemleri



A reduced sexual desire-Seksüel arzunun azalması

When should I see a doctor about erectile dysfunction?-Doktoru erektil bozukluk
için görmeye ne zaman gitmeliyim?
Your family doctor is a good place to start when you start to notice you have erectile
problems. You should see your doctor if:-Erektil problemlerinizin olduğunu farkettiğinizde
aile doktorunuza gitmeniz iyi bir başlangıç olacaktır. Eğer aşağıdaki durumlara
sahipseniz doktorunuzu görmeye gitmelisiniz:


Erectile or other sexual problems have become an issue for you or your partner-Erektil ya

da diğer seksüel problemler sizin ya da partneriniz için sıkıntı yaratmaya başladıysa


You have heart disease, diabetes or another known health problem that may be linked to

erectile dysfunction-Kalp hastalığına, diyabete, ya da erektil bozuklukla ilişkilendirilebilecek
başka herhangi bilinen bir sağlık problemine sahipseniz


You have other symptoms along with erectile dysfunction that may not seem related. Your

doctor will be able to see the link-Erektil bozukluğun yanında ancak onunla ilişkili
görünmeyen başka semptomlarınız bulunuyorsa. Doktorunuz aradaki bağlantıyı görecektir.
If you have consulted with your doctor or health specialist and you still have persistent
erectile dysfunction you could consider using a medical vibrator such as the revolutionary
Viberect.
Eğer doktorunuzla ya da bir sağlık uzmanıyla görüştüyseniz ve erektil bozukluğunuz hala
devam ediyorsa devrimsel bir medikal vibratör olan Viberect’i kullanmayı düşünebilirsiniz.

Safely utilise your own pathways of erection with the Viberect-Viberect ile
ereksyion kanallarınızı güvenli bir şekilde fonksiyonel hale getirin
Viberect is the only proprietary device in the world able to deliver targeted vibratory
stimulation to both of the surfaces of the penis, these being the dorsal and ventral, as
well as both branches of the Pudendal nerve.
Viberect, hedefli titreşimli stimülasyonu penisin her iki yüzeyiyle beraber (dorsal ve
ventral), pudendal sinirinin de her iki dalına gönderebilen dünyadaki tek tescilli cihaz.
The Viberect is able to stimulate physiological sexual response by safely utilizing your
own pathways of erection and ejaculation. Simultaneous stimulation is necessary for
optimal response.

Viberect, ereksiyon ve ejakülasyon kanallarınızı güvenli bir şekilde faydalı bir hale
getirerek fizyolojik seksüel tepkinizi stimüle etme yeteneğine sahiptir. Optimal tepki için
eş zamanlı stimülasyona ihtiyaç vardır.

Erectile dysfunction and prostate cancerErektil bozukluk ve prostat kanseri
August 1, 2014/0 Comments/in Erectile dysfunction /by admin

It is the treatment of prostate cancer that causes erectile
dysfunction-Erektil bozukluğa neden olan şey, prostat
kanseri tedavisidir.
Prostate cancer is not a cause of erectile dysfunction but treatments for the disease can cause
problems. Among the problems could be:
Prostat kanseri erektil bozukluğun bir nedeni değildir ancak kanser için uygulanan tedaviler
birtakım problemlere yol açabilir, bunlar:


Surgery to remove the entire prostate gland-Prostat kesesinin tamamının ameliyatla

alınması


Radiation therapy, whether by external beam or radioactive seed implants-Dışsal ışınlarla

ya da radyoaktif döl implantasyonuyla gerçekleştirilen radyasyon terapisi


Hormone therapy-Hormon terapisi

Different treatments may lead to impotence sooner than other treatments.-Farklı tedavilerin
uygulanması diğer tedavilerden önce gelişen bir iktidarsızlığa yol açabilir.
Read more →-Devamını okuyun

What is erectile dysfunction?-Erektil bozukluk nedir?
Erectile dysfunction is also called impotence and it is the inability to develop or sustain an erection
which is satisfactory for sexual intercourse.
Erektil bozukluğa aynı zamanda iktidarsızlık denilmektedir ve bu problem, seksüel bir ilişki için tatmin
edici bir ereksiyona ulaşamama ya da bu ereksiyonu sürdürememe durumunu ifade etmektedir.
Erectile dysfunction is also called impotence and it is the inability to develop or sustain an erection which is
satisfactory for sexual intercourse.

