
MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ

 ESWT FOCUSED SHOCKWAVE THERAPY

MODUS ESWT® FOCUSED 
SHOCKWAVE THERAPY MODUS ED SWT 

TEDAVİSİNİN ETKİ 
MEKANİZMASI 
NEDİR?
Vücudun doğal iyileştirme mekanizma-
larından Kök Hücrelerini harekete 
geçirmektedir.  Damar oluşturan Kök 
Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni 
damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoen-
dotelizasyon ve Anjiogenez). Yeni damar 
oluşumu ile artan penis kanlanması 
sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi 
yeniden eski normal haline geri dönmek-
tedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NASIL 
YAPILMAKTADIR?
6 seanslık tedaviler halinde yapılmak-
tadır. Tedavi sırasında penis ve penis 

köküne düşük yoğunluklu ultrasonik ses 
dalgaları verilmektedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NEDEN 
SEANSLAR 
HALİNDE YAPIL-
MAKTADIR?
Tedavinin seanslar halinde yapılmasının 
nedeni, tedavi mekanizması ile ilgilidir. 
Düşük Yoğunluklu Akustik Şok Dal-
galarının etkisi ile Kök Hücre Tutulumu 
sonucu yeni damar oluşumunun sağlan-
ması süre gerektiren ve yavaş gelişen 
vücudun kendi doğal iyileştirme me-
kanizmasıdır. Modus ED SWT tedavisi bu 
nedenlerden dolayı 6'lı seanslar halinde 
yapılmaktadır.

TEDAVİ NE KADAR 
BAŞARILIDIR?
Damarsal nedenli tüm Sertleşme Prob-
lemlerine etkilidir. Damarsal nedenli 
sertleşme problemi tüm hastaların yak-
laşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar 
arasında en büyük grup Şeker Hastaları 
ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, 
prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasın-
da da Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuçlar vermektedir.
 
Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı 
%80'nin, Ağır hastalarda 12-24 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %60'ın 
üzerindedir.

Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup 
hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 
hastanın 3'ünde, Ağır hastalarda ise 
12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 
2'sinde Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuç vermektedir.

6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile 
Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kul-
lanımından kurtulmakta veya çok düşük 
doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dön-
mektedirler. 

12 -24 seans Modus ED-SWT tedavisi ise 
daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen 
Ağır hastaları ilaca cevap verir hale 
getirmekte ve yeniden sürdürülebilir 
mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan 
vermektedir.

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seans tedavinin başarısını daha da 
yükseltmektedir. 

Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen 
başarı oranları ise yaklaşık %60-70 
aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan 
etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner 
kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi 
önceden planlama gereği ve ilaca bağım-
lılık gibi nedenlerden ötürü hastaların 
%50'si bir süre sonra ilaç kullanmayı 
bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt ver-
meyip son çare olarak iğne ve penis 
protezine yönlendirilmiş olan Ağır hasta-
ların Modus ED-SWT tedavisi sonrasında 
ilaçlara cevap verir hale geldiği göster-
ilmiştir.

GÜVENLİ MİDİR? 
YAN ETKİLERİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi tamamen 
güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim 
yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi 
sırasında ve sonrasında bugüne kadar 
bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. 
Her seans sonrasında hastalar beklemek-
sizin günlük hayatlarına dönmektedir. 
Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtla-
ma yoktur.

TEDAVİ SEANSI VE SONRASI 
AĞRILI MIDIR? SEDASYON, 
YATIŞTIRICI VEYA TEDAVİ 
ÖNCESİ HERHANGİ BİR HAZIRLIK 
GEREKLİ MİDİR? TEDAVİ SIRASIN-
DA NE HİSSEDİLMEKTEDİR?

Modus ED-SWT tedavisi sırası ve son-
rasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildir-
ilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya 
tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. 

Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek 
yoktur. Bazı hastalar tedavi sırasında 
hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve 
seans sonunda bu hissin kaybolduğunu 
belirtmişlerdir.

TEDAVİ SEANSI  
NE KADAR 
SÜRMEKTEDİR?
Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika 
sürmektedir. Modus ED-SWT tedavisi tek 
seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans 
tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta 
derece hastaların başarıyla tedavi edile-
bilmesi için 6-12 seans, Ağır derece 
hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi 
için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

TEDAVİ 
BAŞARISI İLK 
DEFA NE  ZAMAN 
HİSSEDİLİR?
,Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son 
Modus ED-SWT seansı bitiminden 1 ay 
sonradır.

İLERİDE TEDAVİYİ 
TEKRARLAMAK 
GEREKİR Mİ?
Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seanslık tedavi başarıyı daha da yük-
seltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin 
tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da 
artırmaktadır.

PENİS BOYUTLAR-
INA ETKİSİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi ile penis kalın-
lığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi 
hastalarda sık olarak gözlenen bir 
durumdur. Bunun nedeni yeni damar 
oluşumudur.

TEKNOLOJİNİN 
ÇALIŞMA 
PRENSİBİ NEDİR?
Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi 
(Low Intensity Shock Wave Therapy) 
2000 yılından beri Kardiyoloji alanında 
kanlanması bozuk kalp dokusunun 
yeniden kanlandırılması tedavisinde 
başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az 
kanlanan dokuda kanlanmayı artırmak-
tadır. Oluştuktan sonra önce yansıtılıp 
sonra odaklanarak yönlendirilen şok 
dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de 
ince yeni damarların oluşumuna yol 
açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve 
böylelikle başarılı sertleşme yeniden 
sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme 
peniste kanlanmanın yeterli olmasına 
bağlıdır.

SERTLEŞME 
SORUNU NEDİR?
Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsı-
zlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için 
gerekli sertleşmeyi başlatamama veya 
sürdürememe durumudur. Damar 
hastalığı veya diğer bilinen adıyla Damar 
Sertliği, Sertleşme Sorunu görülen kişile-
rin %70'inde alta yatan nedendir. Damar 

hastalıkları arasında en yaygın olanları 
Kalp Koroner Arter Hastalığı ve Şeker 
Hastalığıdır, ancak damarları tutan tüm 
hastalıklar beraberinde Sertleşme Sorunu 
ile ortaya çıkabilir. Kalpte koroner damar-
ları etkileyen Damar Sertliği aynı zaman-
da vücudun bütün diğer damarlarını da 
etkilemektedir, penis damarları da bun-
lardan biridir.

Damar hastalıkları arasında çok yaygın 
olan hastalıklardan bir diğeri Şeker 
Hastalığıdır. Şeker Hastalığı vücudun tüm 
ince kılcal damarlarını tutan bir hastalık-
tır, buna penis damarları da dahildir. Bu 
nedenle Şeker Hastalarında erken ya da 
geç dönemde mutlaka Sertleşme Sorunu 
görülür.

Damar hastalığı ya da Damar Sertliğini 
tetikleyen ve ilerleten diğer etkenlerin en 
önemlileri sigara kullanımı, kanda koles-
terol ve lipid yüksekliğidir.
Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavilerinde 
kullanılan birçok tıbbi ilacın yan etkisi 
olarak Sertleşme Sorunu sık olarak 
görülmektedir. 
 
Sertleşme Sorunu bilinenin aksine çok sık 
görülen bir şikayettir. 40 yaşın üzerinde 
her 3 erkeğin 2'sinde aralıklı veya devam-
lı olarak görülmektedir.
Modus ED SWT tedavisi ile penis içinde 
bulunan kılcal damarlara ek damar oluşu-
mu sağlanır. Bu da penise kan gitmesine 
neden olur ve daha fazla sertlik sağlanır.

SERTLEŞMEYİ 
ETKİLEYEN 
HASTALIKLAR
•Şeker
•Kolesterol
•Kalp (Bypass, Anjio)

•Tansiyon
•Prostatit
•Depresyon
•Kronik hastalarda damarlar zamanla 
tahriş olur, kireçlenir ve tıkanmalar mey-
dana gelir. Bu tıkanma şok dalga tedavisi 
sayesinde giderilir.

TEDAVİNİN KALICILIĞI: Kişinin bünyes-
ine ve kronik hastalıklarına göre değişir. 
Kişi sağlığına ne kadar özen gösterirse 
tedavi de o kadar uzun ömürlü olur.
KİMLERE UYGULANAMAZ:
•Penis protezi (mutluluk çubuğu) takan-
lar
•Varukosen: Penisteki spermlerin ölmesi
•Venöz Kaçağı: Az da olsa etkili olabilir, 
denemekte fayda var uygulanabilir.
•Prostatı olan hastalarda prostat 
büyüdüğü zaman damarları ve sinirleri 
sıkıştırır, sertleşme olmaz. Ameliyat old-
uktan 3 ay sonra tedavi uygulanabilir.
•Kasık fıtığı olan hastalarda ameliyattan 1 
ay sonra tedavi uygulanabilir.

Genç hastalarda hücre daha kaliteli 
olduğu için tedavi daha hızlı sonuç verir. 
Yaş ilerledikçe kök hücreler azalır ve 
damarlar çalışmamaya başlar. Modus 
ED-SWT tedavisiyle ölü olan hücreler 
harekete geçirilerek bozulmuş damarlar 
onarılır. Tedavi bittikten 1 ay sonra 
peniste bulunan kılcal damarlarda ek 
damar oluşumu meydana gelir, böylelikle 
daha fazla kan daha fazla sertleşmeye 
neden olur. 

MODUS 
ED SWT NASIL 
UYGULANIR? 
ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin 
çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygu-
lanır. Uygulanan her bölgeye bir seansta 

300, toplamda 1.500 şok atışı 
gerçekleştirilir. Peniste 5 farklı noktaya 
uygulama yapılır. Tedavi toplam 6 seans 
sürmektedir. Rahatsızlığın şiddetine göre 
6-12 seansta tedavi tamamlanabilir. Her 
seans yaklaşık olarak 20 dakika sürmek-
tedir. Tedaviden önce sedasyon, 
yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihti-
yaç duyulmaz. İşlem sırasında veya son-
rasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, 
morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan 
etkisi yoktur.

MODUS 
ED SWT’NİN 
AVANTAJLARI VE 
BAŞARILARI 

•Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu 
tedavi yöntemi tamamen invazivdir. 
•Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi 
her cinsel ilişkiden önce kullanılması 
gerekmez. 
•İlaç tedavisi gibi sadece damarları bir 
süre için açarak değil, damarlardaki 
tıkanıkları tamamen gidererek ve yeni 
damar oluşumunu hızlandırarak kalıcı 
tedavi sunar.

•Modus ED-SWT tedavisinin kan damar-
larını artırarak penis kalınlığını artırdığı 
gözlemlenmiştir.
•İşlem sonrasında hasta günlük hayatına 
devam etmektedir. 
•İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, 
sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerek-
tirmez. 
•ED-SWT tedavi başarısı %80’in üze-
rindedir. İlaç tedavisine dahi cevap ver-
meyen ağır hastalarda başarı oranı %60’ı 
geçmektedir.
•ED-SWT tedavisinden sonra hastalar 
daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine 
artık ihtiyaç duymamaktadır.   
•Hiçbir yan etkisi yoktur.

DİĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Erektil disfonksiyonun mevcut cerrahi 
olmayan tedavi yöntemleri damar içi 
damar genişletici ajanların intraka-
vernosal enjeksiyonlarından oluşur. Bu 

yöntemlerde damarın genişliği artırılarak 
kan akışı hızlandırılmaktadır. Bu tedavi 
yöntemlerinin dezavantajları ise penisin 
erekte olmasının altında yatan patolojik 
etkenleri ortadan kaldırmamasıdır. Genel-
likle cinsel ilişki öncesinde kullanılır ve 
etki süresi çok kısıtlıdır.

İlaç tedavilerinde ilaçlar oral yolla alınır 
ve etken maddeler kana karışır. Bu 
durum penisteki damarları açması gerek-
en etken maddelerin vücuda yayılarak 
tüm damarlara etki etmesine sebep olur. 
Böylece kalp ve damar hastalıklarına 
sahip bireyler için ciddi riskler oluşur. 
Modus ED-SWT tedavisinde ise odaklan-
mış şok dalgaları sadece hedeflenen 
bölgedeki kan damarlarını uyarır.
Modus ED-SWT’nin odaklanmış şok 
dalgaları ile yapılan tedavide ise söz 
konusu patolojik etkenler tamamen 
ortadan kaldırılarak, ağır hastalarda bile 
tamamen iyileşme gözlenir. Modus 
ED-SWT ile diğer tedavi yöntemlerinde 
olduğu gibi damar genişliği artırılmaz, 
yeni damar oluşumu sağlanır. Böylece 
özellikle kalp ve damar rahatsızlığına 
sahip kişilerde görülme olasılığı artan 
riskli yan etkilerden uzak durulmuş olur. 
Ayrıca Modus ED-SWT non-invaziv bir 
tedavi yöntemi olduğu için hastaya cer-
rahi müdahalede bulunulmaz. Hasta 
yaklaşık 20 dakika süren seanslardan 
sonra günlük hayatına kaldığı yerden 
devam eder.

Modus ED-SWT sistemi bu alanda penis 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış 
bir cihazdır. Modus ED-SWT sistemi, şok 
dalgalarının en düşük ritimlerinden bile 
maximum verim alınmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Pazardaki diğer 
cihazların aksine, ayarlanabilir elektrof-
rekanslara sahip olan bu sistemde şok 
sayısı her kişi için özel olarak ayarla-
nabilmektedir. Böylece Modus ED-SWT 
tedavileri kısa sürede çok daha etkin 
sonuçlar vermektedir.

PROSTATİT(PROS-
TAT İLTİHABI)
Prostatit (prostat iltihabı), prostat bezi-
nin iltihaplanmasıdır. Prostat iltihabı 
(prostatit), 50 yaş altındaki erkeklerde en 
sık görülen prostat hastalığı iken 50 yaş 
ve üzeri erkeklerde prostat büyümesi 
(BPH) ve prostat kanserinden sonra 
üçüncü sırada görülen prostat 
hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre 
prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökend-
eki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir 
ve erkeklerin %50 den fazlası hayatlarının 
bir noktasında prostatit atağı geçirmek-
tedir.

Kronik prostatit sıklıkla uzun süreli antibi-
yotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. 
Hastaların çoğu genelde kutu kutu 
antibiyotik kullanmasına rağmen iyileşe-
memektedir.
 

KRONİK PROSTA-
TİT SORUNU İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Kronik prostatit hastalarında, düşük 
yoğunluklu elektromanyetik şok dalgası 
(Modus ED SWT) tedavisi;
Yeni damar oluşumunu sağlayarak,
Kanlanmayı artırarak,
Enflamasyonu engelleyerek,
Kas kasılmalarını azaltarak,
Sinir uyarılarını etkileyerek,
Ağrıyı, idrar şikayetlerini ve cinsel fonksi-
yonları %80 oranında düzelttiği bilimsel 
çalışmalar ile gösterilmiştir.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi perine ded-
iğimiz bölgeden (yumurtalar ile makat 
arası) ve cilt üzerinden uygulanır. Her-
hangi bir girişim gerektirmez. İşlem son-
rası hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Haftada iki kez en az 6-12 
seans yapılır. Tedavi yaklaşık 20 dakika 
sürer.

PEYRONIE  İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Modus ED SWT tedavisi uygulanan 
hastalarda ağrıda azalma, sertleşme 
bozukluğunda düzelme saptanmıştır. 
Uygulanan düşük enerjili şok dalgaları 
akut fazdaki Peyronie plaklarında doku 
iyileşmesi mekanizması üzerine etkileri-
yle plağın küçülmesine yol açmaktadır. 
Sertleşme sırasındaki ağrı ve penis 
eğriliği üzerine yarattığı bu dikkat çekici 
etkileri Peyronie hastalarının ağrı ve 

peniste eğrilik tedavisi dışında da kaliteli 
bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı 
sağlar.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi girişimşel 
(invazive) olmayan bir metod ile düşük 
yoğunluklu şok dalgalarını penis üze-
rindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve 
sonuçta penisin bu bölgelerinde kan 
akımının artmasına ve pyronienin tedavi 
edilmesine yardımcı olur. işlem sonrası 
hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Uygulama haftada en az 1 
veya 2 seans olarak yapılır. Plağın 
eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 
6-24 seans gerekir. Seans süresi 30-40 
dakika sürmektedir.
 

PROSTAT VE 
SERTLEŞME 
BOZUKLUĞU
Prostat her erkekte bulunan ve 
genç-erişkin erkeklerde ağırlığı 18-20 
grama varan önemli bir salgı bezidir. 
Prostat hastalığı orta ve üst yaş erkekler-
in sıklıkla karşılaştığı, hastanın cinsel ve 

günlük hayatını önemli derecede etkiley-
en bir rahatsızlıktır.
Orta yaşlarda görülmeye başlayan pros-
tat rahatsızlığı genelde üç şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

1. Prostat iltihabı
2. Prostat kanseri
3. İyi huylu prostat büyümesi

PROSTATIN ÖNEMİ
Prostatın başlıca görevi hem meninin 
büyük oranda oluşmasını sağlamak hem 
de meni içerisindeki spermlere canlılık ve 
hareket kazandırmaktır. Prostat bezinde 
bir sorun olması hastanın genel sağlığının 
yanı sıra cinsel sağlığına da etki etmekte-
dir.

