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AMS 700 MS– sarjan pumpattava penisproteesi
AMS 700 MS-sarjan pumpattava penisproteesi on nestetäyttöinen laiteimplantti,
joka asennetaan täysin kehon sisään, niin että sitä ei voi nähdä.
Proteesi muodostuu neljästä osasta, jotka yhdistyvät toisiinsa letkuilla (kuva 1):
säiliö, kaksi sylinteriä (keinopaisuvaiset) ja pumppu.
Säiliö asennetaan alavatsaan lihasten alle ja täytetään steriilillä
keittosuolaliuoksella. Säiliöstä liuos pumpataan sylintereihin, mutta vasta silloin,
kun laitetta aletaan käyttää.
Sylinterit, joita on kaksi, asennetaan vierekkäin peniksen varteen.
Pumppu muodostuu pehmeästä ja pyöreästä pumppauspäästä ja
suorakulmaisesta tyhjennyspainikeosasta, ja se asennetaan kivespussiin.
Pumpun avulla (kuva 2) sylinterit saadaan täyttymään
(neste siirtyy säiliöstä sylintereihin) ja tyhjentymään. Varsinainen
pumppauspää on muodoltaan pyöreä ja pumpussa alimpana.
Tyhjennyspainike sijaitsee sen yllä olevassa kovassa suorakulmaisessa osassa.

kuva 1

kuva 2
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AMS 700 MS- pumpattavan penisproteesin käyttö
Proteesin täyttö
Kun puristat pumppua sen pehmeästä pyöreästä pumppauspäästä, neste kulkeutuu
säiliöstä pumpun kautta sylintereihin. Sylintereitten täyttyminen nesteellä saa peniksen
jäykistymään.

1. Etsi pumppu tunnustelemalla sormin kivespussia.
2. Ota toisella kädellä kiinni suorakulmaisen tyhjennysosan yläpuolelta olevista
letkuista, jotta pumppu pysyy paikallaan.
3. Paikanna toisen käden peukalolla ja etusormella pumpun pyöreä pumppauspää.
4. Purista pumppauspäätä aluksi nopeasti ja lujasti ja päästä sitten irti, jotta pumppu
alkaa toimia (kuva 3). Tämän jälkeen voit puristaa pumppauspäätä hitaammin. Aina
kun päästät irti, pumppauspää täyttyy uudelleen nesteellä. Jatka pumppaamista
(purista, päästä irti), kunnes sylinterit täyttyvät nesteellä ja jäykistyvät. Täydellisen
erektion saavuttamiseksi saatat tarvita 10 - 25 pumpun painallusta.

Huom: Älä purista tyhjennyspainiketta
samalla, kun pumppaat.

kuva 3
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AMS 700 MS- pumpattavan penisproteesin käyttö
Proteesin tyhjentäminen

1. Etsi pumppu tunnustelemalla sormin kivespussia.
2. Ota toisella kädellä kiinni suorakulmaisen tyhjennysosan yläpuolelta olevista
letkuista, jotta pumppu pysyy paikallaan.
3. Paikanna kova suorakulmion muotoinen alue pumpun yläpuolelta.
4. Suorakulmion muotoisessa tyhjennnysosassa on keskellä pyöreä tyhjennyspainike.
Paina tyhjennyspainiketta niin sylinteristä siirtyy neste takaisin säiliöön ja erektio loppuu.
5. Purista tukevalla jatkuvalla otteella noin 4 sekunttia tyhjennysalueesta kunnes peniksesi
on taas pehmeä. Peniksen puristaminen samalla kun painat tyhjennysalueesta
saattaa auttaa nesteen palautumista säiliöön nopeammin.

kuva 4
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Mitä toimenpiteen jälkeen on odotettavissa?
Tiukkojen alusvaatteiden käyttöä tulee välttää sairaalasta pääsyn jälkeen myös kotona.
Tällä pyritään estämään peniksen mahdollinen käyristyminen paranemisvaiheen aikana.
Myös virtsaamisen jälkeen on tärkeää, että penis kiinnitetään laastariteipillä vatsaan
samaan asentoon (suoraan), jossa se oli ennen teippien irrottamista.

Toimenpide kohdissa saattaa tuntua kipua ja arkuutta jonkin aikaa leikkauksen jälkeen ja
ensimmäisen kerran, kun proteesia käytetään. Useimmiten kipu häviää leikkauksen
jälkeen muutamassa viikossa. On kuitenkin tapauksia, joissa kipu on ollut jatkuvaa
(kroonista).

Toipumisaika vaihtelee yksilöllisesti. Voit palata työhön ja päivittäisiin toimiisi urologin
harkinnan tai ohjeiden mukaisesti.

Lääkäri kertoo sinulle, milloin proteesin käytön voi aloittaa. Useimmat lääkärit suosittelevat
4 – 6 viikon toipumisaikaa ennen yhdyntöjen aloittamista. Tällöin haavat ehtivät parantua
ja elimistö sopeutua proteesiin. Tänä aikana on hyvä käydä lääkärin vastaanotolla, missä
varmistetaan, että paraneminen sujuu odotetusti. Lääkäri päättää myös toimenpiteen
jälkeisistä lisä- tai seurantakäynneistä.

Kun saat lääkäriltä luvan käyttää laitetta, noudata sivuilla 3 & 4 annettuja käyttöohjeita.
Paranemisen aikana ja sen jälkeen on tärkeää välttää lantion ja alavatsan alueelle
kohdistuvia vammoja. Muistathan aina, että sinulla on kirurgisesti asennettu implantti ja
valitset viisaasti, sen mihin ryhdyt. Esimerkkeinä vammoista mainittakoon mm. autoonnettomuuksien yhteydessä syntyvät turvavyövammat sekä vahingot, joita syntyy, kun
kontaktiurheilulajeissa taklataan, tai liukastuu ja kaatuu jäällä. Vamma voi vahingoittaa
proteesia tai sitä ympäröiviä kudoksia. Myös pistoksina annettava hoito saattaa
vahingoittaa proteesia.

Lääkäri voi määrätä sinulle myös antibiootteja ennen ja jälkeen kirurgisia toimenpiteitä
tulehdusten ennaltaehkäisemiseksi.
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Milloin on syytä ottaa yhteyttä hoidosta vastaavaan urologiin?
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä on aina mahdollista, että toimenpiteen
jälkeen potilaalle ilmaantuu oireita ja kliinisiä merkkejä. Niitä voivat olla:

x
x
x
x
x
x
x

Epätavallinen tai pitkittynyt kipu
Punoitus tai ihottuma lähellä haavaa tai kivespussia
Turvotus lähellä haavaa, kivespussia tai penistä
Haavasta tai peniksen päästä tulee märkäeritettä
Nokkosihottuma
Kuume
Mikä hyvänsä ongelma, joka liittyy virtsaukseen

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla ilmenee jokin edellä mainituista oireista.
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