Erektil bozukluğa aynı zamanda iktidarsızlık denilmektedir ve bu problem, seksüel bir ilişki için tatmin edici bir
ereksiyona ulaşamama ya da bu ereksiyonu sürdürememe durumunu ifade etmektedir.

When Can Erectile Dysfunction Occur After Treatment?-Erektil
bozukluk tedavinin ardından ne zaman meydana gelebilir?
Surgery:-Ameliyat:
Some degree of erectile dysfunction occurs right after surgery to remove the prostate, even if
the technique is performed that endevours to spare the nerve which controls erections.
Erektil bozukluk, prostat alımı ameliyatının hemen ardından, ereksiyonları kontrol eden
sinirlerin muhafaza edilmesini sağlayacak bir teknik uygulanmışsa bile, bir dereceye kadar
oluşabilir.
The severity of the erectile dysfunction depends on the type of surgery, the stage of cancer
and the skill of the surgeon.
Meydana gelen erektil bozukluğun şiddeti, ameliyatın türüne, içinde bulunulan kanser
aşamasına/seviyesine ve cerrahın yeteneği ile deneyimine bağlı olarak değişiklik gösterir.
If the nerve-sparing technique is used during the procedure, recovery from erectile
dysfunction may occur within the first year which follows the procedure. Recovery of erectile
function after a non-nerve-sparing surgery is unlikely, but not impossible.
Eğer prosedür dahilinde sinir muhafaza tekniği uygulandıysa, erektil bozukluğun giderilmesi
ve hastanın iyileşmesi prosedürü takip eden birinci yıl içinde gerçekleşebilir. Sinir muhafaza
tekniğinin uygulanmadığı bir ameliyatın ardından erektil bozukluğun giderilmesi pek
muhtemel olmamakla birlikte, imkansız da değildir.
If an erection is achievable after surgery, the ability to have an orgasm is not lost. However,
they may be “dry” orgasms in which little, if any, ejaculate can be produced. This results in
infertility for most men, although most men are older when they are diagnosed for prostate
cancer and this may not be a concern.
Ameliyatın ardından ereksiyona bir şekilde ulaşılabiliyorsa, boşalma yeteneği yok olmamış
demektir. Ancak bu durumlarda meydana gelen boşalmalar, “kuru” boşalma olup, meni ya
çok az gelmektedir, ya da hiç gelmemektedir. Bu da erkeklerin çoğunda “kısırlığa” işaret
eder. Tabii yine prostat kanseri teşhisi konan erkeklerin büyük bir kısmı ileri yaşta
olduğundan, bu durum problem teşkil etmeyebilir.

Radiation therapy:-Radyasyon terapisi
The onset of erectile dysfunction following radiation therapy is generally gradual and usually
begins about six months after the prostate cancer treatment.

Radyasyon terapisini takip eden erektil bozukluğun başlangıcı genel olarak aşama aşama
gerçekleşir ve genellikle prostat kanseri tedavisinden altı ay sonra başlar.
Erectile dysfunction is the most common long-term complication following radiation therapy.
However, the occurrence of ED decreases when more sophisticated treatments are used, for
example:
Erektil bozukluk, radyasyon terapisinin ardından gelen, oldukça yaygın olan ve en sık
görünen uzun dönemli komplikasyondur. Ancak EB’nin meydana gelmesi daha karmaşık
tedavilerin uygulanmasıyla birlikte azalmaktadır. Örneğin:




radioactive seed implants (brachytherapy)-Radyoaktif döl implantasyonu (brakiterapi)
intensity-modulated radiotherapy (IMRT)-Yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT)
3-D conformal radiotherapy-3-D uyumlu radyoterapi

Hormone therapy:-Hormon terapisi
When hormone therapy is used, erectile dysfunction and decreased sexual desire may result
approximately two to four weeks after the start of therapy. This is due to the testosteronereducing action of the drugs.
Hormon terapisi kullanıldığı zaman, erektil bozukluk ve seksüel arzuda azalma terapinin
başlangıcından ortalama iki ya da dört hafta sonra meydana gelebilir. Bu duruma ilaçların
testesteron hormonunu azaltıcı etkisi neden olmaktadır.