PROSTAT 
HASTALIĞININ 
BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİLERİ
Prostat hastalığı genellikle kendini idrar 
yaparken ağrı ve yanma, sık idrara çıkma 
isteği, idrarda kan görme, cinsel isteksiz-
lik ve ereksiyon sorunu, testislerde ağrı 
olarak göstermektedir.
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle ilaç ve cerrahi yöntemler; prostat 
kanserinde ise bunların yanı sıra 
hastalığın şiddetine göre radyoterapi ve 
hormon tedavileri de kullanılmaktadır.

PROSTAT VE 
EREKSİYON 
İLİŞKİSİ

Yapılan bilimsel araştırmalara göre pros-
tat hastalığına yol açan etmenlerin aynı 
zamanda sertleşme sorununa da yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Ayrıca prostat 
kanserinde kullanılan hormon tedavileri 
erkeklik hormonunu da baskılamaktadır. 
Testesteronu engelleyen bu ilaçlardan 
sonra kişi cinsel isteksizlik ve penis 
fonksiyonlarında kayıp sorunları yaşay-
abiliyor. Ayrıca prostat kanseri ameliyat-
larında genellikle ereksiyon sinirleri alın-
maktadır. Böylece hasta yüksek oranda 
ereksiyon kaybına uğramaktadır.

DIĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle antibiyotik ilaçlar, cerrahi yöntemler 
ve radyoterapi (prostat kanserinde) 
kullanılır. Bu tedaviler vücutta ağır tahri-
batlara yol açabileceği gibi hastanın 
hayat kalitesini azaltmaktadır.
Modus ED-SWT kullanımında ise prostat 
bezi ve çevresinde;
• Yeni damar oluşumu sağlanarak,
•  Kanlanma artırılarak,
•  Enflamasyon engellenerek,
•  Sinir uyarıları etkilenerek ağrıları, idrar 
yapmadaki şikayetleri ve cinsel sorunları 
ortadan kaldırır.
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MODUS ED SWT 
TEDAVİSİNİN ETKİ 
MEKANİZMASI 
NEDİR?
Vücudun doğal iyileştirme mekanizma-
larından Kök Hücrelerini harekete 
geçirmektedir.  Damar oluşturan Kök 
Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni 
damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoen-
dotelizasyon ve Anjiogenez). Yeni damar 
oluşumu ile artan penis kanlanması 
sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi 
yeniden eski normal haline geri dönmek-
tedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NASIL 
YAPILMAKTADIR?
6 seanslık tedaviler halinde yapılmak-
tadır. Tedavi sırasında penis ve penis 

köküne düşük yoğunluklu ultrasonik ses 
dalgaları verilmektedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NEDEN 
SEANSLAR 
HALİNDE YAPIL-
MAKTADIR?
Tedavinin seanslar halinde yapılmasının 
nedeni, tedavi mekanizması ile ilgilidir. 
Düşük Yoğunluklu Akustik Şok Dal-
galarının etkisi ile Kök Hücre Tutulumu 
sonucu yeni damar oluşumunun sağlan-
ması süre gerektiren ve yavaş gelişen 
vücudun kendi doğal iyileştirme me-
kanizmasıdır. Modus ED SWT tedavisi bu 
nedenlerden dolayı 6'lı seanslar halinde 
yapılmaktadır.

TEDAVİ NE KADAR 
BAŞARILIDIR?
Damarsal nedenli tüm Sertleşme Prob-
lemlerine etkilidir. Damarsal nedenli 
sertleşme problemi tüm hastaların yak-
laşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar 
arasında en büyük grup Şeker Hastaları 
ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, 
prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasın-
da da Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuçlar vermektedir.
 
Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı 
%80'nin, Ağır hastalarda 12-24 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %60'ın 
üzerindedir.

Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup 
hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 
hastanın 3'ünde, Ağır hastalarda ise 
12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 
2'sinde Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuç vermektedir.

6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile 
Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kul-
lanımından kurtulmakta veya çok düşük 
doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dön-
mektedirler. 

12 -24 seans Modus ED-SWT tedavisi ise 
daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen 
Ağır hastaları ilaca cevap verir hale 
getirmekte ve yeniden sürdürülebilir 
mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan 
vermektedir.

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seans tedavinin başarısını daha da 
yükseltmektedir. 

Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen 
başarı oranları ise yaklaşık %60-70 
aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan 
etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner 
kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi 
önceden planlama gereği ve ilaca bağım-
lılık gibi nedenlerden ötürü hastaların 
%50'si bir süre sonra ilaç kullanmayı 
bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt ver-
meyip son çare olarak iğne ve penis 
protezine yönlendirilmiş olan Ağır hasta-
ların Modus ED-SWT tedavisi sonrasında 
ilaçlara cevap verir hale geldiği göster-
ilmiştir.

GÜVENLİ MİDİR? 
YAN ETKİLERİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi tamamen 
güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim 
yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi 
sırasında ve sonrasında bugüne kadar 
bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. 
Her seans sonrasında hastalar beklemek-
sizin günlük hayatlarına dönmektedir. 
Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtla-
ma yoktur.

TEDAVİ SEANSI VE SONRASI 
AĞRILI MIDIR? SEDASYON, 
YATIŞTIRICI VEYA TEDAVİ 
ÖNCESİ HERHANGİ BİR HAZIRLIK 
GEREKLİ MİDİR? TEDAVİ SIRASIN-
DA NE HİSSEDİLMEKTEDİR?

Modus ED-SWT tedavisi sırası ve son-
rasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildir-
ilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya 
tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. 

Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek 
yoktur. Bazı hastalar tedavi sırasında 
hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve 
seans sonunda bu hissin kaybolduğunu 
belirtmişlerdir.

TEDAVİ SEANSI  
NE KADAR 
SÜRMEKTEDİR?
Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika 
sürmektedir. Modus ED-SWT tedavisi tek 
seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans 
tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta 
derece hastaların başarıyla tedavi edile-
bilmesi için 6-12 seans, Ağır derece 
hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi 
için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

TEDAVİ 
BAŞARISI İLK 
DEFA NE  ZAMAN 
HİSSEDİLİR?
,Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son 
Modus ED-SWT seansı bitiminden 1 ay 
sonradır.

İLERİDE TEDAVİYİ 
TEKRARLAMAK 
GEREKİR Mİ?
Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seanslık tedavi başarıyı daha da yük-
seltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin 
tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da 
artırmaktadır.

PENİS BOYUTLAR-
INA ETKİSİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi ile penis kalın-
lığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi 
hastalarda sık olarak gözlenen bir 
durumdur. Bunun nedeni yeni damar 
oluşumudur.

TEKNOLOJİNİN 
ÇALIŞMA 
PRENSİBİ NEDİR?
Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi 
(Low Intensity Shock Wave Therapy) 
2000 yılından beri Kardiyoloji alanında 
kanlanması bozuk kalp dokusunun 
yeniden kanlandırılması tedavisinde 
başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az 
kanlanan dokuda kanlanmayı artırmak-
tadır. Oluştuktan sonra önce yansıtılıp 
sonra odaklanarak yönlendirilen şok 
dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de 
ince yeni damarların oluşumuna yol 
açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve 
böylelikle başarılı sertleşme yeniden 
sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme 
peniste kanlanmanın yeterli olmasına 
bağlıdır.

SERTLEŞME 
SORUNU NEDİR?
Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsı-
zlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için 
gerekli sertleşmeyi başlatamama veya 
sürdürememe durumudur. Damar 
hastalığı veya diğer bilinen adıyla Damar 
Sertliği, Sertleşme Sorunu görülen kişile-
rin %70'inde alta yatan nedendir. Damar 

hastalıkları arasında en yaygın olanları 
Kalp Koroner Arter Hastalığı ve Şeker 
Hastalığıdır, ancak damarları tutan tüm 
hastalıklar beraberinde Sertleşme Sorunu 
ile ortaya çıkabilir. Kalpte koroner damar-
ları etkileyen Damar Sertliği aynı zaman-
da vücudun bütün diğer damarlarını da 
etkilemektedir, penis damarları da bun-
lardan biridir.

Damar hastalıkları arasında çok yaygın 
olan hastalıklardan bir diğeri Şeker 
Hastalığıdır. Şeker Hastalığı vücudun tüm 
ince kılcal damarlarını tutan bir hastalık-
tır, buna penis damarları da dahildir. Bu 
nedenle Şeker Hastalarında erken ya da 
geç dönemde mutlaka Sertleşme Sorunu 
görülür.

Damar hastalığı ya da Damar Sertliğini 
tetikleyen ve ilerleten diğer etkenlerin en 
önemlileri sigara kullanımı, kanda koles-
terol ve lipid yüksekliğidir.
Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavilerinde 
kullanılan birçok tıbbi ilacın yan etkisi 
olarak Sertleşme Sorunu sık olarak 
görülmektedir. 
 
Sertleşme Sorunu bilinenin aksine çok sık 
görülen bir şikayettir. 40 yaşın üzerinde 
her 3 erkeğin 2'sinde aralıklı veya devam-
lı olarak görülmektedir.
Modus ED SWT tedavisi ile penis içinde 
bulunan kılcal damarlara ek damar oluşu-
mu sağlanır. Bu da penise kan gitmesine 
neden olur ve daha fazla sertlik sağlanır.

SERTLEŞMEYİ 
ETKİLEYEN 
HASTALIKLAR
•Şeker
•Kolesterol
•Kalp (Bypass, Anjio)

•Tansiyon
•Prostatit
•Depresyon
•Kronik hastalarda damarlar zamanla 
tahriş olur, kireçlenir ve tıkanmalar mey-
dana gelir. Bu tıkanma şok dalga tedavisi 
sayesinde giderilir.

TEDAVİNİN KALICILIĞI: Kişinin bünyes-
ine ve kronik hastalıklarına göre değişir. 
Kişi sağlığına ne kadar özen gösterirse 
tedavi de o kadar uzun ömürlü olur.
KİMLERE UYGULANAMAZ:
•Penis protezi (mutluluk çubuğu) takan-
lar
•Varukosen: Penisteki spermlerin ölmesi
•Venöz Kaçağı: Az da olsa etkili olabilir, 
denemekte fayda var uygulanabilir.
•Prostatı olan hastalarda prostat 
büyüdüğü zaman damarları ve sinirleri 
sıkıştırır, sertleşme olmaz. Ameliyat old-
uktan 3 ay sonra tedavi uygulanabilir.
•Kasık fıtığı olan hastalarda ameliyattan 1 
ay sonra tedavi uygulanabilir.

Genç hastalarda hücre daha kaliteli 
olduğu için tedavi daha hızlı sonuç verir. 
Yaş ilerledikçe kök hücreler azalır ve 
damarlar çalışmamaya başlar. Modus 
ED-SWT tedavisiyle ölü olan hücreler 
harekete geçirilerek bozulmuş damarlar 
onarılır. Tedavi bittikten 1 ay sonra 
peniste bulunan kılcal damarlarda ek 
damar oluşumu meydana gelir, böylelikle 
daha fazla kan daha fazla sertleşmeye 
neden olur. 

MODUS 
ED SWT NASIL 
UYGULANIR? 
ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin 
çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygu-
lanır. Uygulanan her bölgeye bir seansta 

300, toplamda 1.500 şok atışı 
gerçekleştirilir. Peniste 5 farklı noktaya 
uygulama yapılır. Tedavi toplam 6 seans 
sürmektedir. Rahatsızlığın şiddetine göre 
6-12 seansta tedavi tamamlanabilir. Her 
seans yaklaşık olarak 20 dakika sürmek-
tedir. Tedaviden önce sedasyon, 
yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihti-
yaç duyulmaz. İşlem sırasında veya son-
rasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, 
morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan 
etkisi yoktur.

MODUS 
ED SWT’NİN 
AVANTAJLARI VE 
BAŞARILARI 

•Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu 
tedavi yöntemi tamamen invazivdir. 
•Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi 
her cinsel ilişkiden önce kullanılması 
gerekmez. 
•İlaç tedavisi gibi sadece damarları bir 
süre için açarak değil, damarlardaki 
tıkanıkları tamamen gidererek ve yeni 
damar oluşumunu hızlandırarak kalıcı 
tedavi sunar.

•Modus ED-SWT tedavisinin kan damar-
larını artırarak penis kalınlığını artırdığı 
gözlemlenmiştir.
•İşlem sonrasında hasta günlük hayatına 
devam etmektedir. 
•İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, 
sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerek-
tirmez. 
•ED-SWT tedavi başarısı %80’in üze-
rindedir. İlaç tedavisine dahi cevap ver-
meyen ağır hastalarda başarı oranı %60’ı 
geçmektedir.
•ED-SWT tedavisinden sonra hastalar 
daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine 
artık ihtiyaç duymamaktadır.   
•Hiçbir yan etkisi yoktur.

DİĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Erektil disfonksiyonun mevcut cerrahi 
olmayan tedavi yöntemleri damar içi 
damar genişletici ajanların intraka-
vernosal enjeksiyonlarından oluşur. Bu 

yöntemlerde damarın genişliği artırılarak 
kan akışı hızlandırılmaktadır. Bu tedavi 
yöntemlerinin dezavantajları ise penisin 
erekte olmasının altında yatan patolojik 
etkenleri ortadan kaldırmamasıdır. Genel-
likle cinsel ilişki öncesinde kullanılır ve 
etki süresi çok kısıtlıdır.

İlaç tedavilerinde ilaçlar oral yolla alınır 
ve etken maddeler kana karışır. Bu 
durum penisteki damarları açması gerek-
en etken maddelerin vücuda yayılarak 
tüm damarlara etki etmesine sebep olur. 
Böylece kalp ve damar hastalıklarına 
sahip bireyler için ciddi riskler oluşur. 
Modus ED-SWT tedavisinde ise odaklan-
mış şok dalgaları sadece hedeflenen 
bölgedeki kan damarlarını uyarır.
Modus ED-SWT’nin odaklanmış şok 
dalgaları ile yapılan tedavide ise söz 
konusu patolojik etkenler tamamen 
ortadan kaldırılarak, ağır hastalarda bile 
tamamen iyileşme gözlenir. Modus 
ED-SWT ile diğer tedavi yöntemlerinde 
olduğu gibi damar genişliği artırılmaz, 
yeni damar oluşumu sağlanır. Böylece 
özellikle kalp ve damar rahatsızlığına 
sahip kişilerde görülme olasılığı artan 
riskli yan etkilerden uzak durulmuş olur. 
Ayrıca Modus ED-SWT non-invaziv bir 
tedavi yöntemi olduğu için hastaya cer-
rahi müdahalede bulunulmaz. Hasta 
yaklaşık 20 dakika süren seanslardan 
sonra günlük hayatına kaldığı yerden 
devam eder.

Modus ED-SWT sistemi bu alanda penis 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış 
bir cihazdır. Modus ED-SWT sistemi, şok 
dalgalarının en düşük ritimlerinden bile 
maximum verim alınmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Pazardaki diğer 
cihazların aksine, ayarlanabilir elektrof-
rekanslara sahip olan bu sistemde şok 
sayısı her kişi için özel olarak ayarla-
nabilmektedir. Böylece Modus ED-SWT 
tedavileri kısa sürede çok daha etkin 
sonuçlar vermektedir.

PROSTATİT(PROS-
TAT İLTİHABI)
Prostatit (prostat iltihabı), prostat bezi-
nin iltihaplanmasıdır. Prostat iltihabı 
(prostatit), 50 yaş altındaki erkeklerde en 
sık görülen prostat hastalığı iken 50 yaş 
ve üzeri erkeklerde prostat büyümesi 
(BPH) ve prostat kanserinden sonra 
üçüncü sırada görülen prostat 
hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre 
prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökend-
eki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir 
ve erkeklerin %50 den fazlası hayatlarının 
bir noktasında prostatit atağı geçirmek-
tedir.

Kronik prostatit sıklıkla uzun süreli antibi-
yotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. 
Hastaların çoğu genelde kutu kutu 
antibiyotik kullanmasına rağmen iyileşe-
memektedir.
 

KRONİK PROSTA-
TİT SORUNU İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Kronik prostatit hastalarında, düşük 
yoğunluklu elektromanyetik şok dalgası 
(Modus ED SWT) tedavisi;
Yeni damar oluşumunu sağlayarak,
Kanlanmayı artırarak,
Enflamasyonu engelleyerek,
Kas kasılmalarını azaltarak,
Sinir uyarılarını etkileyerek,
Ağrıyı, idrar şikayetlerini ve cinsel fonksi-
yonları %80 oranında düzelttiği bilimsel 
çalışmalar ile gösterilmiştir.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi perine ded-
iğimiz bölgeden (yumurtalar ile makat 
arası) ve cilt üzerinden uygulanır. Her-
hangi bir girişim gerektirmez. İşlem son-
rası hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Haftada iki kez en az 6-12 
seans yapılır. Tedavi yaklaşık 20 dakika 
sürer.

