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Hoe komt u in bezit van een

MANUAL Erection System® (MES)
De meest eenvoudige en snelle manier is om uw
order te plaatsen via de website www.erectiepomp.nl.
Maar u kunt het MES systeem ook bestellen bij
een apotheek of telefonisch bij KESSEL Nederland.

Andere oplossingen bij erectiestoornissen
KESSEL Nederland biedt u naast het MANUAL
Erection System® met handpomp, tevens een
systeem met elektrisch pompje, het ACTIVE Erection
System®. Voor mannen die slechts kampen met een
te kort durende erectie, is er een speciaal ringenset
met de naam Ready Erection System. Meer informatie
vindt op de internetsite www.erectiepomp.nl

Meer willen weten
Indien u nog vragen heeft, raadpleeg dan uw huisarts
of uroloog. Of schroom niet om uw vragen aan
KESSEL Nederland voor te leggen. Dat kan telefonisch,
per e-mail of per brief. U kunt rekenen op deskundig
advies.
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15 mm
2
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Het MANUAL Erection
System ® bestaat uit de
volgende onderdelen:
–	handbediend
vacuümpompje
–	cilinder van transparant
perspex
–	2 geleideringen voor het
plaatsen van de drukringen
op de cilinder
–	conus, hulpmiddel voor
aanbrengen van de
drukringen
–	4 drukringen met diameter
van 10 12,5 15 en 20 mm
–	flacon SYLK glijmiddel
50 ml, op waterbasis
–	duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands
–	DVD met instructievideo
in Engels, Frans en Duits
–	praktische opbergtas

Geproduceerd in Duitsland
Artikelnummer: MES 01
Z-Index nummer: 15562573
Het MANUAL Erection
System ® is conform Europese
richtlijnen gecertificeerd als
medisch hulpmiddel klasse IIa.
0483
U heeft 2 jaar garantie op alle
onderdelen, met uitzondering
van de drukringen.
Na de garantietermijn zijn
de onderdelen altijd na te
bestellen.

Effectief hulpmiddel
bij erectiestoornissen

KESSEL Nederland
Postbus 69 2501 CB DEN HAAG
Tel 070 364 32 82
www.medintim.nl
info@erectiepomp.nl

Voor meer informatie, raadpleegt u de website:

www.erectiepomp.nl

MANUAL
Erection System ®

www.erectiepomp.nl

MES02 NL | 21.11.2011_01

MANUAL
Erection System®

1

MANUAL
Erection System ®
Effectief hulpmiddel
bij erectiestoornissen
Wat is het
MANUAL Erection System® (MES)?
Het MES is een medisch hulpmiddel om
een kunstmatige erectie op te wekken.
Het bestaat uit een doorzichtige, plastic
cilinder met een pompje dat met de hand
bediend moet worden.

Hoe werkt het
MANUAL Erection System®?

Hoe wordt de erectie behouden?

De cilinder wordt over de slappe penis
geplaatst. Vervolgens wordt lucht uit de
cilinder gezogen. Door de onderdruk die
daardoor ontstaat, stroomt bloed naar de
penis. Zo vormt zich in enkele minuten een
erectie, die voldoende is om weer normaal
gemeenschap te kunnen hebben.

Zodra de penis voldoende stijf is, wordt
een speciale drukring aangebracht aan de
basis van de penis. Deze ring voorkomt dat
bloed wegstroomt uit de penis. Op deze
wijze kan de erectie ongeveer 30 minuten
in stand gehouden worden. De rest van het
pompsysteem kan terzijde worden gelegd.

Voor wie is het MANUAL Erection
System® bestemd?
In principe biedt de MES erectiepomp een
doeltreffende oplossing voor elke man met
erectiestoornissen of impotentie, ongeacht
de oorzaak van de klachten.
www.erectiepomp.nl