Erectile dysfunction and prostate cancer: how is ED treated?-Erektil
bozukluk ve prostat kanseri: EB nasıl tedavi edilir?
Current treatment options for erectile dysfunction for men who have received treatment for
prostate cancer can include the following:
Prostat kanseri tedavisi görmüş erkeklerde erektil bozukluğun mevcut tedavileri aşağıdakileri
kapsamaktadır:
Oral medications-İlaç alımı
 Injections of medicine into the penis before intercourse called intracavernous injection
therapy-İntrakavernöz enjeksiyon denilen ve cinsel ilişki öncesi penise ilaç enjeksiyonunu
kapsayan terapi
 Use of a vacuum constriction device to draw blood into the penis to cause an erectionEreksiyonu sağlamak için penise kan çekmek suretiyle vakumlu bir sıkma cihazının
kullanımı.
 Drugs taken as a suppository placed in the penis prior to intercourse-Cinsel ilişki
öncesi fitil olarak penise yerleştirilen ilaçlar
 Penile implants-Penil implantasyonu




Non-invasive medical vibrating devices such as VIBERECT Medical Stimulation
Device-VİBERECT gibi Medikal Stimülasyon sağlayan, invazif olmayan titreşimli
medikal cihazların kullanımı
Following surgery, as many as 60% to 70% of men who have had nerves spared on both sides
of the prostate will regain erections. Results are less favorable for men who have had a single
nerve spared or no nerves spared.
Ameliyatın ardından, prostatlarının her iki tarafındaki sinirlerinin de muhafazası/korunması
gerçekleştirilmiş erkeklerin %60-%70’i, ereksiyonlarına yeniden kavuştu. Tek bir siniri
muhafaza edilen ya da hiçbir siniri muhafaza edilmeyen erkeklerde sonuçlar daha olumsuz bir
nitelik taşımakta.
Following radiation therapy, overall, 50% to 60% of men are able to regain erections with
medication. However, current data are limited.
Radyasyon terapisinin ardından, erkeklerin ortalama %50-%60’ı, ilaçlarla birlikte
ereksiyonlarına yeniden kavuşabilmekte ancak elde edilen veriler sınırlı.
Following hormone therapy: Men treated with hormone therapy do not usually respond well
to most erectile dysfunction treatments, but data are limited.
Hormon terapisinin ardından: Hormon terapisiyle tedavi edilen erkekler genel olarak erektil
bozukluk tedavilerinin çoğuna olumlu bir tepki vermediler, ancak bu konuda da elde edilen
veriler sınırlı ve yetersiz.
Share this entry- Girdiyi paylaşın

Sex after prostate cancer – Will prostate cancer treatment
affect my sex life?-Prostat kanserinin ardından seks –
Prostat kanseri tedavisi seks hayatımı etkileyecek mi?
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There is help for men who worry about sex after prostate
cancer treatment-Prostat kanseri tedavisinin ardından
seks hayatıyla ilgili endişeleri olan erkekler için bir çözüm
yolu mevcut
The question “Will prostate cancer affect my sex life?” is asked by many of the millions of
men, including men in their thirties and forties, who are being diagnosed and treated for
prostate cancer. The thought of not being able to have a healthy and enjoyable sex life is
daunting. The good news is that there are solutions.
“Prostat kanseri seks hayatımı etkileyecek mi?” sorusu otuzlarında ve kırklarında olup, prostat
kanseri teşhisi konmuş ve bu konuda tedavi gören erkekler de dahil olmak üzere, milyonlarca

erkek tarafından sorulmaktadır. Sağlıklı ve keyifli bir seks hayatına sahip olamamanın
düşüncesi oldukça korkutucu ve iç karartıcıdır. İyi haber ise bu problemin çözümlerinin
bulunduğudur.
It is possible that some treatments for prostate cancer could have an impact on your sex life.
Some of the sexual side effects of prostate cancer treatment can include:
Prostat kanseri için uygulanan tedavilerin bir kısmının seks hayatınızı etkileme ihtimali
vardır. Prostat kanseri tedavisinin seksüel yan etkilerinden bazıları şunlardır:




Changes in sex drive-Cinsel dürtüde değişiklikler
Changes in fertility-Fertilitede(verimlilik/üretkenlik) değişiklikler
Erection problems-Ereksiyon problemleri