PEYRONIE  İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Modus ED SWT tedavisi uygulanan 
hastalarda ağrıda azalma, sertleşme 
bozukluğunda düzelme saptanmıştır. 
Uygulanan düşük enerjili şok dalgaları 
akut fazdaki Peyronie plaklarında doku 
iyileşmesi mekanizması üzerine etkileri-
yle plağın küçülmesine yol açmaktadır. 
Sertleşme sırasındaki ağrı ve penis 
eğriliği üzerine yarattığı bu dikkat çekici 
etkileri Peyronie hastalarının ağrı ve 

peniste eğrilik tedavisi dışında da kaliteli 
bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı 
sağlar.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi girişimşel 
(invazive) olmayan bir metod ile düşük 
yoğunluklu şok dalgalarını penis üze-
rindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve 
sonuçta penisin bu bölgelerinde kan 
akımının artmasına ve pyronienin tedavi 
edilmesine yardımcı olur. işlem sonrası 
hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Uygulama haftada en az 1 
veya 2 seans olarak yapılır. Plağın 
eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 
6-24 seans gerekir. Seans süresi 30-40 
dakika sürmektedir.
 

PROSTAT VE 
SERTLEŞME 
BOZUKLUĞU
Prostat her erkekte bulunan ve 
genç-erişkin erkeklerde ağırlığı 18-20 
grama varan önemli bir salgı bezidir. 
Prostat hastalığı orta ve üst yaş erkekler-
in sıklıkla karşılaştığı, hastanın cinsel ve 

günlük hayatını önemli derecede etkiley-
en bir rahatsızlıktır.
Orta yaşlarda görülmeye başlayan pros-
tat rahatsızlığı genelde üç şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

1. Prostat iltihabı
2. Prostat kanseri
3. İyi huylu prostat büyümesi

PROSTATIN ÖNEMİ
Prostatın başlıca görevi hem meninin 
büyük oranda oluşmasını sağlamak hem 
de meni içerisindeki spermlere canlılık ve 
hareket kazandırmaktır. Prostat bezinde 
bir sorun olması hastanın genel sağlığının 
yanı sıra cinsel sağlığına da etki etmekte-
dir.

PROSTAT 
HASTALIĞININ 
BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİLERİ
Prostat hastalığı genellikle kendini idrar 
yaparken ağrı ve yanma, sık idrara çıkma 
isteği, idrarda kan görme, cinsel isteksiz-
lik ve ereksiyon sorunu, testislerde ağrı 
olarak göstermektedir.
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle ilaç ve cerrahi yöntemler; prostat 
kanserinde ise bunların yanı sıra 
hastalığın şiddetine göre radyoterapi ve 
hormon tedavileri de kullanılmaktadır.

PROSTAT VE 
EREKSİYON 
İLİŞKİSİ

Yapılan bilimsel araştırmalara göre pros-
tat hastalığına yol açan etmenlerin aynı 
zamanda sertleşme sorununa da yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Ayrıca prostat 
kanserinde kullanılan hormon tedavileri 
erkeklik hormonunu da baskılamaktadır. 
Testesteronu engelleyen bu ilaçlardan 
sonra kişi cinsel isteksizlik ve penis 
fonksiyonlarında kayıp sorunları yaşay-
abiliyor. Ayrıca prostat kanseri ameliyat-
larında genellikle ereksiyon sinirleri alın-
maktadır. Böylece hasta yüksek oranda 
ereksiyon kaybına uğramaktadır.

DIĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle antibiyotik ilaçlar, cerrahi yöntemler 
ve radyoterapi (prostat kanserinde) 
kullanılır. Bu tedaviler vücutta ağır tahri-
batlara yol açabileceği gibi hastanın 
hayat kalitesini azaltmaktadır.
Modus ED-SWT kullanımında ise prostat 
bezi ve çevresinde;
• Yeni damar oluşumu sağlanarak,
•  Kanlanma artırılarak,
•  Enflamasyon engellenerek,
•  Sinir uyarıları etkilenerek ağrıları, idrar 
yapmadaki şikayetleri ve cinsel sorunları 
ortadan kaldırır.
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MODUS ED SWT 
TEDAVİSİNİN ETKİ 
MEKANİZMASI 
NEDİR?
Vücudun doğal iyileştirme mekanizma-
larından Kök Hücrelerini harekete 
geçirmektedir.  Damar oluşturan Kök 
Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni 
damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoen-
dotelizasyon ve Anjiogenez). Yeni damar 
oluşumu ile artan penis kanlanması 
sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi 
yeniden eski normal haline geri dönmek-
tedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NASIL 
YAPILMAKTADIR?
6 seanslık tedaviler halinde yapılmak-
tadır. Tedavi sırasında penis ve penis 

köküne düşük yoğunluklu ultrasonik ses 
dalgaları verilmektedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NEDEN 
SEANSLAR 
HALİNDE YAPIL-
MAKTADIR?
Tedavinin seanslar halinde yapılmasının 
nedeni, tedavi mekanizması ile ilgilidir. 
Düşük Yoğunluklu Akustik Şok Dal-
galarının etkisi ile Kök Hücre Tutulumu 
sonucu yeni damar oluşumunun sağlan-
ması süre gerektiren ve yavaş gelişen 
vücudun kendi doğal iyileştirme me-
kanizmasıdır. Modus ED SWT tedavisi bu 
nedenlerden dolayı 6'lı seanslar halinde 
yapılmaktadır.

TEDAVİ NE KADAR 
BAŞARILIDIR?
Damarsal nedenli tüm Sertleşme Prob-
lemlerine etkilidir. Damarsal nedenli 
sertleşme problemi tüm hastaların yak-
laşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar 
arasında en büyük grup Şeker Hastaları 
ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, 
prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasın-
da da Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuçlar vermektedir.
 
Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı 
%80'nin, Ağır hastalarda 12-24 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %60'ın 
üzerindedir.

Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup 
hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 
hastanın 3'ünde, Ağır hastalarda ise 
12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 
2'sinde Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuç vermektedir.

6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile 
Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kul-
lanımından kurtulmakta veya çok düşük 
doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dön-
mektedirler. 

12 -24 seans Modus ED-SWT tedavisi ise 
daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen 
Ağır hastaları ilaca cevap verir hale 
getirmekte ve yeniden sürdürülebilir 
mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan 
vermektedir.

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seans tedavinin başarısını daha da 
yükseltmektedir. 

Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen 
başarı oranları ise yaklaşık %60-70 
aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan 
etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner 
kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi 
önceden planlama gereği ve ilaca bağım-
lılık gibi nedenlerden ötürü hastaların 
%50'si bir süre sonra ilaç kullanmayı 
bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt ver-
meyip son çare olarak iğne ve penis 
protezine yönlendirilmiş olan Ağır hasta-
ların Modus ED-SWT tedavisi sonrasında 
ilaçlara cevap verir hale geldiği göster-
ilmiştir.

GÜVENLİ MİDİR? 
YAN ETKİLERİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi tamamen 
güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim 
yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi 
sırasında ve sonrasında bugüne kadar 
bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. 
Her seans sonrasında hastalar beklemek-
sizin günlük hayatlarına dönmektedir. 
Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtla-
ma yoktur.

TEDAVİ SEANSI VE SONRASI 
AĞRILI MIDIR? SEDASYON, 
YATIŞTIRICI VEYA TEDAVİ 
ÖNCESİ HERHANGİ BİR HAZIRLIK 
GEREKLİ MİDİR? TEDAVİ SIRASIN-
DA NE HİSSEDİLMEKTEDİR?

Modus ED-SWT tedavisi sırası ve son-
rasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildir-
ilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya 
tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. 

Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek 
yoktur. Bazı hastalar tedavi sırasında 
hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve 
seans sonunda bu hissin kaybolduğunu 
belirtmişlerdir.

TEDAVİ SEANSI  
NE KADAR 
SÜRMEKTEDİR?
Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika 
sürmektedir. Modus ED-SWT tedavisi tek 
seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans 
tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta 
derece hastaların başarıyla tedavi edile-
bilmesi için 6-12 seans, Ağır derece 
hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi 
için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

TEDAVİ 
BAŞARISI İLK 
DEFA NE  ZAMAN 
HİSSEDİLİR?
,Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son 
Modus ED-SWT seansı bitiminden 1 ay 
sonradır.

İLERİDE TEDAVİYİ 
TEKRARLAMAK 
GEREKİR Mİ?
Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seanslık tedavi başarıyı daha da yük-
seltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin 
tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da 
artırmaktadır.

PENİS BOYUTLAR-
INA ETKİSİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi ile penis kalın-
lığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi 
hastalarda sık olarak gözlenen bir 
durumdur. Bunun nedeni yeni damar 
oluşumudur.

TEKNOLOJİNİN 
ÇALIŞMA 
PRENSİBİ NEDİR?
Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi 
(Low Intensity Shock Wave Therapy) 
2000 yılından beri Kardiyoloji alanında 
kanlanması bozuk kalp dokusunun 
yeniden kanlandırılması tedavisinde 
başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az 
kanlanan dokuda kanlanmayı artırmak-
tadır. Oluştuktan sonra önce yansıtılıp 
sonra odaklanarak yönlendirilen şok 
dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de 
ince yeni damarların oluşumuna yol 
açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve 
böylelikle başarılı sertleşme yeniden 
sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme 
peniste kanlanmanın yeterli olmasına 
bağlıdır.

SERTLEŞME 
SORUNU NEDİR?
Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsı-
zlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için 
gerekli sertleşmeyi başlatamama veya 
sürdürememe durumudur. Damar 
hastalığı veya diğer bilinen adıyla Damar 
Sertliği, Sertleşme Sorunu görülen kişile-
rin %70'inde alta yatan nedendir. Damar 

hastalıkları arasında en yaygın olanları 
Kalp Koroner Arter Hastalığı ve Şeker 
Hastalığıdır, ancak damarları tutan tüm 
hastalıklar beraberinde Sertleşme Sorunu 
ile ortaya çıkabilir. Kalpte koroner damar-
ları etkileyen Damar Sertliği aynı zaman-
da vücudun bütün diğer damarlarını da 
etkilemektedir, penis damarları da bun-
lardan biridir.

Damar hastalıkları arasında çok yaygın 
olan hastalıklardan bir diğeri Şeker 
Hastalığıdır. Şeker Hastalığı vücudun tüm 
ince kılcal damarlarını tutan bir hastalık-
tır, buna penis damarları da dahildir. Bu 
nedenle Şeker Hastalarında erken ya da 
geç dönemde mutlaka Sertleşme Sorunu 
görülür.

Damar hastalığı ya da Damar Sertliğini 
tetikleyen ve ilerleten diğer etkenlerin en 
önemlileri sigara kullanımı, kanda koles-
terol ve lipid yüksekliğidir.
Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavilerinde 
kullanılan birçok tıbbi ilacın yan etkisi 
olarak Sertleşme Sorunu sık olarak 
görülmektedir. 
 
Sertleşme Sorunu bilinenin aksine çok sık 
görülen bir şikayettir. 40 yaşın üzerinde 
her 3 erkeğin 2'sinde aralıklı veya devam-
lı olarak görülmektedir.
Modus ED SWT tedavisi ile penis içinde 
bulunan kılcal damarlara ek damar oluşu-
mu sağlanır. Bu da penise kan gitmesine 
neden olur ve daha fazla sertlik sağlanır.

SERTLEŞMEYİ 
ETKİLEYEN 
HASTALIKLAR
•Şeker
•Kolesterol
•Kalp (Bypass, Anjio)

•Tansiyon
•Prostatit
•Depresyon
•Kronik hastalarda damarlar zamanla 
tahriş olur, kireçlenir ve tıkanmalar mey-
dana gelir. Bu tıkanma şok dalga tedavisi 
sayesinde giderilir.

TEDAVİNİN KALICILIĞI: Kişinin bünyes-
ine ve kronik hastalıklarına göre değişir. 
Kişi sağlığına ne kadar özen gösterirse 
tedavi de o kadar uzun ömürlü olur.
KİMLERE UYGULANAMAZ:
•Penis protezi (mutluluk çubuğu) takan-
lar
•Varukosen: Penisteki spermlerin ölmesi
•Venöz Kaçağı: Az da olsa etkili olabilir, 
denemekte fayda var uygulanabilir.
•Prostatı olan hastalarda prostat 
büyüdüğü zaman damarları ve sinirleri 
sıkıştırır, sertleşme olmaz. Ameliyat old-
uktan 3 ay sonra tedavi uygulanabilir.
•Kasık fıtığı olan hastalarda ameliyattan 1 
ay sonra tedavi uygulanabilir.

Genç hastalarda hücre daha kaliteli 
olduğu için tedavi daha hızlı sonuç verir. 
Yaş ilerledikçe kök hücreler azalır ve 
damarlar çalışmamaya başlar. Modus 
ED-SWT tedavisiyle ölü olan hücreler 
harekete geçirilerek bozulmuş damarlar 
onarılır. Tedavi bittikten 1 ay sonra 
peniste bulunan kılcal damarlarda ek 
damar oluşumu meydana gelir, böylelikle 
daha fazla kan daha fazla sertleşmeye 
neden olur. 

MODUS 
ED SWT NASIL 
UYGULANIR? 
ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin 
çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygu-
lanır. Uygulanan her bölgeye bir seansta 

300, toplamda 1.500 şok atışı 
gerçekleştirilir. Peniste 5 farklı noktaya 
uygulama yapılır. Tedavi toplam 6 seans 
sürmektedir. Rahatsızlığın şiddetine göre 
6-12 seansta tedavi tamamlanabilir. Her 
seans yaklaşık olarak 20 dakika sürmek-
tedir. Tedaviden önce sedasyon, 
yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihti-
yaç duyulmaz. İşlem sırasında veya son-
rasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, 
morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan 
etkisi yoktur.

MODUS 
ED SWT’NİN 
AVANTAJLARI VE 
BAŞARILARI 

•Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu 
tedavi yöntemi tamamen invazivdir. 
•Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi 
her cinsel ilişkiden önce kullanılması 
gerekmez. 
•İlaç tedavisi gibi sadece damarları bir 
süre için açarak değil, damarlardaki 
tıkanıkları tamamen gidererek ve yeni 
damar oluşumunu hızlandırarak kalıcı 
tedavi sunar.

•Modus ED-SWT tedavisinin kan damar-
larını artırarak penis kalınlığını artırdığı 
gözlemlenmiştir.
•İşlem sonrasında hasta günlük hayatına 
devam etmektedir. 
•İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, 
sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerek-
tirmez. 
•ED-SWT tedavi başarısı %80’in üze-
rindedir. İlaç tedavisine dahi cevap ver-
meyen ağır hastalarda başarı oranı %60’ı 
geçmektedir.
•ED-SWT tedavisinden sonra hastalar 
daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine 
artık ihtiyaç duymamaktadır.   
•Hiçbir yan etkisi yoktur.

DİĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Erektil disfonksiyonun mevcut cerrahi 
olmayan tedavi yöntemleri damar içi 
damar genişletici ajanların intraka-
vernosal enjeksiyonlarından oluşur. Bu 

yöntemlerde damarın genişliği artırılarak 
kan akışı hızlandırılmaktadır. Bu tedavi 
yöntemlerinin dezavantajları ise penisin 
erekte olmasının altında yatan patolojik 
etkenleri ortadan kaldırmamasıdır. Genel-
likle cinsel ilişki öncesinde kullanılır ve 
etki süresi çok kısıtlıdır.

İlaç tedavilerinde ilaçlar oral yolla alınır 
ve etken maddeler kana karışır. Bu 
durum penisteki damarları açması gerek-
en etken maddelerin vücuda yayılarak 
tüm damarlara etki etmesine sebep olur. 
Böylece kalp ve damar hastalıklarına 
sahip bireyler için ciddi riskler oluşur. 
Modus ED-SWT tedavisinde ise odaklan-
mış şok dalgaları sadece hedeflenen 
bölgedeki kan damarlarını uyarır.
Modus ED-SWT’nin odaklanmış şok 
dalgaları ile yapılan tedavide ise söz 
konusu patolojik etkenler tamamen 
ortadan kaldırılarak, ağır hastalarda bile 
tamamen iyileşme gözlenir. Modus 
ED-SWT ile diğer tedavi yöntemlerinde 
olduğu gibi damar genişliği artırılmaz, 
yeni damar oluşumu sağlanır. Böylece 
özellikle kalp ve damar rahatsızlığına 
sahip kişilerde görülme olasılığı artan 
riskli yan etkilerden uzak durulmuş olur. 
Ayrıca Modus ED-SWT non-invaziv bir 
tedavi yöntemi olduğu için hastaya cer-
rahi müdahalede bulunulmaz. Hasta 
yaklaşık 20 dakika süren seanslardan 
sonra günlük hayatına kaldığı yerden 
devam eder.

Modus ED-SWT sistemi bu alanda penis 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış 
bir cihazdır. Modus ED-SWT sistemi, şok 
dalgalarının en düşük ritimlerinden bile 
maximum verim alınmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Pazardaki diğer 
cihazların aksine, ayarlanabilir elektrof-
rekanslara sahip olan bu sistemde şok 
sayısı her kişi için özel olarak ayarla-
nabilmektedir. Böylece Modus ED-SWT 
tedavileri kısa sürede çok daha etkin 
sonuçlar vermektedir.

PROSTATİT(PROS-
TAT İLTİHABI)
Prostatit (prostat iltihabı), prostat bezi-
nin iltihaplanmasıdır. Prostat iltihabı 
(prostatit), 50 yaş altındaki erkeklerde en 
sık görülen prostat hastalığı iken 50 yaş 
ve üzeri erkeklerde prostat büyümesi 
(BPH) ve prostat kanserinden sonra 
üçüncü sırada görülen prostat 
hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre 
prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökend-
eki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir 
ve erkeklerin %50 den fazlası hayatlarının 
bir noktasında prostatit atağı geçirmek-
tedir.

