ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα κάτω...πάνω!
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΗΣ ΣΤΥΣΗΣ

Όλα τα
αποτελεσματικά
φάρμακα
χορηγούνται
με ιατρική
συνταγή.

Κανένα φυτικό
σκεύασμα ή
συμπλήρωμα
διατροφής δεν
έχει αποδείξει
ότι βοηθά τη
στύση!

Η μόνη ένδειξη είναι
στυτική δυσλειτουργία οργανικής και
ψυχογενούς αιτιολογίας. Στη 2η περίπτωση συνδυάζεται με
θεραπεία από
σεξολόγο

Κανένα από
αυτά δεν είναι
αφροδισιακό,
δηλαδή δεν
επηρεάζει την
ερωτική
διάθεση/
επιθυμία

Χωρίζονται
σε 2
κατηγορίες:
σε χάπια
και ενέσεις

Όλα τα
φάρμακα
προκαλούν
αγγειοδιαστολή και
αύξηση της
αιμάτωσης
του πέους

ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ AΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
(όλα είναι σε μορφή
δισκίου για λήψη
από το στόμα)

!

κυκλοφορεί και σε μορφή
διαλυόμενου, στο στόμα, δισκίου 10mg

ΒΑΡΔΕΝΑΦΙΛΗ
ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗ
ΤΑΔΑΛΑΦΙΛΗ

κυκλοφορεί και σε 5mg δόση για καθημερινή
λήψη ανεξάρτητα από την επαφή
Η ΜΟΡΦΗ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ 2 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ
Η ΛΗΨΗ
ΝΙΤΡΩΔΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΔΥΣΠΕΨΙΑ
ΜΥΑΛΓΙΑ

70

%

ενώ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ

50

%
σε
σε άντρες με σοβαρό
οργανικό πρόβλημα
(σακχαρώδης διαβήτης,
νευρολογικές παθήσεις,
μετά ριζική προστατεκτομή)

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

μεγαλύτεροι άντρες που πάσχουν
και από καλοήθη υπερπλασία προστάτη
(η συχνότερη αιτία για προβλήματα
ούρησης μετά τα 50 έτη).

άντρες
με συχνές
ερωτικές
επαφές

Είναι απαραίτητη
η ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ
για να προκληθεί στύση

Αποτελεί τη ΝΕΟΤΕΡΗ
ΜΕΘΟΔΟ που προτάθηκε
για αποκατάσταση της
στυτικής δυσλειτουργίας.
Έχει ένδειξη αποκλειστικά
σε ασθενείς με
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Προκαλεί τη δημιουργία
νέων αγγείων στο πέος
(αγγειογέννεση).

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΤΡΟΦΗ...
ΑΡΝΗΤΙΚΑ τη δράση της ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗΣ
και της κλασικής μορφής ΒΑΡΔΕΝΑΦΙΛΗΣ
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ όμως τη δράση
της ΤΑΔΑΛΑΦΙΛΗΣ και της ΒΑΡΔΕΝΑΦΙΛΗΣ
που απορροφάται από το στόμα
Η κοινωνική
χρήση αλκοόλ
ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
τη δράση τους

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΩΔΥΝΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

ΟΙ ΕΝΔΟΠΕΪΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ
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30

Χρησιμοποιούνται εδώ και
χρόνια
Αποτελούν την πιο αποτελεσματική φαρμακευτική θεραπεία
Η ένεση γίνεται από τον ίδιο τον άντρα, κατόπιν εκπαίδευσής του
από ουρολόγο, με ειδική σύριγγα και λεπτή βελόνη ινσουλίνης
στα δύο πλάγια κατά μήκος του πέους

12

συνεδρίες

10 λεπτά μετά την ένεση προκαλείται στύση, ανεξάρτητα από ερωτική επιθυμία

διάρκειας

15

λεπτών η καθεμιά

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Είναι πρακτικά ανώδυνη και ιδιαίτερα
ασφαλής θεραπεία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πολλά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί
με επιτυχία, αλλά το πλέον διαδεδομένο
παγκόσμια είναι ο συνδυασμός
ΠΑΠΑΒΕΡΙΝΗΣ, ΦΑΙΝΤΟΛΑΜΙΝΗ
και ΑΛΠΡΟΣΤΑΔΙΛΗ (tri-mix)