Having treatment for prostate cancer can impact on how you feel about yourself sexually, it
can affect your libido (your desire to have sex) and it can affect your ability to get an erection
(erectile function). Other issues which can arise are the ability for you to ejaculate and have
an orgasm which relates to sexual satisfaction. Changes in fertility can also occur. Your
relationship with your sexual partner may be affected.
Prostat kanseri için olduğunuz tedavi seksüel olarak kendinizi nasıl hisettiğiniz üzerine etkide
bulunabilir, libidonuzu (seks yapma arzusu) ve ereksiyona ulaşma kabiliyetinizi (erektil
fonksiyon) etkileyebilir. Meydana gelebilecek diğer problemler seksüel memnuniyetle alakalı
olan ejakülasyon ve orgazma ulaşabilme yetisinin azalması ile ilgili. Aynı zamanda fertilitede
(kadınlarda doğurganlık, erkeklerde verimlilik) değişiklikler olabilir. Partnerinizle aranızda
olan cinsel ilişkiniz bu durumdan etkilenebilir.
Erectile dysfunction (ED), or impotence, is the difficulty in getting or keeping an erection.
This is a common problem following treatment for prostate cancer.
Erektil bozukluk (EB) ya da iktidarsızlık, bir ereksiyona ulaşmada veya bu ereksiyonu
sürdürmedeki güçlüktür. Bu durum prostat kanseri tedavisini takiben oluşan bir problemdir.
There are various treatments available which can include:
Bu durum için çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur:


Tablets-Tabletler
 İnjections-Enjeksiyonlar
 pellets
 vacuum pump-Vakum pompası
 surgical implant-Cerrahi implantasyon
 sex therapy-Seks terapisi
 medical vibrators-Medikal vibratörler
 Medical stimulation devices such as VIBERECT medical vibrator-VİBERECT
medikal vibratörü gibi medikal stimülasyon cihazları

Some treatments are more effective than others.-Bazı tedaviler diğerlerinden daha etkilidirler.

Viberect medical stimulation device: The good news for men who have
had treatment for prostate cancer-Viberect medikal stimülasyon
cihazı: Prostat kanseri tedavisi gören erkekler için iyi haber
A revolutionary device, the Viberect, is the brainchild of Doctor Kambiz Tajkarimi, Urologist
& Neurological Researcher. Dr Tajkarimi is an Urologist in Frederick, Maryland. He trained
at The George Washington University in Washington DC and is a robotic and minimally
invasive Urologic Oncologist and Sexual Medicine specialist. Dr Tajkarimi’s focus is prostate
cancer treatment as well as Sexual Medicine and his research focus is in helping men
overcome negative urinary and sexual consequences of prostate cancer treatments.
Devrimsel bir cihaz olan Viberect, Ürolog ve Nörolojik araştırmacı olan Doktor Kambiz
Tajkarimi’nin buluşu. Dr. Tajkarimi Frederick, Maryland’de ikamet eden bir ürolog.
Washington DC’de bulunan George Washington Üniversitesi mezunu ve kendisi robotik,
minimal derecede invazif bir ürolog onkolog ve seksüel tıp uzamnı. Dr Tajkarimi’nin odak
noktası seksüel tıp olduğu kadar aynı zamanda prostat kanseri tedavisini de kapsamakta.
Araştırmaları ise erkeklerin, prostat kanseri tedavisinin ardından meydana gelen olumsuz
üriner ve seksüel sonuçların üstesinden gelmelerine yardımcı oluyor.
The Viberect, is an effective, non-invasive medical stimulation device which uses a specific
frequency and amplitude to provoke penile erection and rigidity.
Viberect, etkili, invazif olmayan medikal bir stimülasyon cihazı olup, penil ereksiyonu ve
sertliği tetiklemek için spesifik bir frekans ve amplitüd kullanır.
There are millions of nerve receptors called antennas which line the surface of the penis.
These nerves communicate with important sexual centres both in the brain and the spinal
cord. These nerves play an important role in the physiology of sexual response and urinary
function. Sexual arousal leads to excitation of sacral spinal cord sexual centres.
Anten adı verilen milyonlarca sinir alıcısı penisin yüzeyi boyunca sıralanmışlardır. Bu
sinirlerin beyinde ve omurilikte bulunan önemli seksüel merkezlerle iletişime geçme özelliği
vardır. Aynı zamanda bu sinirler, seksüel tepkinin fizyolojisinde ve boşaltım sistemi
fonksiyonunda önemli bir rol oynar. Seksüel uyarılma (erotik düşünceler, görüntüler, genital
stimülasyon vb.), omuriliğin kuyruk sokumu bölümündeki seksüel merkezlerin
eksitasyonuna (uyarımına) yol açar.
The activation of these centres leads to a complex cascade of events which enables the penis
to fill with blood. In order to achieve firmness, the blood must be prevented from leaking out
of the penis.