Kronik prostatit sıklıkla uzun süreli antibi-
yotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. 
Hastaların çoğu genelde kutu kutu 
antibiyotik kullanmasına rağmen iyileşe-
memektedir.
 

KRONİK PROSTA-
TİT SORUNU İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Kronik prostatit hastalarında, düşük 
yoğunluklu elektromanyetik şok dalgası 
(Modus ED SWT) tedavisi;
Yeni damar oluşumunu sağlayarak,
Kanlanmayı artırarak,
Enflamasyonu engelleyerek,
Kas kasılmalarını azaltarak,
Sinir uyarılarını etkileyerek,
Ağrıyı, idrar şikayetlerini ve cinsel fonksi-
yonları %80 oranında düzelttiği bilimsel 
çalışmalar ile gösterilmiştir.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi perine ded-
iğimiz bölgeden (yumurtalar ile makat 
arası) ve cilt üzerinden uygulanır. Her-
hangi bir girişim gerektirmez. İşlem son-
rası hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Haftada iki kez en az 6-12 
seans yapılır. Tedavi yaklaşık 20 dakika 
sürer.

PEYRONIE  İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Modus ED SWT tedavisi uygulanan 
hastalarda ağrıda azalma, sertleşme 
bozukluğunda düzelme saptanmıştır. 
Uygulanan düşük enerjili şok dalgaları 
akut fazdaki Peyronie plaklarında doku 
iyileşmesi mekanizması üzerine etkileri-
yle plağın küçülmesine yol açmaktadır. 
Sertleşme sırasındaki ağrı ve penis 
eğriliği üzerine yarattığı bu dikkat çekici 
etkileri Peyronie hastalarının ağrı ve 

peniste eğrilik tedavisi dışında da kaliteli 
bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı 
sağlar.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi girişimşel 
(invazive) olmayan bir metod ile düşük 
yoğunluklu şok dalgalarını penis üze-
rindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve 
sonuçta penisin bu bölgelerinde kan 
akımının artmasına ve pyronienin tedavi 
edilmesine yardımcı olur. işlem sonrası 
hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Uygulama haftada en az 1 
veya 2 seans olarak yapılır. Plağın 
eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 
6-24 seans gerekir. Seans süresi 30-40 
dakika sürmektedir.
 

PROSTAT VE 
SERTLEŞME 
BOZUKLUĞU
Prostat her erkekte bulunan ve 
genç-erişkin erkeklerde ağırlığı 18-20 
grama varan önemli bir salgı bezidir. 
Prostat hastalığı orta ve üst yaş erkekler-
in sıklıkla karşılaştığı, hastanın cinsel ve 

günlük hayatını önemli derecede etkiley-
en bir rahatsızlıktır.
Orta yaşlarda görülmeye başlayan pros-
tat rahatsızlığı genelde üç şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

1. Prostat iltihabı
2. Prostat kanseri
3. İyi huylu prostat büyümesi

PROSTATIN ÖNEMİ
Prostatın başlıca görevi hem meninin 
büyük oranda oluşmasını sağlamak hem 
de meni içerisindeki spermlere canlılık ve 
hareket kazandırmaktır. Prostat bezinde 
bir sorun olması hastanın genel sağlığının 
yanı sıra cinsel sağlığına da etki etmekte-
dir.

PROSTAT 
HASTALIĞININ 
BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİLERİ
Prostat hastalığı genellikle kendini idrar 
yaparken ağrı ve yanma, sık idrara çıkma 
isteği, idrarda kan görme, cinsel isteksiz-
lik ve ereksiyon sorunu, testislerde ağrı 
olarak göstermektedir.
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle ilaç ve cerrahi yöntemler; prostat 
kanserinde ise bunların yanı sıra 
hastalığın şiddetine göre radyoterapi ve 
hormon tedavileri de kullanılmaktadır.

PROSTAT VE 
EREKSİYON 
İLİŞKİSİ

Yapılan bilimsel araştırmalara göre pros-
tat hastalığına yol açan etmenlerin aynı 
zamanda sertleşme sorununa da yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Ayrıca prostat 
kanserinde kullanılan hormon tedavileri 
erkeklik hormonunu da baskılamaktadır. 
Testesteronu engelleyen bu ilaçlardan 
sonra kişi cinsel isteksizlik ve penis 
fonksiyonlarında kayıp sorunları yaşay-
abiliyor. Ayrıca prostat kanseri ameliyat-
larında genellikle ereksiyon sinirleri alın-
maktadır. Böylece hasta yüksek oranda 
ereksiyon kaybına uğramaktadır.

DIĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle antibiyotik ilaçlar, cerrahi yöntemler 
ve radyoterapi (prostat kanserinde) 
kullanılır. Bu tedaviler vücutta ağır tahri-
batlara yol açabileceği gibi hastanın 
hayat kalitesini azaltmaktadır.
Modus ED-SWT kullanımında ise prostat 
bezi ve çevresinde;
• Yeni damar oluşumu sağlanarak,
•  Kanlanma artırılarak,
•  Enflamasyon engellenerek,
•  Sinir uyarıları etkilenerek ağrıları, idrar 
yapmadaki şikayetleri ve cinsel sorunları 
ortadan kaldırır.
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MODUS ED SWT 
TEDAVİSİNİN ETKİ 
MEKANİZMASI 
NEDİR?
Vücudun doğal iyileştirme mekanizma-
larından Kök Hücrelerini harekete 
geçirmektedir.  Damar oluşturan Kök 
Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni 
damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoen-
dotelizasyon ve Anjiogenez). Yeni damar 
oluşumu ile artan penis kanlanması 
sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi 
yeniden eski normal haline geri dönmek-
tedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NASIL 
YAPILMAKTADIR?
6 seanslık tedaviler halinde yapılmak-
tadır. Tedavi sırasında penis ve penis 

köküne düşük yoğunluklu ultrasonik ses 
dalgaları verilmektedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NEDEN 
SEANSLAR 
HALİNDE YAPIL-
MAKTADIR?
Tedavinin seanslar halinde yapılmasının 
nedeni, tedavi mekanizması ile ilgilidir. 
Düşük Yoğunluklu Akustik Şok Dal-
galarının etkisi ile Kök Hücre Tutulumu 
sonucu yeni damar oluşumunun sağlan-
ması süre gerektiren ve yavaş gelişen 
vücudun kendi doğal iyileştirme me-
kanizmasıdır. Modus ED SWT tedavisi bu 
nedenlerden dolayı 6'lı seanslar halinde 
yapılmaktadır.

TEDAVİ NE KADAR 
BAŞARILIDIR?
Damarsal nedenli tüm Sertleşme Prob-
lemlerine etkilidir. Damarsal nedenli 
sertleşme problemi tüm hastaların yak-
laşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar 
arasında en büyük grup Şeker Hastaları 
ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, 
prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasın-
da da Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuçlar vermektedir.
 
Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı 
%80'nin, Ağır hastalarda 12-24 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %60'ın 
üzerindedir.

Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup 
hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 
hastanın 3'ünde, Ağır hastalarda ise 
12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 
2'sinde Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuç vermektedir.

6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile 
Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kul-
lanımından kurtulmakta veya çok düşük 
doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dön-
mektedirler. 

12 -24 seans Modus ED-SWT tedavisi ise 
daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen 
Ağır hastaları ilaca cevap verir hale 
getirmekte ve yeniden sürdürülebilir 
mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan 
vermektedir.

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seans tedavinin başarısını daha da 
yükseltmektedir. 

Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen 
başarı oranları ise yaklaşık %60-70 
aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan 
etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner 
kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi 
önceden planlama gereği ve ilaca bağım-
lılık gibi nedenlerden ötürü hastaların 
%50'si bir süre sonra ilaç kullanmayı 
bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt ver-
meyip son çare olarak iğne ve penis 
protezine yönlendirilmiş olan Ağır hasta-
ların Modus ED-SWT tedavisi sonrasında 
ilaçlara cevap verir hale geldiği göster-
ilmiştir.

GÜVENLİ MİDİR? 
YAN ETKİLERİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi tamamen 
güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim 
yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi 
sırasında ve sonrasında bugüne kadar 
bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. 
Her seans sonrasında hastalar beklemek-
sizin günlük hayatlarına dönmektedir. 
Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtla-
ma yoktur.

TEDAVİ SEANSI VE SONRASI 
AĞRILI MIDIR? SEDASYON, 
YATIŞTIRICI VEYA TEDAVİ 
ÖNCESİ HERHANGİ BİR HAZIRLIK 
GEREKLİ MİDİR? TEDAVİ SIRASIN-
DA NE HİSSEDİLMEKTEDİR?

Modus ED-SWT tedavisi sırası ve son-
rasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildir-
ilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya 
tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. 

Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek 
yoktur. Bazı hastalar tedavi sırasında 
hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve 
seans sonunda bu hissin kaybolduğunu 
belirtmişlerdir.

TEDAVİ SEANSI  
NE KADAR 
SÜRMEKTEDİR?
Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika 
sürmektedir. Modus ED-SWT tedavisi tek 
seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans 
tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta 
derece hastaların başarıyla tedavi edile-
bilmesi için 6-12 seans, Ağır derece 
hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi 
için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

TEDAVİ 
BAŞARISI İLK 
DEFA NE  ZAMAN 
HİSSEDİLİR?
,Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son 
Modus ED-SWT seansı bitiminden 1 ay 
sonradır.

İLERİDE TEDAVİYİ 
TEKRARLAMAK 
GEREKİR Mİ?
Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seanslık tedavi başarıyı daha da yük-
seltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin 
tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da 
artırmaktadır.

PENİS BOYUTLAR-
INA ETKİSİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi ile penis kalın-
lığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi 
hastalarda sık olarak gözlenen bir 
durumdur. Bunun nedeni yeni damar 
oluşumudur.

TEKNOLOJİNİN 
ÇALIŞMA 
PRENSİBİ NEDİR?
Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi 
(Low Intensity Shock Wave Therapy) 
2000 yılından beri Kardiyoloji alanında 
kanlanması bozuk kalp dokusunun 
yeniden kanlandırılması tedavisinde 
başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az 
kanlanan dokuda kanlanmayı artırmak-
tadır. Oluştuktan sonra önce yansıtılıp 
sonra odaklanarak yönlendirilen şok 
dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de 
ince yeni damarların oluşumuna yol 
açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve 
böylelikle başarılı sertleşme yeniden 
sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme 
peniste kanlanmanın yeterli olmasına 
bağlıdır.

SERTLEŞME 
SORUNU NEDİR?
Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsı-
zlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için 
gerekli sertleşmeyi başlatamama veya 
sürdürememe durumudur. Damar 
hastalığı veya diğer bilinen adıyla Damar 
Sertliği, Sertleşme Sorunu görülen kişile-
rin %70'inde alta yatan nedendir. Damar 

hastalıkları arasında en yaygın olanları 
Kalp Koroner Arter Hastalığı ve Şeker 
Hastalığıdır, ancak damarları tutan tüm 
hastalıklar beraberinde Sertleşme Sorunu 
ile ortaya çıkabilir. Kalpte koroner damar-
ları etkileyen Damar Sertliği aynı zaman-
da vücudun bütün diğer damarlarını da 
etkilemektedir, penis damarları da bun-
lardan biridir.

Damar hastalıkları arasında çok yaygın 
olan hastalıklardan bir diğeri Şeker 
Hastalığıdır. Şeker Hastalığı vücudun tüm 
ince kılcal damarlarını tutan bir hastalık-
tır, buna penis damarları da dahildir. Bu 
nedenle Şeker Hastalarında erken ya da 
geç dönemde mutlaka Sertleşme Sorunu 
görülür.

Damar hastalığı ya da Damar Sertliğini 
tetikleyen ve ilerleten diğer etkenlerin en 
önemlileri sigara kullanımı, kanda koles-
terol ve lipid yüksekliğidir.
Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavilerinde 
kullanılan birçok tıbbi ilacın yan etkisi 
olarak Sertleşme Sorunu sık olarak 
görülmektedir. 
 
Sertleşme Sorunu bilinenin aksine çok sık 
görülen bir şikayettir. 40 yaşın üzerinde 
her 3 erkeğin 2'sinde aralıklı veya devam-
lı olarak görülmektedir.
Modus ED SWT tedavisi ile penis içinde 
bulunan kılcal damarlara ek damar oluşu-
mu sağlanır. Bu da penise kan gitmesine 
neden olur ve daha fazla sertlik sağlanır.

SERTLEŞMEYİ 
ETKİLEYEN 
HASTALIKLAR
•Şeker
•Kolesterol
•Kalp (Bypass, Anjio)

•Tansiyon
•Prostatit
•Depresyon
•Kronik hastalarda damarlar zamanla 
tahriş olur, kireçlenir ve tıkanmalar mey-
dana gelir. Bu tıkanma şok dalga tedavisi 
sayesinde giderilir.

TEDAVİNİN KALICILIĞI: Kişinin bünyes-
ine ve kronik hastalıklarına göre değişir. 
Kişi sağlığına ne kadar özen gösterirse 
tedavi de o kadar uzun ömürlü olur.
KİMLERE UYGULANAMAZ:
•Penis protezi (mutluluk çubuğu) takan-
lar
•Varukosen: Penisteki spermlerin ölmesi
•Venöz Kaçağı: Az da olsa etkili olabilir, 
denemekte fayda var uygulanabilir.
•Prostatı olan hastalarda prostat 
büyüdüğü zaman damarları ve sinirleri 
sıkıştırır, sertleşme olmaz. Ameliyat old-
uktan 3 ay sonra tedavi uygulanabilir.
•Kasık fıtığı olan hastalarda ameliyattan 1 
ay sonra tedavi uygulanabilir.

Genç hastalarda hücre daha kaliteli 
olduğu için tedavi daha hızlı sonuç verir. 
Yaş ilerledikçe kök hücreler azalır ve 
damarlar çalışmamaya başlar. Modus 
ED-SWT tedavisiyle ölü olan hücreler 
harekete geçirilerek bozulmuş damarlar 
onarılır. Tedavi bittikten 1 ay sonra 
peniste bulunan kılcal damarlarda ek 
damar oluşumu meydana gelir, böylelikle 
daha fazla kan daha fazla sertleşmeye 
neden olur. 

MODUS 
ED SWT NASIL 
UYGULANIR? 
ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin 
çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygu-
lanır. Uygulanan her bölgeye bir seansta 

300, toplamda 1.500 şok atışı 
gerçekleştirilir. Peniste 5 farklı noktaya 
uygulama yapılır. Tedavi toplam 6 seans 
sürmektedir. Rahatsızlığın şiddetine göre 
6-12 seansta tedavi tamamlanabilir. Her 
seans yaklaşık olarak 20 dakika sürmek-
tedir. Tedaviden önce sedasyon, 
yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihti-
yaç duyulmaz. İşlem sırasında veya son-
rasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, 
morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan 
etkisi yoktur.

MODUS 
ED SWT’NİN 
AVANTAJLARI VE 
BAŞARILARI 

•Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu 
tedavi yöntemi tamamen invazivdir. 
•Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi 
her cinsel ilişkiden önce kullanılması 
gerekmez. 
•İlaç tedavisi gibi sadece damarları bir 
süre için açarak değil, damarlardaki 
tıkanıkları tamamen gidererek ve yeni 
damar oluşumunu hızlandırarak kalıcı 
tedavi sunar.

•Modus ED-SWT tedavisinin kan damar-
larını artırarak penis kalınlığını artırdığı 
gözlemlenmiştir.
•İşlem sonrasında hasta günlük hayatına 
devam etmektedir. 
•İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, 
sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerek-
tirmez. 
•ED-SWT tedavi başarısı %80’in üze-
rindedir. İlaç tedavisine dahi cevap ver-
meyen ağır hastalarda başarı oranı %60’ı 
geçmektedir.
•ED-SWT tedavisinden sonra hastalar 
daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine 
artık ihtiyaç duymamaktadır.   
•Hiçbir yan etkisi yoktur.

DİĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Erektil disfonksiyonun mevcut cerrahi 
olmayan tedavi yöntemleri damar içi 
damar genişletici ajanların intraka-
vernosal enjeksiyonlarından oluşur. Bu 

yöntemlerde damarın genişliği artırılarak 
kan akışı hızlandırılmaktadır. Bu tedavi 
yöntemlerinin dezavantajları ise penisin 
erekte olmasının altında yatan patolojik 
etkenleri ortadan kaldırmamasıdır. Genel-
likle cinsel ilişki öncesinde kullanılır ve 
etki süresi çok kısıtlıdır.

İlaç tedavilerinde ilaçlar oral yolla alınır 
ve etken maddeler kana karışır. Bu 
durum penisteki damarları açması gerek-
en etken maddelerin vücuda yayılarak 
tüm damarlara etki etmesine sebep olur. 
Böylece kalp ve damar hastalıklarına 
sahip bireyler için ciddi riskler oluşur. 
Modus ED-SWT tedavisinde ise odaklan-
mış şok dalgaları sadece hedeflenen 
bölgedeki kan damarlarını uyarır.
Modus ED-SWT’nin odaklanmış şok 
dalgaları ile yapılan tedavide ise söz 
konusu patolojik etkenler tamamen 
ortadan kaldırılarak, ağır hastalarda bile 
tamamen iyileşme gözlenir. Modus 
ED-SWT ile diğer tedavi yöntemlerinde 
olduğu gibi damar genişliği artırılmaz, 
yeni damar oluşumu sağlanır. Böylece 
özellikle kalp ve damar rahatsızlığına 
sahip kişilerde görülme olasılığı artan 
riskli yan etkilerden uzak durulmuş olur. 
Ayrıca Modus ED-SWT non-invaziv bir 
tedavi yöntemi olduğu için hastaya cer-
rahi müdahalede bulunulmaz. Hasta 
yaklaşık 20 dakika süren seanslardan 
sonra günlük hayatına kaldığı yerden 
devam eder.