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

60-75%

ΑΠΟΔΟΧΗ

σε άντρες που
ανταποκρίνονται
στα χάπια της στύσης

των ενέσεων

80%

30-50%

ENΩ...
σε αυτούς που δεν ανταποκρίνονται
στα χάπια –μετά τα κρουστικά

To μόνο σκεύασμα που συνταγογραφείται
είναι η ΑΛΠΡΟΣΤΑΔΙΛΗ

7

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΣΤΥΣΗ

H ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΣΤΥΣΗΣ...

(>4 ώρες χρειάζεται επείγουσα αντιμετώπιση)

ΠΟΝΟΣ

...παραμένει για

(αλπροσταδίλη)

2

στους

10

μπορούν να τα
χρησιμοποιούν
με επιτυχία!

τουλάχιστον
χρόνια

εκτός από ασθενείς με σοβαρού βαθμού στυτική δυσλειτουργία
όπου η επιτυχία μειώνεται στι 50%

ΠΕΪΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ

Αποτελούν την πιο παλιά μέθοδο αντιμετώπισης
Έχει ένδειξη σε κάθε άντρα που έχει δοκιμάσει ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ τις άλλες θεραπείες.
Υπάρχουν

2 τύποι προθέσεων:

Οι σταθερές αποτελούνται
από 2 κυλίνδρους από ειδικό
βιο-υλικό που τοποθετούνται
μέσα στα 2 σηραγγώδη σώματα.

ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΕΣ

5%

Στις διογκούμενες, οι κύλινδροι είναι συνδεδεμένοι με σύστημα αντλίας
που δίνει τη δυνατότητα πλήρωσης των κυλίνδρων με φυσιολογικό ορό.
Δίνουν άριστο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά έχουν υψηλό κόστος.

Πιθανότητα μηχανικής βλάβης
Η τοποθέτηση της πρόθεσης γίνεται με χειρουργική επέμβαση διάρκειας 1 ώρας

IKANOΠΟΙΗΣΗ:

Η ικανοποίηση των αντρών και των συντρόφων ξεπερνά το

90%

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ:
Σπάνιες, με πιο σημαντική τη μόλυνση της πρόθεσης
(χρήζει άμεσης χειρουργικής αφαίρεσης και τοποθέτηση νέας)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΥΣΗΣ
TΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ

ΒΑΡΔΕΝΑΦΙΛΗ

ΣΙΛΔΕΝΑΦΙΛΗ

ΤΑΔΑΛΑΦΙΛΗ

Aπό το στόμα
ή διαλυόμενα
δίσκια στο στόμα

Aπό το στόμα

Aπό το στόμα

Eνεση
στο πέος

mg

mg

mg

μg

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

10 &
ΜΕΓΙΣΤΗ συνήθης χορηγούμενη
δόση ημερησίως (σε mg)
Συνήθης χρόνος από λήψη
μέχρι να δράσει (σε ώρες)
Συνήθης διάρκεια δράσης
από λήψη (σε ώρες)
Xρειάζεται
σεξουαλικός ερεθισμός;

20

25 50

mg

mg

περίπου

1

&

ώρες

περίπου

ώρες

NAI

μg

40

ώρες

1

6 έως 12

20

20
20

100

6 έως 12
NAI

10

mg

20
ώρες

5

100

&

AΛΠΡΟΣΤΑΔΙΛΗ

1-2
έως

NAI

36

0,2
1 έως 2
OXI

ΠΗΓΗ: Hatzichristou D. Erectile Dysfunction. In V. Mirone: Uroandrology, Springer, 2014

Επισκεφθείτε το

www.imop.gr

και ενημερωθείτε για τα ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και τις λύσεις τους

www.facebook.com/imop.gr

youtube.com/imopgr

www.twitter.com/imop.gr

google.com/+imopgr

linkedin.com/in/imop.gr