Bu merkezlerin aktivasyonu, penisin kan ile dolmasıyla sonuçlanacak kompleks kaskad
durumların meydana gelmesine neden olur. Sertliğe ulaşabilmek için, kanın penisten geri
sızmasının engellenmesi gerekir.
The proprietary Viberect method mimics rapid and repetitive manual / vaginal stimulation of
the penis, which is an important aspect of sexual behaviour of humans and higher mammals.
Simultaneous vibratory stimulation of both surfaces of the penis at high frequency (70-110 Hz
(hertz) for about 7-10 minutes can provoke penile erection and ejaculation by amplifying
sexual pathways.
Tescilli Viberect metodu, penisin manuel hızlı ve tekrarlı vajinal stimülasyonunu taklit eder,
bu da insanların ve yüksek memelilerin seksüel davranışının önemli bir yönüdür. Penisin her
iki yüzeyine de simultane/eş zamanlı birşekilde, yüksek bir frekansta (70-110 Hz (hertz) ve 710 dakika kadar uygulanacak bir titreşimsel stimülasyon, seksüel kanalları
büyüterek/genişleterek penil ereksiyonu ve ejakülasyonu teşvik edebilir/tetikleyebilir.
Penile vibratory stimulation with the Viberect works best for men with mild to moderate
erectile dysfunction. It can also help men recover from pelvic surgery as well as men who
have suffered spinal cord injury to obtain ejaculation. Men with severe ED can combine
penile vibratory stimulation with other modalities to improve response.
Titreşimli penil stimülasyonu, etkisini hafif ila orta derecede ereksiyon bozukluğuna sahip
erkeklerde en üst derecede gösterir, pelvik ameliyatı geçiren erkeklerin toparlanma sürecine
katkıda bulunur ve aynı zamanda spinal cord hasarı oluşan erkeklerin ejakülasyona
ulaşmalarına yardımcı olur. Şiddetli derecelerde EB’ye sahip olan erkekler ise, olumlu bir etki
ve durumlarında bir iyileşme görmek için titreşimli penil stimülasyonunu diğer yöntemlerle
kombine edebilirler.
To sum up, you don’t have to despair if you are one of the millions of men who have had
treatment for prostate cancer. There are options which will help you to live a normal life once
again.
Toparlamak gerekirse, prostat kanseri tedavisi gören milyonlarca erkekten biriyseniz artık
üzülmenize gerek yok. Önünüzde normal hayata geri dönmenizi sağlayacak pek çok seçenek
bulunmakta.
Watch the video: Doctor Kambiz Tajkarimi is interviewed by Patrick Lumbroso-Videoyu
izleyin: Doktor Kambiz Tajkarimi’nin Patrick Lumbroso ile yaptığı röportaj
(Patrick Lumbrose is a Sexual Rehabilitation Psychologist & Psycho-Oncology Researcher)(Patrick Lumbrose; Seksüel Rehabilitasyon Psikoloğu ve Psiko-Onkoloji Araştırmacısı)
Share this entry- Girdiyi paylaşın