Modus ED-SWT sistemi bu alanda penis 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış 
bir cihazdır. Modus ED-SWT sistemi, şok 
dalgalarının en düşük ritimlerinden bile 
maximum verim alınmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Pazardaki diğer 
cihazların aksine, ayarlanabilir elektrof-
rekanslara sahip olan bu sistemde şok 
sayısı her kişi için özel olarak ayarla-
nabilmektedir. Böylece Modus ED-SWT 
tedavileri kısa sürede çok daha etkin 
sonuçlar vermektedir.

PROSTATİT(PROS-
TAT İLTİHABI)
Prostatit (prostat iltihabı), prostat bezi-
nin iltihaplanmasıdır. Prostat iltihabı 
(prostatit), 50 yaş altındaki erkeklerde en 
sık görülen prostat hastalığı iken 50 yaş 
ve üzeri erkeklerde prostat büyümesi 
(BPH) ve prostat kanserinden sonra 
üçüncü sırada görülen prostat 
hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre 
prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökend-
eki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir 
ve erkeklerin %50 den fazlası hayatlarının 
bir noktasında prostatit atağı geçirmek-
tedir.

Kronik prostatit sıklıkla uzun süreli antibi-
yotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. 
Hastaların çoğu genelde kutu kutu 
antibiyotik kullanmasına rağmen iyileşe-
memektedir.
 

KRONİK PROSTA-
TİT SORUNU İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Kronik prostatit hastalarında, düşük 
yoğunluklu elektromanyetik şok dalgası 
(Modus ED SWT) tedavisi;
Yeni damar oluşumunu sağlayarak,
Kanlanmayı artırarak,
Enflamasyonu engelleyerek,
Kas kasılmalarını azaltarak,
Sinir uyarılarını etkileyerek,
Ağrıyı, idrar şikayetlerini ve cinsel fonksi-
yonları %80 oranında düzelttiği bilimsel 
çalışmalar ile gösterilmiştir.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi perine ded-
iğimiz bölgeden (yumurtalar ile makat 
arası) ve cilt üzerinden uygulanır. Her-
hangi bir girişim gerektirmez. İşlem son-
rası hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Haftada iki kez en az 6-12 
seans yapılır. Tedavi yaklaşık 20 dakika 
sürer.

PEYRONIE  İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Modus ED SWT tedavisi uygulanan 
hastalarda ağrıda azalma, sertleşme 
bozukluğunda düzelme saptanmıştır. 
Uygulanan düşük enerjili şok dalgaları 
akut fazdaki Peyronie plaklarında doku 
iyileşmesi mekanizması üzerine etkileri-
yle plağın küçülmesine yol açmaktadır. 
Sertleşme sırasındaki ağrı ve penis 
eğriliği üzerine yarattığı bu dikkat çekici 
etkileri Peyronie hastalarının ağrı ve 

peniste eğrilik tedavisi dışında da kaliteli 
bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı 
sağlar.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi girişimşel 
(invazive) olmayan bir metod ile düşük 
yoğunluklu şok dalgalarını penis üze-
rindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve 
sonuçta penisin bu bölgelerinde kan 
akımının artmasına ve pyronienin tedavi 
edilmesine yardımcı olur. işlem sonrası 
hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Uygulama haftada en az 1 
veya 2 seans olarak yapılır. Plağın 
eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 
6-24 seans gerekir. Seans süresi 30-40 
dakika sürmektedir.
 

PROSTAT VE 
SERTLEŞME 
BOZUKLUĞU
Prostat her erkekte bulunan ve 
genç-erişkin erkeklerde ağırlığı 18-20 
grama varan önemli bir salgı bezidir. 
Prostat hastalığı orta ve üst yaş erkekler-
in sıklıkla karşılaştığı, hastanın cinsel ve 

günlük hayatını önemli derecede etkiley-
en bir rahatsızlıktır.
Orta yaşlarda görülmeye başlayan pros-
tat rahatsızlığı genelde üç şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

1. Prostat iltihabı
2. Prostat kanseri
3. İyi huylu prostat büyümesi

PROSTATIN ÖNEMİ
Prostatın başlıca görevi hem meninin 
büyük oranda oluşmasını sağlamak hem 
de meni içerisindeki spermlere canlılık ve 
hareket kazandırmaktır. Prostat bezinde 
bir sorun olması hastanın genel sağlığının 
yanı sıra cinsel sağlığına da etki etmekte-
dir.

PROSTAT 
HASTALIĞININ 
BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİLERİ
Prostat hastalığı genellikle kendini idrar 
yaparken ağrı ve yanma, sık idrara çıkma 
isteği, idrarda kan görme, cinsel isteksiz-
lik ve ereksiyon sorunu, testislerde ağrı 
olarak göstermektedir.
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle ilaç ve cerrahi yöntemler; prostat 
kanserinde ise bunların yanı sıra 
hastalığın şiddetine göre radyoterapi ve 
hormon tedavileri de kullanılmaktadır.

PROSTAT VE 
EREKSİYON 
İLİŞKİSİ

Yapılan bilimsel araştırmalara göre pros-
tat hastalığına yol açan etmenlerin aynı 
zamanda sertleşme sorununa da yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Ayrıca prostat 
kanserinde kullanılan hormon tedavileri 
erkeklik hormonunu da baskılamaktadır. 
Testesteronu engelleyen bu ilaçlardan 
sonra kişi cinsel isteksizlik ve penis 
fonksiyonlarında kayıp sorunları yaşay-
abiliyor. Ayrıca prostat kanseri ameliyat-
larında genellikle ereksiyon sinirleri alın-
maktadır. Böylece hasta yüksek oranda 
ereksiyon kaybına uğramaktadır.

DIĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle antibiyotik ilaçlar, cerrahi yöntemler 
ve radyoterapi (prostat kanserinde) 
kullanılır. Bu tedaviler vücutta ağır tahri-
batlara yol açabileceği gibi hastanın 
hayat kalitesini azaltmaktadır.
Modus ED-SWT kullanımında ise prostat 
bezi ve çevresinde;
• Yeni damar oluşumu sağlanarak,
•  Kanlanma artırılarak,
•  Enflamasyon engellenerek,
•  Sinir uyarıları etkilenerek ağrıları, idrar 
yapmadaki şikayetleri ve cinsel sorunları 
ortadan kaldırır.
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MODUS ED SWT 
TEDAVİSİNİN ETKİ 
MEKANİZMASI 
NEDİR?
Vücudun doğal iyileştirme mekanizma-
larından Kök Hücrelerini harekete 
geçirmektedir.  Damar oluşturan Kök 
Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni 
damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoen-
dotelizasyon ve Anjiogenez). Yeni damar 
oluşumu ile artan penis kanlanması 
sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi 
yeniden eski normal haline geri dönmek-
tedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NASIL 
YAPILMAKTADIR?
6 seanslık tedaviler halinde yapılmak-
tadır. Tedavi sırasında penis ve penis 

köküne düşük yoğunluklu ultrasonik ses 
dalgaları verilmektedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NEDEN 
SEANSLAR 
HALİNDE YAPIL-
MAKTADIR?
Tedavinin seanslar halinde yapılmasının 
nedeni, tedavi mekanizması ile ilgilidir. 
Düşük Yoğunluklu Akustik Şok Dal-
galarının etkisi ile Kök Hücre Tutulumu 
sonucu yeni damar oluşumunun sağlan-
ması süre gerektiren ve yavaş gelişen 
vücudun kendi doğal iyileştirme me-
kanizmasıdır. Modus ED SWT tedavisi bu 
nedenlerden dolayı 6'lı seanslar halinde 
yapılmaktadır.

TEDAVİ NE KADAR 
BAŞARILIDIR?
Damarsal nedenli tüm Sertleşme Prob-
lemlerine etkilidir. Damarsal nedenli 
sertleşme problemi tüm hastaların yak-
laşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar 
arasında en büyük grup Şeker Hastaları 
ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, 
prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasın-
da da Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuçlar vermektedir.
 
Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı 
%80'nin, Ağır hastalarda 12-24 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %60'ın 
üzerindedir.

Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup 
hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 
hastanın 3'ünde, Ağır hastalarda ise 
12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 
2'sinde Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuç vermektedir.

6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile 
Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kul-
lanımından kurtulmakta veya çok düşük 
doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dön-
mektedirler. 

12 -24 seans Modus ED-SWT tedavisi ise 
daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen 
Ağır hastaları ilaca cevap verir hale 
getirmekte ve yeniden sürdürülebilir 
mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan 
vermektedir.

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seans tedavinin başarısını daha da 
yükseltmektedir. 

Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen 
başarı oranları ise yaklaşık %60-70 
aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan 
etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner 
kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi 
önceden planlama gereği ve ilaca bağım-
lılık gibi nedenlerden ötürü hastaların 
%50'si bir süre sonra ilaç kullanmayı 
bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt ver-
meyip son çare olarak iğne ve penis 
protezine yönlendirilmiş olan Ağır hasta-
ların Modus ED-SWT tedavisi sonrasında 
ilaçlara cevap verir hale geldiği göster-
ilmiştir.

GÜVENLİ MİDİR? 
YAN ETKİLERİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi tamamen 
güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim 
yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi 
sırasında ve sonrasında bugüne kadar 
bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. 
Her seans sonrasında hastalar beklemek-
sizin günlük hayatlarına dönmektedir. 
Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtla-
ma yoktur.

TEDAVİ SEANSI VE SONRASI 
AĞRILI MIDIR? SEDASYON, 
YATIŞTIRICI VEYA TEDAVİ 
ÖNCESİ HERHANGİ BİR HAZIRLIK 
GEREKLİ MİDİR? TEDAVİ SIRASIN-
DA NE HİSSEDİLMEKTEDİR?

Modus ED-SWT tedavisi sırası ve son-
rasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildir-
ilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya 
tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. 

Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek 
yoktur. Bazı hastalar tedavi sırasında 
hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve 
seans sonunda bu hissin kaybolduğunu 
belirtmişlerdir.

TEDAVİ SEANSI  
NE KADAR 
SÜRMEKTEDİR?
Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika 
sürmektedir. Modus ED-SWT tedavisi tek 
seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans 
tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta 
derece hastaların başarıyla tedavi edile-
bilmesi için 6-12 seans, Ağır derece 
hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi 
için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

TEDAVİ 
BAŞARISI İLK 
DEFA NE  ZAMAN 
HİSSEDİLİR?
,Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son 
Modus ED-SWT seansı bitiminden 1 ay 
sonradır.

İLERİDE TEDAVİYİ 
TEKRARLAMAK 
GEREKİR Mİ?
Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seanslık tedavi başarıyı daha da yük-
seltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin 
tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da 
artırmaktadır.

PENİS BOYUTLAR-
INA ETKİSİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi ile penis kalın-
lığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi 
hastalarda sık olarak gözlenen bir 
durumdur. Bunun nedeni yeni damar 
oluşumudur.

TEKNOLOJİNİN 
ÇALIŞMA 
PRENSİBİ NEDİR?
Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi 
(Low Intensity Shock Wave Therapy) 
2000 yılından beri Kardiyoloji alanında 
kanlanması bozuk kalp dokusunun 
yeniden kanlandırılması tedavisinde 
başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az 
kanlanan dokuda kanlanmayı artırmak-
tadır. Oluştuktan sonra önce yansıtılıp 
sonra odaklanarak yönlendirilen şok 
dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de 
ince yeni damarların oluşumuna yol 
açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve 
böylelikle başarılı sertleşme yeniden 
sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme 
peniste kanlanmanın yeterli olmasına 
bağlıdır.

SERTLEŞME 
SORUNU NEDİR?
Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsı-
zlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için 
gerekli sertleşmeyi başlatamama veya 
sürdürememe durumudur. Damar 
hastalığı veya diğer bilinen adıyla Damar 
Sertliği, Sertleşme Sorunu görülen kişile-
rin %70'inde alta yatan nedendir. Damar 

hastalıkları arasında en yaygın olanları 
Kalp Koroner Arter Hastalığı ve Şeker 
Hastalığıdır, ancak damarları tutan tüm 
hastalıklar beraberinde Sertleşme Sorunu 
ile ortaya çıkabilir. Kalpte koroner damar-
ları etkileyen Damar Sertliği aynı zaman-
da vücudun bütün diğer damarlarını da 
etkilemektedir, penis damarları da bun-
lardan biridir.

Damar hastalıkları arasında çok yaygın 
olan hastalıklardan bir diğeri Şeker 
Hastalığıdır. Şeker Hastalığı vücudun tüm 
ince kılcal damarlarını tutan bir hastalık-
tır, buna penis damarları da dahildir. Bu 
nedenle Şeker Hastalarında erken ya da 
geç dönemde mutlaka Sertleşme Sorunu 
görülür.

Damar hastalığı ya da Damar Sertliğini 
tetikleyen ve ilerleten diğer etkenlerin en 
önemlileri sigara kullanımı, kanda koles-
terol ve lipid yüksekliğidir.
Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavilerinde 
kullanılan birçok tıbbi ilacın yan etkisi 
olarak Sertleşme Sorunu sık olarak 
görülmektedir. 
 
Sertleşme Sorunu bilinenin aksine çok sık 
görülen bir şikayettir. 40 yaşın üzerinde 
her 3 erkeğin 2'sinde aralıklı veya devam-
lı olarak görülmektedir.
Modus ED SWT tedavisi ile penis içinde 
bulunan kılcal damarlara ek damar oluşu-
mu sağlanır. Bu da penise kan gitmesine 
neden olur ve daha fazla sertlik sağlanır.

SERTLEŞMEYİ 
ETKİLEYEN 
HASTALIKLAR
•Şeker
•Kolesterol
•Kalp (Bypass, Anjio)

•Tansiyon
•Prostatit
•Depresyon
•Kronik hastalarda damarlar zamanla 
tahriş olur, kireçlenir ve tıkanmalar mey-
dana gelir. Bu tıkanma şok dalga tedavisi 
sayesinde giderilir.

TEDAVİNİN KALICILIĞI: Kişinin bünyes-
ine ve kronik hastalıklarına göre değişir. 
Kişi sağlığına ne kadar özen gösterirse 
tedavi de o kadar uzun ömürlü olur.
KİMLERE UYGULANAMAZ:
•Penis protezi (mutluluk çubuğu) takan-
lar
•Varukosen: Penisteki spermlerin ölmesi
•Venöz Kaçağı: Az da olsa etkili olabilir, 
denemekte fayda var uygulanabilir.
•Prostatı olan hastalarda prostat 
büyüdüğü zaman damarları ve sinirleri 
sıkıştırır, sertleşme olmaz. Ameliyat old-
uktan 3 ay sonra tedavi uygulanabilir.
•Kasık fıtığı olan hastalarda ameliyattan 1 
ay sonra tedavi uygulanabilir.

Genç hastalarda hücre daha kaliteli 
olduğu için tedavi daha hızlı sonuç verir. 
Yaş ilerledikçe kök hücreler azalır ve 
damarlar çalışmamaya başlar. Modus 
ED-SWT tedavisiyle ölü olan hücreler 
harekete geçirilerek bozulmuş damarlar 
onarılır. Tedavi bittikten 1 ay sonra 
peniste bulunan kılcal damarlarda ek 
damar oluşumu meydana gelir, böylelikle 
daha fazla kan daha fazla sertleşmeye 
neden olur. 

MODUS 
ED SWT NASIL 
UYGULANIR? 
ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin 
çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygu-
lanır. Uygulanan her bölgeye bir seansta 

300, toplamda 1.500 şok atışı 
gerçekleştirilir. Peniste 5 farklı noktaya 
uygulama yapılır. Tedavi toplam 6 seans 
sürmektedir. Rahatsızlığın şiddetine göre 
6-12 seansta tedavi tamamlanabilir. Her 
seans yaklaşık olarak 20 dakika sürmek-
tedir. Tedaviden önce sedasyon, 
yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihti-
yaç duyulmaz. İşlem sırasında veya son-
rasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, 
morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan 
etkisi yoktur.

MODUS 
ED SWT’NİN 
AVANTAJLARI VE 
BAŞARILARI 

•Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu 
tedavi yöntemi tamamen invazivdir. 
•Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi 
her cinsel ilişkiden önce kullanılması 
gerekmez. 
•İlaç tedavisi gibi sadece damarları bir 
süre için açarak değil, damarlardaki 
tıkanıkları tamamen gidererek ve yeni 
damar oluşumunu hızlandırarak kalıcı 
tedavi sunar.

•Modus ED-SWT tedavisinin kan damar-
larını artırarak penis kalınlığını artırdığı 
gözlemlenmiştir.
•İşlem sonrasında hasta günlük hayatına 
devam etmektedir. 
•İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, 
sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerek-
tirmez. 
•ED-SWT tedavi başarısı %80’in üze-
rindedir. İlaç tedavisine dahi cevap ver-
meyen ağır hastalarda başarı oranı %60’ı 
geçmektedir.
•ED-SWT tedavisinden sonra hastalar 
daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine 
artık ihtiyaç duymamaktadır.   
•Hiçbir yan etkisi yoktur.

DİĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Erektil disfonksiyonun mevcut cerrahi 
olmayan tedavi yöntemleri damar içi 
damar genişletici ajanların intraka-
vernosal enjeksiyonlarından oluşur. Bu 

yöntemlerde damarın genişliği artırılarak 
kan akışı hızlandırılmaktadır. Bu tedavi 
yöntemlerinin dezavantajları ise penisin 
erekte olmasının altında yatan patolojik 
etkenleri ortadan kaldırmamasıdır. Genel-
likle cinsel ilişki öncesinde kullanılır ve 
etki süresi çok kısıtlıdır.

İlaç tedavilerinde ilaçlar oral yolla alınır 
ve etken maddeler kana karışır. Bu 
durum penisteki damarları açması gerek-
en etken maddelerin vücuda yayılarak 
tüm damarlara etki etmesine sebep olur. 
Böylece kalp ve damar hastalıklarına 
sahip bireyler için ciddi riskler oluşur. 
Modus ED-SWT tedavisinde ise odaklan-
mış şok dalgaları sadece hedeflenen 
bölgedeki kan damarlarını uyarır.
Modus ED-SWT’nin odaklanmış şok 
dalgaları ile yapılan tedavide ise söz 
konusu patolojik etkenler tamamen 
ortadan kaldırılarak, ağır hastalarda bile 
tamamen iyileşme gözlenir. Modus 
ED-SWT ile diğer tedavi yöntemlerinde 
olduğu gibi damar genişliği artırılmaz, 
yeni damar oluşumu sağlanır. Böylece 
özellikle kalp ve damar rahatsızlığına 
sahip kişilerde görülme olasılığı artan 
riskli yan etkilerden uzak durulmuş olur. 
Ayrıca Modus ED-SWT non-invaziv bir 
tedavi yöntemi olduğu için hastaya cer-
rahi müdahalede bulunulmaz. Hasta 
yaklaşık 20 dakika süren seanslardan 
sonra günlük hayatına kaldığı yerden 
devam eder.

Modus ED-SWT sistemi bu alanda penis 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış 
bir cihazdır. Modus ED-SWT sistemi, şok 
dalgalarının en düşük ritimlerinden bile 
maximum verim alınmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Pazardaki diğer 
cihazların aksine, ayarlanabilir elektrof-
rekanslara sahip olan bu sistemde şok 
sayısı her kişi için özel olarak ayarla-
nabilmektedir. Böylece Modus ED-SWT 
tedavileri kısa sürede çok daha etkin 
sonuçlar vermektedir.

PROSTATİT(PROS-
TAT İLTİHABI)
Prostatit (prostat iltihabı), prostat bezi-
nin iltihaplanmasıdır. Prostat iltihabı 
(prostatit), 50 yaş altındaki erkeklerde en 
sık görülen prostat hastalığı iken 50 yaş 
ve üzeri erkeklerde prostat büyümesi 
(BPH) ve prostat kanserinden sonra 
üçüncü sırada görülen prostat 
hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre 
prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökend-
eki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir 
ve erkeklerin %50 den fazlası hayatlarının 
bir noktasında prostatit atağı geçirmek-
tedir.

Kronik prostatit sıklıkla uzun süreli antibi-
yotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. 
Hastaların çoğu genelde kutu kutu 
antibiyotik kullanmasına rağmen iyileşe-
memektedir.
 

KRONİK PROSTA-
TİT SORUNU İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Kronik prostatit hastalarında, düşük 
yoğunluklu elektromanyetik şok dalgası 
(Modus ED SWT) tedavisi;
Yeni damar oluşumunu sağlayarak,
Kanlanmayı artırarak,
Enflamasyonu engelleyerek,
Kas kasılmalarını azaltarak,
Sinir uyarılarını etkileyerek,
Ağrıyı, idrar şikayetlerini ve cinsel fonksi-
yonları %80 oranında düzelttiği bilimsel 
çalışmalar ile gösterilmiştir.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi perine ded-
iğimiz bölgeden (yumurtalar ile makat 
arası) ve cilt üzerinden uygulanır. Her-
hangi bir girişim gerektirmez. İşlem son-
rası hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Haftada iki kez en az 6-12 
seans yapılır. Tedavi yaklaşık 20 dakika 
sürer.

PEYRONIE  İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Modus ED SWT tedavisi uygulanan 
hastalarda ağrıda azalma, sertleşme 
bozukluğunda düzelme saptanmıştır. 
Uygulanan düşük enerjili şok dalgaları 
akut fazdaki Peyronie plaklarında doku 
iyileşmesi mekanizması üzerine etkileri-
yle plağın küçülmesine yol açmaktadır. 
Sertleşme sırasındaki ağrı ve penis 
eğriliği üzerine yarattığı bu dikkat çekici 
etkileri Peyronie hastalarının ağrı ve 

peniste eğrilik tedavisi dışında da kaliteli 
bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı 
sağlar.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi girişimşel 
(invazive) olmayan bir metod ile düşük 
yoğunluklu şok dalgalarını penis üze-
rindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve 
sonuçta penisin bu bölgelerinde kan 
akımının artmasına ve pyronienin tedavi 
edilmesine yardımcı olur. işlem sonrası 
hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Uygulama haftada en az 1 
veya 2 seans olarak yapılır. Plağın 
eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 
6-24 seans gerekir. Seans süresi 30-40 
dakika sürmektedir.
 

PROSTAT VE 
SERTLEŞME 
BOZUKLUĞU
Prostat her erkekte bulunan ve 
genç-erişkin erkeklerde ağırlığı 18-20 
grama varan önemli bir salgı bezidir. 
Prostat hastalığı orta ve üst yaş erkekler-
in sıklıkla karşılaştığı, hastanın cinsel ve 

günlük hayatını önemli derecede etkiley-
en bir rahatsızlıktır.
Orta yaşlarda görülmeye başlayan pros-
tat rahatsızlığı genelde üç şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

1. Prostat iltihabı
2. Prostat kanseri
3. İyi huylu prostat büyümesi

PROSTATIN ÖNEMİ
Prostatın başlıca görevi hem meninin 
büyük oranda oluşmasını sağlamak hem 
de meni içerisindeki spermlere canlılık ve 
hareket kazandırmaktır. Prostat bezinde 
bir sorun olması hastanın genel sağlığının 
yanı sıra cinsel sağlığına da etki etmekte-
dir.

PROSTAT 
HASTALIĞININ 
BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİLERİ
Prostat hastalığı genellikle kendini idrar 
yaparken ağrı ve yanma, sık idrara çıkma 
isteği, idrarda kan görme, cinsel isteksiz-
lik ve ereksiyon sorunu, testislerde ağrı 
olarak göstermektedir.
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle ilaç ve cerrahi yöntemler; prostat 
kanserinde ise bunların yanı sıra 
hastalığın şiddetine göre radyoterapi ve 
hormon tedavileri de kullanılmaktadır.

PROSTAT VE 
EREKSİYON 
İLİŞKİSİ

Yapılan bilimsel araştırmalara göre pros-
tat hastalığına yol açan etmenlerin aynı 
zamanda sertleşme sorununa da yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Ayrıca prostat 
kanserinde kullanılan hormon tedavileri 
erkeklik hormonunu da baskılamaktadır. 
Testesteronu engelleyen bu ilaçlardan 
sonra kişi cinsel isteksizlik ve penis 
fonksiyonlarında kayıp sorunları yaşay-
abiliyor. Ayrıca prostat kanseri ameliyat-
larında genellikle ereksiyon sinirleri alın-
maktadır. Böylece hasta yüksek oranda 
ereksiyon kaybına uğramaktadır.

DIĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle antibiyotik ilaçlar, cerrahi yöntemler 
ve radyoterapi (prostat kanserinde) 
kullanılır. Bu tedaviler vücutta ağır tahri-
batlara yol açabileceği gibi hastanın 
hayat kalitesini azaltmaktadır.
Modus ED-SWT kullanımında ise prostat 
bezi ve çevresinde;
• Yeni damar oluşumu sağlanarak,
•  Kanlanma artırılarak,
•  Enflamasyon engellenerek,
•  Sinir uyarıları etkilenerek ağrıları, idrar 
yapmadaki şikayetleri ve cinsel sorunları 
ortadan kaldırır.
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MODUS ED SWT 
TEDAVİSİNİN ETKİ 
MEKANİZMASI 
NEDİR?
Vücudun doğal iyileştirme mekanizma-
larından Kök Hücrelerini harekete 
geçirmektedir.  Damar oluşturan Kök 
Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni 
damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoen-
dotelizasyon ve Anjiogenez). Yeni damar 
oluşumu ile artan penis kanlanması 
sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi 
yeniden eski normal haline geri dönmek-
tedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NASIL 
YAPILMAKTADIR?
6 seanslık tedaviler halinde yapılmak-
tadır. Tedavi sırasında penis ve penis 

köküne düşük yoğunluklu ultrasonik ses 
dalgaları verilmektedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NEDEN 
SEANSLAR 
HALİNDE YAPIL-
MAKTADIR?
Tedavinin seanslar halinde yapılmasının 
nedeni, tedavi mekanizması ile ilgilidir. 
Düşük Yoğunluklu Akustik Şok Dal-
galarının etkisi ile Kök Hücre Tutulumu 
sonucu yeni damar oluşumunun sağlan-
ması süre gerektiren ve yavaş gelişen 
vücudun kendi doğal iyileştirme me-
kanizmasıdır. Modus ED SWT tedavisi bu 
nedenlerden dolayı 6'lı seanslar halinde 
yapılmaktadır.

TEDAVİ NE KADAR 
BAŞARILIDIR?
Damarsal nedenli tüm Sertleşme Prob-
lemlerine etkilidir. Damarsal nedenli 
sertleşme problemi tüm hastaların yak-
laşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar 
arasında en büyük grup Şeker Hastaları 
ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, 
prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasın-
da da Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuçlar vermektedir.
 
Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı 
%80'nin, Ağır hastalarda 12-24 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %60'ın 
üzerindedir.

Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup 
hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 
hastanın 3'ünde, Ağır hastalarda ise 
12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 
2'sinde Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuç vermektedir.

6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile 
Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kul-
lanımından kurtulmakta veya çok düşük 
doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dön-
mektedirler. 

12 -24 seans Modus ED-SWT tedavisi ise 
daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen 
Ağır hastaları ilaca cevap verir hale 
getirmekte ve yeniden sürdürülebilir 
mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan 
vermektedir.

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seans tedavinin başarısını daha da 
yükseltmektedir. 

Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen 
başarı oranları ise yaklaşık %60-70 
aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan 
etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner 
kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi 
önceden planlama gereği ve ilaca bağım-
lılık gibi nedenlerden ötürü hastaların 
%50'si bir süre sonra ilaç kullanmayı 
bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt ver-
meyip son çare olarak iğne ve penis 
protezine yönlendirilmiş olan Ağır hasta-
ların Modus ED-SWT tedavisi sonrasında 
ilaçlara cevap verir hale geldiği göster-
ilmiştir.

GÜVENLİ MİDİR? 
YAN ETKİLERİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi tamamen 
güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim 
yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi 
sırasında ve sonrasında bugüne kadar 
bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. 
Her seans sonrasında hastalar beklemek-
sizin günlük hayatlarına dönmektedir. 
Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtla-
ma yoktur.

TEDAVİ SEANSI VE SONRASI 
AĞRILI MIDIR? SEDASYON, 
YATIŞTIRICI VEYA TEDAVİ 
ÖNCESİ HERHANGİ BİR HAZIRLIK 
GEREKLİ MİDİR? TEDAVİ SIRASIN-
DA NE HİSSEDİLMEKTEDİR?

Modus ED-SWT tedavisi sırası ve son-
rasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildir-
ilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya 
tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. 

Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek 
yoktur. Bazı hastalar tedavi sırasında 
hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve 
seans sonunda bu hissin kaybolduğunu 
belirtmişlerdir.

TEDAVİ SEANSI  
NE KADAR 
SÜRMEKTEDİR?
Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika 
sürmektedir. Modus ED-SWT tedavisi tek 
seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans 
tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta 
derece hastaların başarıyla tedavi edile-
bilmesi için 6-12 seans, Ağır derece 
hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi 
için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

TEDAVİ 
BAŞARISI İLK 
DEFA NE  ZAMAN 
HİSSEDİLİR?
,Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son 
Modus ED-SWT seansı bitiminden 1 ay 
sonradır.

İLERİDE TEDAVİYİ 
TEKRARLAMAK 
GEREKİR Mİ?
Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seanslık tedavi başarıyı daha da yük-
seltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin 
tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da 
artırmaktadır.

PENİS BOYUTLAR-
INA ETKİSİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi ile penis kalın-
lığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi 
hastalarda sık olarak gözlenen bir 
durumdur. Bunun nedeni yeni damar 
oluşumudur.

TEKNOLOJİNİN 
ÇALIŞMA 
PRENSİBİ NEDİR?
Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi 
(Low Intensity Shock Wave Therapy) 
2000 yılından beri Kardiyoloji alanında 
kanlanması bozuk kalp dokusunun 
yeniden kanlandırılması tedavisinde 
başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az 
kanlanan dokuda kanlanmayı artırmak-
tadır. Oluştuktan sonra önce yansıtılıp 
sonra odaklanarak yönlendirilen şok 
dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de 
ince yeni damarların oluşumuna yol 
açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve 
böylelikle başarılı sertleşme yeniden 
sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme 
peniste kanlanmanın yeterli olmasına 
bağlıdır.

SERTLEŞME 
SORUNU NEDİR?
Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsı-
zlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için 
gerekli sertleşmeyi başlatamama veya 
sürdürememe durumudur. Damar 
hastalığı veya diğer bilinen adıyla Damar 
Sertliği, Sertleşme Sorunu görülen kişile-
rin %70'inde alta yatan nedendir. Damar 

hastalıkları arasında en yaygın olanları 
Kalp Koroner Arter Hastalığı ve Şeker 
Hastalığıdır, ancak damarları tutan tüm 
hastalıklar beraberinde Sertleşme Sorunu 
ile ortaya çıkabilir. Kalpte koroner damar-
ları etkileyen Damar Sertliği aynı zaman-
da vücudun bütün diğer damarlarını da 
etkilemektedir, penis damarları da bun-
lardan biridir.

Damar hastalıkları arasında çok yaygın 
olan hastalıklardan bir diğeri Şeker 
Hastalığıdır. Şeker Hastalığı vücudun tüm 
ince kılcal damarlarını tutan bir hastalık-
tır, buna penis damarları da dahildir. Bu 
nedenle Şeker Hastalarında erken ya da 
geç dönemde mutlaka Sertleşme Sorunu 
görülür.

Damar hastalığı ya da Damar Sertliğini 
tetikleyen ve ilerleten diğer etkenlerin en 
önemlileri sigara kullanımı, kanda koles-
terol ve lipid yüksekliğidir.
Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavilerinde 
kullanılan birçok tıbbi ilacın yan etkisi 
olarak Sertleşme Sorunu sık olarak 
görülmektedir. 
 
Sertleşme Sorunu bilinenin aksine çok sık 
görülen bir şikayettir. 40 yaşın üzerinde 
her 3 erkeğin 2'sinde aralıklı veya devam-
lı olarak görülmektedir.
Modus ED SWT tedavisi ile penis içinde 
bulunan kılcal damarlara ek damar oluşu-
mu sağlanır. Bu da penise kan gitmesine 
neden olur ve daha fazla sertlik sağlanır.

SERTLEŞMEYİ 
ETKİLEYEN 
HASTALIKLAR
•Şeker
•Kolesterol
•Kalp (Bypass, Anjio)

•Tansiyon
•Prostatit
•Depresyon
•Kronik hastalarda damarlar zamanla 
tahriş olur, kireçlenir ve tıkanmalar mey-
dana gelir. Bu tıkanma şok dalga tedavisi 
sayesinde giderilir.

TEDAVİNİN KALICILIĞI: Kişinin bünyes-
ine ve kronik hastalıklarına göre değişir. 
Kişi sağlığına ne kadar özen gösterirse 
tedavi de o kadar uzun ömürlü olur.
KİMLERE UYGULANAMAZ:
•Penis protezi (mutluluk çubuğu) takan-
lar
•Varukosen: Penisteki spermlerin ölmesi
•Venöz Kaçağı: Az da olsa etkili olabilir, 
denemekte fayda var uygulanabilir.
•Prostatı olan hastalarda prostat 
büyüdüğü zaman damarları ve sinirleri 
sıkıştırır, sertleşme olmaz. Ameliyat old-
uktan 3 ay sonra tedavi uygulanabilir.
•Kasık fıtığı olan hastalarda ameliyattan 1 
ay sonra tedavi uygulanabilir.

Genç hastalarda hücre daha kaliteli 
olduğu için tedavi daha hızlı sonuç verir. 
Yaş ilerledikçe kök hücreler azalır ve 
damarlar çalışmamaya başlar. Modus 
ED-SWT tedavisiyle ölü olan hücreler 
harekete geçirilerek bozulmuş damarlar 
onarılır. Tedavi bittikten 1 ay sonra 
peniste bulunan kılcal damarlarda ek 
damar oluşumu meydana gelir, böylelikle 
daha fazla kan daha fazla sertleşmeye 
neden olur. 