Please be sure to read our Viberect Terms and
Conditions-Viberect’in Şart ve Koşullarını
okuduğunuzdan emin olunuz
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DOWNLOAD: Terms_and_Conditions-İNDİR: Şart ve Koşullar
Terms and Conditions-Şart ve Koşullar
By purchasing the Viberect device you agree to be bound by all the following content: The
Viberect® User’s Guide provides information and instructions which must be followed to ensure
safe performance of the Viberect® device. The User’s Guide also contains warnings and
precautions which must be observed at all times.
Viberect cihazını satın alarak aşağıdaki içeriğe/sözleşmeye bağlı olacağınızı kabul etmiş
sayılırsınız: Viberect Kullanıcı Kılavuzu Viberect cihazının güvenli kullanımı için takip edilmesi
gereken bilgi ve talimatları içermektedir. Kullanıcı Kılavuzu aynı zamanda her zaman dikkat
edilmesi gereken uyarıları ve önlemleri de içerir.
CAUTION:-DİKKAT:
All Statements in the User guide must be followed at all times. It is advisable to use the “Rate
Yourself” questionnaires obtainable from the website prior to ordering or purchase.
Kullanıcı kılavuzunda bulunan açıklamaların tamamı, tüm zamanlarda takip edilmelidir. Satın
alma işlemini gerçekleştirmeden önce bu internet sitesinde bulunan “kendinizi puanlayın” başlıklı
anketleri kullanmanız tavsiye edilir.
Manufacturer guarantees the Viberect® Device from mechanical and electrical failure resulting
from defective parts and/or workmanship for 12 months from the date of purchase.
Üretici, bozuk parçalardan ve/veya yanlış işçilikten kaynaklanan mekanik ya da elektriksel
bozukluklarda Viberect cihazının satın alım tarihinden itibaren 12 ay boyunca garanti hizmeti
sağlamaktadır.
Courier charge is nonrefundable-Kurye ücreti geri ödenmez
The warranty does not cover damage caused by accidents, tampering or alterations of product in

any way or due to attempting to open the device, improper handling, cleaning or misuse of the
product or failure to follow the instructions in the User’s Guide. Manufacturer’s liability is limited
to the repair or replacement, at its option, of a defective product.
Kazalardan, cihazın herhangi bir şekilde kurcalanmasından, cihazın elle açılmasından, yanlış
kullanımdan ve yanlış bakımdan/temizlikten, yanlış amaç doğrultusunda kullanılmasından ya da
Kullanıcı Kılavuzundaki talimatların yerine getirilmemesinden doğan hasarlar, garanti
kapsamında değildir. Üreticinin sorumluluğu, bozuk bir ürünün tamiri ya da değişimi ile sınırlıdır.
WARNING:-DİKKAT:
1. This device shall not be used over swollen or inflamed areas or skin eruptions. Consult your
medical doctor.
1. Bu cihaz, ciltte bulunan şişmiş ya da iltihaplı bölgeler, döküntüler üzerinde kullanılmamalıdır.
Konu ile ilgili olarak doktorunuza danışın.
2. Vibratory stimulation may cause a superficial trauma to the skin resulting in bruising, bleeding
or superficial ulceration. If any such condition occurs, refrain from vibrating and consult your
medical doctor.
2. Titreşimli stimülasyon berelenme, kanama ya da yüzeysel ülserasyon ile sonuçlanabilecek ,
ciltte yüzeysel bir travmaya neden olabilir. Bu tarz bir durumun oluşması halinde titreşimli
terapiyi kesin ve doktorunuza danışın.
3. Do not immerse the vibrator in any type of fluid. Do not operate the vibrator in bathrooms or
elsewhere under wet conditions.
3. Vibratörü herhangi bir sıvıya sokmayın, batırıp çıkarmayın. Vibratörü banyoda, ıslak koşullar
altında kullanmayın.
4. If the user develops penile erection after use of the Viberect® device that lasts for more than
four hours, consult your medical doctor or go the emergency immediately, as the user may have
developed Priapism, which is a medical emergency. Priapism is a medical condition in which
poorly oxygenated red blood cells are entrapped in your penis. This requires urgent medical or
surgical attention.
4. Eğer Viberect cihazı kullanımıyla dört saatten uzun süren bir ereksiyona ulaşırsanız, derhal
doktorunuza danışın ya da acile gidin. Böyle bir durumda kullanıcı acil müdahale gerektiren
priapizm geliştirmiş olabilir. Bu medikal durum, iyi bir şekilde oksijen alamayan kırmızı kan
hücrelerinin peniste sıkışıp kalmasını ifade eder. Priapizm geliştirilmesi durumunda acil olarak
medikal ya da cerrahi müdahale gerekir.