MODUS 
ED SWT NASIL 
UYGULANIR? 
ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin 
çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygu-
lanır. Uygulanan her bölgeye bir seansta 

300, toplamda 1.500 şok atışı 
gerçekleştirilir. Peniste 5 farklı noktaya 
uygulama yapılır. Tedavi toplam 6 seans 
sürmektedir. Rahatsızlığın şiddetine göre 
6-12 seansta tedavi tamamlanabilir. Her 
seans yaklaşık olarak 20 dakika sürmek-
tedir. Tedaviden önce sedasyon, 
yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihti-
yaç duyulmaz. İşlem sırasında veya son-
rasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, 
morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan 
etkisi yoktur.

MODUS 
ED SWT’NİN 
AVANTAJLARI VE 
BAŞARILARI 

•Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu 
tedavi yöntemi tamamen invazivdir. 
•Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi 
her cinsel ilişkiden önce kullanılması 
gerekmez. 
•İlaç tedavisi gibi sadece damarları bir 
süre için açarak değil, damarlardaki 
tıkanıkları tamamen gidererek ve yeni 
damar oluşumunu hızlandırarak kalıcı 
tedavi sunar.

•Modus ED-SWT tedavisinin kan damar-
larını artırarak penis kalınlığını artırdığı 
gözlemlenmiştir.
•İşlem sonrasında hasta günlük hayatına 
devam etmektedir. 
•İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, 
sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerek-
tirmez. 
•ED-SWT tedavi başarısı %80’in üze-
rindedir. İlaç tedavisine dahi cevap ver-
meyen ağır hastalarda başarı oranı %60’ı 
geçmektedir.
•ED-SWT tedavisinden sonra hastalar 
daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine 
artık ihtiyaç duymamaktadır.   
•Hiçbir yan etkisi yoktur.

DİĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Erektil disfonksiyonun mevcut cerrahi 
olmayan tedavi yöntemleri damar içi 
damar genişletici ajanların intraka-
vernosal enjeksiyonlarından oluşur. Bu 

yöntemlerde damarın genişliği artırılarak 
kan akışı hızlandırılmaktadır. Bu tedavi 
yöntemlerinin dezavantajları ise penisin 
erekte olmasının altında yatan patolojik 
etkenleri ortadan kaldırmamasıdır. Genel-
likle cinsel ilişki öncesinde kullanılır ve 
etki süresi çok kısıtlıdır.

İlaç tedavilerinde ilaçlar oral yolla alınır 
ve etken maddeler kana karışır. Bu 
durum penisteki damarları açması gerek-
en etken maddelerin vücuda yayılarak 
tüm damarlara etki etmesine sebep olur. 
Böylece kalp ve damar hastalıklarına 
sahip bireyler için ciddi riskler oluşur. 
Modus ED-SWT tedavisinde ise odaklan-
mış şok dalgaları sadece hedeflenen 
bölgedeki kan damarlarını uyarır.
Modus ED-SWT’nin odaklanmış şok 
dalgaları ile yapılan tedavide ise söz 
konusu patolojik etkenler tamamen 
ortadan kaldırılarak, ağır hastalarda bile 
tamamen iyileşme gözlenir. Modus 
ED-SWT ile diğer tedavi yöntemlerinde 
olduğu gibi damar genişliği artırılmaz, 
yeni damar oluşumu sağlanır. Böylece 
özellikle kalp ve damar rahatsızlığına 
sahip kişilerde görülme olasılığı artan 
riskli yan etkilerden uzak durulmuş olur. 
Ayrıca Modus ED-SWT non-invaziv bir 
tedavi yöntemi olduğu için hastaya cer-
rahi müdahalede bulunulmaz. Hasta 
yaklaşık 20 dakika süren seanslardan 
sonra günlük hayatına kaldığı yerden 
devam eder.

Modus ED-SWT sistemi bu alanda penis 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış 
bir cihazdır. Modus ED-SWT sistemi, şok 
dalgalarının en düşük ritimlerinden bile 
maximum verim alınmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Pazardaki diğer 
cihazların aksine, ayarlanabilir elektrof-
rekanslara sahip olan bu sistemde şok 
sayısı her kişi için özel olarak ayarla-
nabilmektedir. Böylece Modus ED-SWT 
tedavileri kısa sürede çok daha etkin 
sonuçlar vermektedir.

PROSTATİT(PROS-
TAT İLTİHABI)
Prostatit (prostat iltihabı), prostat bezi-
nin iltihaplanmasıdır. Prostat iltihabı 
(prostatit), 50 yaş altındaki erkeklerde en 
sık görülen prostat hastalığı iken 50 yaş 
ve üzeri erkeklerde prostat büyümesi 
(BPH) ve prostat kanserinden sonra 
üçüncü sırada görülen prostat 
hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre 
prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökend-
eki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir 
ve erkeklerin %50 den fazlası hayatlarının 
bir noktasında prostatit atağı geçirmek-
tedir.

Kronik prostatit sıklıkla uzun süreli antibi-
yotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. 
Hastaların çoğu genelde kutu kutu 
antibiyotik kullanmasına rağmen iyileşe-
memektedir.
 

KRONİK PROSTA-
TİT SORUNU İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Kronik prostatit hastalarında, düşük 
yoğunluklu elektromanyetik şok dalgası 
(Modus ED SWT) tedavisi;
Yeni damar oluşumunu sağlayarak,
Kanlanmayı artırarak,
Enflamasyonu engelleyerek,
Kas kasılmalarını azaltarak,
Sinir uyarılarını etkileyerek,
Ağrıyı, idrar şikayetlerini ve cinsel fonksi-
yonları %80 oranında düzelttiği bilimsel 
çalışmalar ile gösterilmiştir.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi perine ded-
iğimiz bölgeden (yumurtalar ile makat 
arası) ve cilt üzerinden uygulanır. Her-
hangi bir girişim gerektirmez. İşlem son-
rası hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Haftada iki kez en az 6-12 
seans yapılır. Tedavi yaklaşık 20 dakika 
sürer.

PEYRONIE  İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Modus ED SWT tedavisi uygulanan 
hastalarda ağrıda azalma, sertleşme 
bozukluğunda düzelme saptanmıştır. 
Uygulanan düşük enerjili şok dalgaları 
akut fazdaki Peyronie plaklarında doku 
iyileşmesi mekanizması üzerine etkileri-
yle plağın küçülmesine yol açmaktadır. 
Sertleşme sırasındaki ağrı ve penis 
eğriliği üzerine yarattığı bu dikkat çekici 
etkileri Peyronie hastalarının ağrı ve 

peniste eğrilik tedavisi dışında da kaliteli 
bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı 
sağlar.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi girişimşel 
(invazive) olmayan bir metod ile düşük 
yoğunluklu şok dalgalarını penis üze-
rindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve 
sonuçta penisin bu bölgelerinde kan 
akımının artmasına ve pyronienin tedavi 
edilmesine yardımcı olur. işlem sonrası 
hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Uygulama haftada en az 1 
veya 2 seans olarak yapılır. Plağın 
eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 
6-24 seans gerekir. Seans süresi 30-40 
dakika sürmektedir.
 

PROSTAT VE 
SERTLEŞME 
BOZUKLUĞU
Prostat her erkekte bulunan ve 
genç-erişkin erkeklerde ağırlığı 18-20 
grama varan önemli bir salgı bezidir. 
Prostat hastalığı orta ve üst yaş erkekler-
in sıklıkla karşılaştığı, hastanın cinsel ve 

günlük hayatını önemli derecede etkiley-
en bir rahatsızlıktır.
Orta yaşlarda görülmeye başlayan pros-
tat rahatsızlığı genelde üç şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

1. Prostat iltihabı
2. Prostat kanseri
3. İyi huylu prostat büyümesi

PROSTATIN ÖNEMİ
Prostatın başlıca görevi hem meninin 
büyük oranda oluşmasını sağlamak hem 
de meni içerisindeki spermlere canlılık ve 
hareket kazandırmaktır. Prostat bezinde 
bir sorun olması hastanın genel sağlığının 
yanı sıra cinsel sağlığına da etki etmekte-
dir.

PROSTAT 
HASTALIĞININ 
BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİLERİ
Prostat hastalığı genellikle kendini idrar 
yaparken ağrı ve yanma, sık idrara çıkma 
isteği, idrarda kan görme, cinsel isteksiz-
lik ve ereksiyon sorunu, testislerde ağrı 
olarak göstermektedir.
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle ilaç ve cerrahi yöntemler; prostat 
kanserinde ise bunların yanı sıra 
hastalığın şiddetine göre radyoterapi ve 
hormon tedavileri de kullanılmaktadır.

PROSTAT VE 
EREKSİYON 
İLİŞKİSİ

Yapılan bilimsel araştırmalara göre pros-
tat hastalığına yol açan etmenlerin aynı 
zamanda sertleşme sorununa da yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Ayrıca prostat 
kanserinde kullanılan hormon tedavileri 
erkeklik hormonunu da baskılamaktadır. 
Testesteronu engelleyen bu ilaçlardan 
sonra kişi cinsel isteksizlik ve penis 
fonksiyonlarında kayıp sorunları yaşay-
abiliyor. Ayrıca prostat kanseri ameliyat-
larında genellikle ereksiyon sinirleri alın-
maktadır. Böylece hasta yüksek oranda 
ereksiyon kaybına uğramaktadır.

DIĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle antibiyotik ilaçlar, cerrahi yöntemler 
ve radyoterapi (prostat kanserinde) 
kullanılır. Bu tedaviler vücutta ağır tahri-
batlara yol açabileceği gibi hastanın 
hayat kalitesini azaltmaktadır.
Modus ED-SWT kullanımında ise prostat 
bezi ve çevresinde;
• Yeni damar oluşumu sağlanarak,
•  Kanlanma artırılarak,
•  Enflamasyon engellenerek,
•  Sinir uyarıları etkilenerek ağrıları, idrar 
yapmadaki şikayetleri ve cinsel sorunları 
ortadan kaldırır.
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MODUS ED SWT 
TEDAVİSİNİN ETKİ 
MEKANİZMASI 
NEDİR?
Vücudun doğal iyileştirme mekanizma-
larından Kök Hücrelerini harekete 
geçirmektedir.  Damar oluşturan Kök 
Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni 
damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoen-
dotelizasyon ve Anjiogenez). Yeni damar 
oluşumu ile artan penis kanlanması 
sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi 
yeniden eski normal haline geri dönmek-
tedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NASIL 
YAPILMAKTADIR?
6 seanslık tedaviler halinde yapılmak-
tadır. Tedavi sırasında penis ve penis 

köküne düşük yoğunluklu ultrasonik ses 
dalgaları verilmektedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NEDEN 
SEANSLAR 
HALİNDE YAPIL-
MAKTADIR?
Tedavinin seanslar halinde yapılmasının 
nedeni, tedavi mekanizması ile ilgilidir. 
Düşük Yoğunluklu Akustik Şok Dal-
galarının etkisi ile Kök Hücre Tutulumu 
sonucu yeni damar oluşumunun sağlan-
ması süre gerektiren ve yavaş gelişen 
vücudun kendi doğal iyileştirme me-
kanizmasıdır. Modus ED SWT tedavisi bu 
nedenlerden dolayı 6'lı seanslar halinde 
yapılmaktadır.

TEDAVİ NE KADAR 
BAŞARILIDIR?
Damarsal nedenli tüm Sertleşme Prob-
lemlerine etkilidir. Damarsal nedenli 
sertleşme problemi tüm hastaların yak-
laşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar 
arasında en büyük grup Şeker Hastaları 
ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, 
prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasın-
da da Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuçlar vermektedir.
 
Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı 
%80'nin, Ağır hastalarda 12-24 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %60'ın 
üzerindedir.

Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup 
hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 
hastanın 3'ünde, Ağır hastalarda ise 
12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 
2'sinde Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuç vermektedir.

6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile 
Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kul-
lanımından kurtulmakta veya çok düşük 
doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dön-
mektedirler. 

12 -24 seans Modus ED-SWT tedavisi ise 
daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen 
Ağır hastaları ilaca cevap verir hale 
getirmekte ve yeniden sürdürülebilir 
mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan 
vermektedir.

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seans tedavinin başarısını daha da 
yükseltmektedir. 

Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen 
başarı oranları ise yaklaşık %60-70 
aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan 
etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner 
kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi 
önceden planlama gereği ve ilaca bağım-
lılık gibi nedenlerden ötürü hastaların 
%50'si bir süre sonra ilaç kullanmayı 
bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt ver-
meyip son çare olarak iğne ve penis 
protezine yönlendirilmiş olan Ağır hasta-
ların Modus ED-SWT tedavisi sonrasında 
ilaçlara cevap verir hale geldiği göster-
ilmiştir.

GÜVENLİ MİDİR? 
YAN ETKİLERİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi tamamen 
güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim 
yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi 
sırasında ve sonrasında bugüne kadar 
bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. 
Her seans sonrasında hastalar beklemek-
sizin günlük hayatlarına dönmektedir. 
Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtla-
ma yoktur.

TEDAVİ SEANSI VE SONRASI 
AĞRILI MIDIR? SEDASYON, 
YATIŞTIRICI VEYA TEDAVİ 
ÖNCESİ HERHANGİ BİR HAZIRLIK 
GEREKLİ MİDİR? TEDAVİ SIRASIN-
DA NE HİSSEDİLMEKTEDİR?

Modus ED-SWT tedavisi sırası ve son-
rasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildir-
ilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya 
tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. 

Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek 
yoktur. Bazı hastalar tedavi sırasında 
hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve 
seans sonunda bu hissin kaybolduğunu 
belirtmişlerdir.

TEDAVİ SEANSI  
NE KADAR 
SÜRMEKTEDİR?
Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika 
sürmektedir. Modus ED-SWT tedavisi tek 
seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans 
tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta 
derece hastaların başarıyla tedavi edile-
bilmesi için 6-12 seans, Ağır derece 
hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi 
için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

TEDAVİ 
BAŞARISI İLK 
DEFA NE  ZAMAN 
HİSSEDİLİR?
,Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son 
Modus ED-SWT seansı bitiminden 1 ay 
sonradır.

İLERİDE TEDAVİYİ 
TEKRARLAMAK 
GEREKİR Mİ?
Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seanslık tedavi başarıyı daha da yük-
seltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin 
tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da 
artırmaktadır.

PENİS BOYUTLAR-
INA ETKİSİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi ile penis kalın-
lığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi 
hastalarda sık olarak gözlenen bir 
durumdur. Bunun nedeni yeni damar 
oluşumudur.

TEKNOLOJİNİN 
ÇALIŞMA 
PRENSİBİ NEDİR?
Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi 
(Low Intensity Shock Wave Therapy) 
2000 yılından beri Kardiyoloji alanında 
kanlanması bozuk kalp dokusunun 
yeniden kanlandırılması tedavisinde 
başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az 
kanlanan dokuda kanlanmayı artırmak-
tadır. Oluştuktan sonra önce yansıtılıp 
sonra odaklanarak yönlendirilen şok 
dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de 
ince yeni damarların oluşumuna yol 
açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve 
böylelikle başarılı sertleşme yeniden 
sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme 
peniste kanlanmanın yeterli olmasına 
bağlıdır.

SERTLEŞME 
SORUNU NEDİR?
Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsı-
zlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için 
gerekli sertleşmeyi başlatamama veya 
sürdürememe durumudur. Damar 
hastalığı veya diğer bilinen adıyla Damar 
Sertliği, Sertleşme Sorunu görülen kişile-
rin %70'inde alta yatan nedendir. Damar 

hastalıkları arasında en yaygın olanları 
Kalp Koroner Arter Hastalığı ve Şeker 
Hastalığıdır, ancak damarları tutan tüm 
hastalıklar beraberinde Sertleşme Sorunu 
ile ortaya çıkabilir. Kalpte koroner damar-
ları etkileyen Damar Sertliği aynı zaman-
da vücudun bütün diğer damarlarını da 
etkilemektedir, penis damarları da bun-
lardan biridir.

Damar hastalıkları arasında çok yaygın 
olan hastalıklardan bir diğeri Şeker 
Hastalığıdır. Şeker Hastalığı vücudun tüm 
ince kılcal damarlarını tutan bir hastalık-
tır, buna penis damarları da dahildir. Bu 
nedenle Şeker Hastalarında erken ya da 
geç dönemde mutlaka Sertleşme Sorunu 
görülür.

Damar hastalığı ya da Damar Sertliğini 
tetikleyen ve ilerleten diğer etkenlerin en 
önemlileri sigara kullanımı, kanda koles-
terol ve lipid yüksekliğidir.
Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavilerinde 
kullanılan birçok tıbbi ilacın yan etkisi 
olarak Sertleşme Sorunu sık olarak 
görülmektedir. 
 
Sertleşme Sorunu bilinenin aksine çok sık 
görülen bir şikayettir. 40 yaşın üzerinde 
her 3 erkeğin 2'sinde aralıklı veya devam-
lı olarak görülmektedir.
Modus ED SWT tedavisi ile penis içinde 
bulunan kılcal damarlara ek damar oluşu-
mu sağlanır. Bu da penise kan gitmesine 
neden olur ve daha fazla sertlik sağlanır.