5. The Viberect® device is a personal item. The medical Soft pad is “One-Person” use only. It can
never be cleaned and reused by another individual. The pads can be used by the same user many
times. If the pads start showing any signs of wear and/or degradation, replace them immediately.
5. Viberect cihazı kişisel bir alettir. Medikal soft pedler (yastıkçıklar) sadece tek kişinin kullanımı
içindir. Başka biri tarafından temizlenip yeniden kullanılamazlar. Yastıkçıklar aynı kullanıcı
tarafından pek çok kez kullanılabilirler. Eğer yıpranma ya da aşınma belirtileri görünmeye
başladıysa, yastıkçıkları hemen değiştirin.
6. In Urology, Sexual Therapy, or Infertility clinics, The Soft pads MUST be REPLACED
between users.
6. Ürolojide, Seksüel Terapide ya da infertilite kliniklerinde, yastıkçıklar, her yeni kullanıcıyla
beraber DEĞİŞTİRİLMELİDİR.
Limitations of Liability-Sorumluluğun sınırlandırılması
The Forbay Holdings Company and the Manufacturer shall not be liable for any incidental or
consequential damages whether direct or indirect.
Forbay Holding Şirketi ve üretici, doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelecek olan hiçbir
tesadüfi zarardan sorumlu tutulamazlar.
The use of the Viberect® device and any information on this website (or of any other literature
released by Forbay Holdings) is entirely at the risk of the user. Under no circumstances shall the
company, the manufacturer, sub-contractors, distributors or any individuals associated with the
Forbay Holdings Company be liable for any costs, losses, expenses or damages (whether direct or
indirect, consequential, special, economic or financial including any loss of profits) whatsoever
that may be incurred through the use of the Viberect® device or any information published by the
company.
Viberect cihazının ve bu internet sitesinde bulunan herhangi bir bilginin kullanımından doğacak
sonuçlar (ya da Forbay Holding tarafından yayımlanan diğer herhangi bir metin), tamamen
kullanıcının sorumluluğu altındadır. Hiçbir durum/hal altında, şirket, üretici, alt müteahhitler,
dağıtıcılar, ya da Forbay Holding Şirketiyle ilişkisi bulunan bireyler, Viberect cihazının
kullanımından, ya da şirket tarafından yayınlanan bilginin kullanımından doğan masraflardan,
kayıplardan, giderlerden ya da zararlardan (doğrudan ya da dolaylı olsun, tesadüfi, özel, ekonomik
ya da finansal olarak meydana gelen bir kar kaybı) sorumlu değillerdir.

The Viberect® device and method, and the terms “Forbay Holdings®” and “Viberect®” are
exclusive properties of Reflexonic LLC. They are fully protected by Patent and Trademark laws
of the United States and other Countries and will be enforced fully in all courts of law in all
international jurisdictions.
Viberect cihazı, yöntemi ve “Forbay Holding” ile “Viberect” terimleri, Reflexonic LLC’nin özel
malıdır. Birleşik Devletlerin ve diğer ülkelerin Patent ile Marka kanunlarınca korunmaktadır ve
yaptırımlar, uluslar arası yargıda bütün mahkemelerce uygulanacaktır.
The information presented by www.forbayholdings.co.za and/or Forbay Holdings shall NOT be
considered complete, nor should it or take the place of a consultation with a physician or
competent healthcare professional for medical diagnosis and/or treatment, but is provided as
information only. The devices listed on this site should ONLY be recommended by a physician or
other qualified health care provider.
www.forbayholdings.co.za ve/veya Forbay Holding tarafından sunulan bilgilerin tam ve eksiksiz
olduğu DÜŞÜNÜLMEMELİDİR, ya da medikal bir teşhis ve/veya bir tedavi için bir doktorun ya
da sağlık bakımı uzmanının görüşleri yerine geçmemelidir. Verilen kaynaklarda bulunan bilgiler,
yalnızca bilgi olarak sağlanmıştır. Bu sitede sıralanan cihazların kullanım tavsiyesi YALNIZCA
doktorlar ya da diğer yetkili sağlık bakım uzmanları tarafından yapılmalıdır.
Forbay Holdings is not responsible for the actions of any other party who uses the Web Site.
You are Responsible for Your Use of the Viberect® Device
Forbay Holding bu internet sitesini kullanan herhangi bir diğer partinin davranışlarından sorumlu
değildir. Viberect cihazının kullanımından yalnızca kendiniz sorumlusunuz
You agree to be solely responsible for your use of the Viberect® device, and to evaluate the
accuracy, completeness and usefulness of all opinions, advice, services, merchandise and other
information provided through this website or other literature.
Viberect cihazının kullanımından sorumlu olanın yalnızca kullanıcı olduğunu ve bu internet
sitesinden ya da diğer literatürden sağlanan bilginin doğruluğunu, bütünlüğünü, bütün fikirlerin,
tavsiyelerin, servislerin, ürünlerin yararlılık seviyelerini kendinizin değerlendireceğinizi kabul
etmiş sayılıyorsunuz.

This Agreement is Governed by South African Law-Bu anlaşma Güney Afrika Kanunlarına
tabidir.
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic
of South Africa, as such laws would apply to a contract fully negotiated, entered into, and
performed in South Africa, without giving regard to its choice of law provisions.
Bu anlaşma, Güney Afrika Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve maddelerinin yorumlanması da aynı
yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu yasalar, Güney Afrika sınırları içinde girişilecek ve
üzerinde tamamen müzakere edilmiş sözleşmelerin üzerine uygulanacak (?)
I understand that Forbay Holdings offers a 30-day money-back guarantee. If I return the device
within 30 days in original condition (including all accessories), Forbay Holdings will return full
purchase price 100% satisfaction guarantee. Forbay Holdings is not responsible for shipping costs.
All product returns must be authorized in advance.
Forbay Holding’in 30 günlük para iade garantisini anlıyorum ve kabul ediyorum. Eğer cihazı 30
gün içinde orijinal durumunda (bütün aksesuarları dahil olarak) geri getirirsem, Forbay Holding
satın alım ücretinin tamamını %100’lük bir memnuniyet garantisiyle bana iade edecek. Forbay
Holding nakliye masraflarından sorumlu değildir. Bütün ürün gerialımları peşinen onaylanmalıdır.
Privacy policy-Gizlilik politikası
Forbay Holdings guarantees full money back (purchase price) if returned before 30 days. All
returns must be authorized prior to returns.
Forbay Holding, cihazın satın alım tarihinden itibaren 30 gün içinde iade edilmesi durumunda tam
bir para iade garantisi (satın alma fiyatı) sunmaktadır. Ürün iadelerinin hepsinin iade işleminden
önce bildirilmesi ve onaylanması gerekmektedir.
All personal information collected on this site is strictly confidential and Forbay Holdings will
never share your information with third parties
Bu sitede toplanan kişisel bilgilerin tamamı kesin surette gizlidir ve Forbay Holding bilgilerinizi
hiçbir zaman üçüncü partilerle paylaşmayacaktır.
Certifications:-Sertifikalar

FDA, CE, ISO 13485:2003, CMDCAS
FDA Indications:-FDA İndikasyonları
Class II medical device for home and clinic use to provoke penile erection in men with erectile
dysfunction, and to provoke ejaculation in men with spinal cord injury.
Ev kullanımı ve klinik kullanım amacıyla geliştirilmiş, erektil bozukluğa sahip erkeklerde penil
ereksiyonu tetikleyici/teşvik edici, ve omurilik hasarına sahip erkeklerde ejakülasyonu
tetikleyici/teşvik edici 2. Sınıf medikal cihaz.
CE Indications:-CE İndikasyonları
Penile vibratory stimulation device for the treatment of erectile and ejaculatory disorders.
Erektil ve ejaküler bozuklukların tedavisi için titreşimli penil stimülasyonu cihazı.
Availability:-Ulaşılabilirlik:
Viberect is available without a doctor’s prescription but it is advisable to consult so as to exclude
other conditions.
Viberect’e doktor reçetesi olmadan da ulaşabilirsiniz ancak diğer koşulları elemek için bir
yetkiliye danışmanız önerilmektedir.

Full Money Back Guarantee-Para İade Garantisi
Reflexonic offers a 30-day money-back guarantee. If you return the device within 30 days in
original condition (including all accessories), Forbay Holdings will return full purchase price
100% satisfaction guarantee, 30 days upon receipting the device. Forbay Holdings is not
responsible for shipping costs. All product returns must be authorized in advance. Shipping
charge is nonrefundable.
Reflexonic sizlere 30 günlük para iade garantisi sunmakta. Eğer 30 gün içinde cihazı orijinal
durumunda (bütün aksesuarları dahil olacak şekilde) geri getirirseniz, Forbay Holding bütün satın
alım masrafınızı size %100’lük bir memnuniyet garantisiyle geri ödeyeceğini garanti ediyor. Para
iade garantisi, cihazın alındı makbuzunun (fiş) çıkarılmasından itibaren 30 gün boyunca
geçerlidir. Forbay Holding nakliyat ücretlerinden sorumlu değildir. Bütün ürün gerialımları
peşinen onaylanmalıdır. Nakliye ücreti geri ödenmez.