SERTLEŞMEYİ 
ETKİLEYEN 
HASTALIKLAR
•Şeker
•Kolesterol
•Kalp (Bypass, Anjio)

•Tansiyon
•Prostatit
•Depresyon
•Kronik hastalarda damarlar zamanla 
tahriş olur, kireçlenir ve tıkanmalar mey-
dana gelir. Bu tıkanma şok dalga tedavisi 
sayesinde giderilir.

TEDAVİNİN KALICILIĞI: Kişinin bünyes-
ine ve kronik hastalıklarına göre değişir. 
Kişi sağlığına ne kadar özen gösterirse 
tedavi de o kadar uzun ömürlü olur.
KİMLERE UYGULANAMAZ:
•Penis protezi (mutluluk çubuğu) takan-
lar
•Varukosen: Penisteki spermlerin ölmesi
•Venöz Kaçağı: Az da olsa etkili olabilir, 
denemekte fayda var uygulanabilir.
•Prostatı olan hastalarda prostat 
büyüdüğü zaman damarları ve sinirleri 
sıkıştırır, sertleşme olmaz. Ameliyat old-
uktan 3 ay sonra tedavi uygulanabilir.
•Kasık fıtığı olan hastalarda ameliyattan 1 
ay sonra tedavi uygulanabilir.

Genç hastalarda hücre daha kaliteli 
olduğu için tedavi daha hızlı sonuç verir. 
Yaş ilerledikçe kök hücreler azalır ve 
damarlar çalışmamaya başlar. Modus 
ED-SWT tedavisiyle ölü olan hücreler 
harekete geçirilerek bozulmuş damarlar 
onarılır. Tedavi bittikten 1 ay sonra 
peniste bulunan kılcal damarlarda ek 
damar oluşumu meydana gelir, böylelikle 
daha fazla kan daha fazla sertleşmeye 
neden olur. 

MODUS 
ED SWT NASIL 
UYGULANIR? 
ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin 
çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygu-
lanır. Uygulanan her bölgeye bir seansta 

300, toplamda 1.500 şok atışı 
gerçekleştirilir. Peniste 5 farklı noktaya 
uygulama yapılır. Tedavi toplam 6 seans 
sürmektedir. Rahatsızlığın şiddetine göre 
6-12 seansta tedavi tamamlanabilir. Her 
seans yaklaşık olarak 20 dakika sürmek-
tedir. Tedaviden önce sedasyon, 
yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihti-
yaç duyulmaz. İşlem sırasında veya son-
rasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, 
morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan 
etkisi yoktur.

MODUS 
ED SWT’NİN 
AVANTAJLARI VE 
BAŞARILARI 

•Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu 
tedavi yöntemi tamamen invazivdir. 
•Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi 
her cinsel ilişkiden önce kullanılması 
gerekmez. 
•İlaç tedavisi gibi sadece damarları bir 
süre için açarak değil, damarlardaki 
tıkanıkları tamamen gidererek ve yeni 
damar oluşumunu hızlandırarak kalıcı 
tedavi sunar.

•Modus ED-SWT tedavisinin kan damar-
larını artırarak penis kalınlığını artırdığı 
gözlemlenmiştir.
•İşlem sonrasında hasta günlük hayatına 
devam etmektedir. 
•İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, 
sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerek-
tirmez. 
•ED-SWT tedavi başarısı %80’in üze-
rindedir. İlaç tedavisine dahi cevap ver-
meyen ağır hastalarda başarı oranı %60’ı 
geçmektedir.
•ED-SWT tedavisinden sonra hastalar 
daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine 
artık ihtiyaç duymamaktadır.   
•Hiçbir yan etkisi yoktur.

DİĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Erektil disfonksiyonun mevcut cerrahi 
olmayan tedavi yöntemleri damar içi 
damar genişletici ajanların intraka-
vernosal enjeksiyonlarından oluşur. Bu 

yöntemlerde damarın genişliği artırılarak 
kan akışı hızlandırılmaktadır. Bu tedavi 
yöntemlerinin dezavantajları ise penisin 
erekte olmasının altında yatan patolojik 
etkenleri ortadan kaldırmamasıdır. Genel-
likle cinsel ilişki öncesinde kullanılır ve 
etki süresi çok kısıtlıdır.

İlaç tedavilerinde ilaçlar oral yolla alınır 
ve etken maddeler kana karışır. Bu 
durum penisteki damarları açması gerek-
en etken maddelerin vücuda yayılarak 
tüm damarlara etki etmesine sebep olur. 
Böylece kalp ve damar hastalıklarına 
sahip bireyler için ciddi riskler oluşur. 
Modus ED-SWT tedavisinde ise odaklan-
mış şok dalgaları sadece hedeflenen 
bölgedeki kan damarlarını uyarır.
Modus ED-SWT’nin odaklanmış şok 
dalgaları ile yapılan tedavide ise söz 
konusu patolojik etkenler tamamen 
ortadan kaldırılarak, ağır hastalarda bile 
tamamen iyileşme gözlenir. Modus 
ED-SWT ile diğer tedavi yöntemlerinde 
olduğu gibi damar genişliği artırılmaz, 
yeni damar oluşumu sağlanır. Böylece 
özellikle kalp ve damar rahatsızlığına 
sahip kişilerde görülme olasılığı artan 
riskli yan etkilerden uzak durulmuş olur. 
Ayrıca Modus ED-SWT non-invaziv bir 
tedavi yöntemi olduğu için hastaya cer-
rahi müdahalede bulunulmaz. Hasta 
yaklaşık 20 dakika süren seanslardan 
sonra günlük hayatına kaldığı yerden 
devam eder.

Modus ED-SWT sistemi bu alanda penis 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış 
bir cihazdır. Modus ED-SWT sistemi, şok 
dalgalarının en düşük ritimlerinden bile 
maximum verim alınmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Pazardaki diğer 
cihazların aksine, ayarlanabilir elektrof-
rekanslara sahip olan bu sistemde şok 
sayısı her kişi için özel olarak ayarla-
nabilmektedir. Böylece Modus ED-SWT 
tedavileri kısa sürede çok daha etkin 
sonuçlar vermektedir.

PROSTATİT(PROS-
TAT İLTİHABI)
Prostatit (prostat iltihabı), prostat bezi-
nin iltihaplanmasıdır. Prostat iltihabı 
(prostatit), 50 yaş altındaki erkeklerde en 
sık görülen prostat hastalığı iken 50 yaş 
ve üzeri erkeklerde prostat büyümesi 
(BPH) ve prostat kanserinden sonra 
üçüncü sırada görülen prostat 
hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre 
prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökend-
eki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir 
ve erkeklerin %50 den fazlası hayatlarının 
bir noktasında prostatit atağı geçirmek-
tedir.

Kronik prostatit sıklıkla uzun süreli antibi-
yotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. 
Hastaların çoğu genelde kutu kutu 
antibiyotik kullanmasına rağmen iyileşe-
memektedir.
 

KRONİK PROSTA-
TİT SORUNU İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Kronik prostatit hastalarında, düşük 
yoğunluklu elektromanyetik şok dalgası 
(Modus ED SWT) tedavisi;
Yeni damar oluşumunu sağlayarak,
Kanlanmayı artırarak,
Enflamasyonu engelleyerek,
Kas kasılmalarını azaltarak,
Sinir uyarılarını etkileyerek,
Ağrıyı, idrar şikayetlerini ve cinsel fonksi-
yonları %80 oranında düzelttiği bilimsel 
çalışmalar ile gösterilmiştir.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi perine ded-
iğimiz bölgeden (yumurtalar ile makat 
arası) ve cilt üzerinden uygulanır. Her-
hangi bir girişim gerektirmez. İşlem son-
rası hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Haftada iki kez en az 6-12 
seans yapılır. Tedavi yaklaşık 20 dakika 
sürer.

PEYRONIE  İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Modus ED SWT tedavisi uygulanan 
hastalarda ağrıda azalma, sertleşme 
bozukluğunda düzelme saptanmıştır. 
Uygulanan düşük enerjili şok dalgaları 
akut fazdaki Peyronie plaklarında doku 
iyileşmesi mekanizması üzerine etkileri-
yle plağın küçülmesine yol açmaktadır. 
Sertleşme sırasındaki ağrı ve penis 
eğriliği üzerine yarattığı bu dikkat çekici 
etkileri Peyronie hastalarının ağrı ve 

peniste eğrilik tedavisi dışında da kaliteli 
bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı 
sağlar.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi girişimşel 
(invazive) olmayan bir metod ile düşük 
yoğunluklu şok dalgalarını penis üze-
rindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve 
sonuçta penisin bu bölgelerinde kan 
akımının artmasına ve pyronienin tedavi 
edilmesine yardımcı olur. işlem sonrası 
hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Uygulama haftada en az 1 
veya 2 seans olarak yapılır. Plağın 
eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 
6-24 seans gerekir. Seans süresi 30-40 
dakika sürmektedir.
 

PROSTAT VE 
SERTLEŞME 
BOZUKLUĞU
Prostat her erkekte bulunan ve 
genç-erişkin erkeklerde ağırlığı 18-20 
grama varan önemli bir salgı bezidir. 
Prostat hastalığı orta ve üst yaş erkekler-
in sıklıkla karşılaştığı, hastanın cinsel ve 

günlük hayatını önemli derecede etkiley-
en bir rahatsızlıktır.
Orta yaşlarda görülmeye başlayan pros-
tat rahatsızlığı genelde üç şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

1. Prostat iltihabı
2. Prostat kanseri
3. İyi huylu prostat büyümesi

PROSTATIN ÖNEMİ
Prostatın başlıca görevi hem meninin 
büyük oranda oluşmasını sağlamak hem 
de meni içerisindeki spermlere canlılık ve 
hareket kazandırmaktır. Prostat bezinde 
bir sorun olması hastanın genel sağlığının 
yanı sıra cinsel sağlığına da etki etmekte-
dir.

PROSTAT 
HASTALIĞININ 
BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİLERİ
Prostat hastalığı genellikle kendini idrar 
yaparken ağrı ve yanma, sık idrara çıkma 
isteği, idrarda kan görme, cinsel isteksiz-
lik ve ereksiyon sorunu, testislerde ağrı 
olarak göstermektedir.
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle ilaç ve cerrahi yöntemler; prostat 
kanserinde ise bunların yanı sıra 
hastalığın şiddetine göre radyoterapi ve 
hormon tedavileri de kullanılmaktadır.

PROSTAT VE 
EREKSİYON 
İLİŞKİSİ

Yapılan bilimsel araştırmalara göre pros-
tat hastalığına yol açan etmenlerin aynı 
zamanda sertleşme sorununa da yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Ayrıca prostat 
kanserinde kullanılan hormon tedavileri 
erkeklik hormonunu da baskılamaktadır. 
Testesteronu engelleyen bu ilaçlardan 
sonra kişi cinsel isteksizlik ve penis 
fonksiyonlarında kayıp sorunları yaşay-
abiliyor. Ayrıca prostat kanseri ameliyat-
larında genellikle ereksiyon sinirleri alın-
maktadır. Böylece hasta yüksek oranda 
ereksiyon kaybına uğramaktadır.

DIĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle antibiyotik ilaçlar, cerrahi yöntemler 
ve radyoterapi (prostat kanserinde) 
kullanılır. Bu tedaviler vücutta ağır tahri-
batlara yol açabileceği gibi hastanın 
hayat kalitesini azaltmaktadır.
Modus ED-SWT kullanımında ise prostat 
bezi ve çevresinde;
• Yeni damar oluşumu sağlanarak,
•  Kanlanma artırılarak,
•  Enflamasyon engellenerek,
•  Sinir uyarıları etkilenerek ağrıları, idrar 
yapmadaki şikayetleri ve cinsel sorunları 
ortadan kaldırır.
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MODUS ED SWT 
TEDAVİSİNİN ETKİ 
MEKANİZMASI 
NEDİR?
Vücudun doğal iyileştirme mekanizma-
larından Kök Hücrelerini harekete 
geçirmektedir.  Damar oluşturan Kök 
Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni 
damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoen-
dotelizasyon ve Anjiogenez). Yeni damar 
oluşumu ile artan penis kanlanması 
sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi 
yeniden eski normal haline geri dönmek-
tedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NASIL 
YAPILMAKTADIR?
6 seanslık tedaviler halinde yapılmak-
tadır. Tedavi sırasında penis ve penis 

köküne düşük yoğunluklu ultrasonik ses 
dalgaları verilmektedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NEDEN 
SEANSLAR 
HALİNDE YAPIL-
MAKTADIR?
Tedavinin seanslar halinde yapılmasının 
nedeni, tedavi mekanizması ile ilgilidir. 
Düşük Yoğunluklu Akustik Şok Dal-
galarının etkisi ile Kök Hücre Tutulumu 
sonucu yeni damar oluşumunun sağlan-
ması süre gerektiren ve yavaş gelişen 
vücudun kendi doğal iyileştirme me-
kanizmasıdır. Modus ED SWT tedavisi bu 
nedenlerden dolayı 6'lı seanslar halinde 
yapılmaktadır.

TEDAVİ NE KADAR 
BAŞARILIDIR?
Damarsal nedenli tüm Sertleşme Prob-
lemlerine etkilidir. Damarsal nedenli 
sertleşme problemi tüm hastaların yak-
laşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar 
arasında en büyük grup Şeker Hastaları 
ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, 
prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasın-
da da Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuçlar vermektedir.
 
Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı 
%80'nin, Ağır hastalarda 12-24 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %60'ın 
üzerindedir.

Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup 
hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 
hastanın 3'ünde, Ağır hastalarda ise 
12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 
2'sinde Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuç vermektedir.

6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile 
Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kul-
lanımından kurtulmakta veya çok düşük 
doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dön-
mektedirler. 

12 -24 seans Modus ED-SWT tedavisi ise 
daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen 
Ağır hastaları ilaca cevap verir hale 
getirmekte ve yeniden sürdürülebilir 
mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan 
vermektedir.

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seans tedavinin başarısını daha da 
yükseltmektedir. 

Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen 
başarı oranları ise yaklaşık %60-70 
aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan 
etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner 
kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi 
önceden planlama gereği ve ilaca bağım-
lılık gibi nedenlerden ötürü hastaların 
%50'si bir süre sonra ilaç kullanmayı 
bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt ver-
meyip son çare olarak iğne ve penis 
protezine yönlendirilmiş olan Ağır hasta-
ların Modus ED-SWT tedavisi sonrasında 
ilaçlara cevap verir hale geldiği göster-
ilmiştir.

GÜVENLİ MİDİR? 
YAN ETKİLERİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi tamamen 
güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim 
yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi 
sırasında ve sonrasında bugüne kadar 
bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. 
Her seans sonrasında hastalar beklemek-
sizin günlük hayatlarına dönmektedir. 
Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtla-
ma yoktur.

TEDAVİ SEANSI VE SONRASI 
AĞRILI MIDIR? SEDASYON, 
YATIŞTIRICI VEYA TEDAVİ 
ÖNCESİ HERHANGİ BİR HAZIRLIK 
GEREKLİ MİDİR? TEDAVİ SIRASIN-
DA NE HİSSEDİLMEKTEDİR?

Modus ED-SWT tedavisi sırası ve son-
rasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildir-
ilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya 
tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. 

Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek 
yoktur. Bazı hastalar tedavi sırasında 
hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve 
seans sonunda bu hissin kaybolduğunu 
belirtmişlerdir.

TEDAVİ SEANSI  
NE KADAR 
SÜRMEKTEDİR?
Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika 
sürmektedir. Modus ED-SWT tedavisi tek 
seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans 
tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta 
derece hastaların başarıyla tedavi edile-
bilmesi için 6-12 seans, Ağır derece 
hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi 
için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

TEDAVİ 
BAŞARISI İLK 
DEFA NE  ZAMAN 
HİSSEDİLİR?
,Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son 
Modus ED-SWT seansı bitiminden 1 ay 
sonradır.

İLERİDE TEDAVİYİ 
TEKRARLAMAK 
GEREKİR Mİ?
Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seanslık tedavi başarıyı daha da yük-
seltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin 
tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da 
artırmaktadır.

PENİS BOYUTLAR-
INA ETKİSİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi ile penis kalın-
lığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi 
hastalarda sık olarak gözlenen bir 
durumdur. Bunun nedeni yeni damar 
oluşumudur.

TEKNOLOJİNİN 
ÇALIŞMA 
PRENSİBİ NEDİR?
Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi 
(Low Intensity Shock Wave Therapy) 
2000 yılından beri Kardiyoloji alanında 
kanlanması bozuk kalp dokusunun 
yeniden kanlandırılması tedavisinde 
başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az 
kanlanan dokuda kanlanmayı artırmak-
tadır. Oluştuktan sonra önce yansıtılıp 
sonra odaklanarak yönlendirilen şok 
dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de 
ince yeni damarların oluşumuna yol 
açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve 
böylelikle başarılı sertleşme yeniden 
sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme 
peniste kanlanmanın yeterli olmasına 
bağlıdır.

SERTLEŞME 
SORUNU NEDİR?
Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsı-
zlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için 
gerekli sertleşmeyi başlatamama veya 
sürdürememe durumudur. Damar 
hastalığı veya diğer bilinen adıyla Damar 
Sertliği, Sertleşme Sorunu görülen kişile-
rin %70'inde alta yatan nedendir. Damar 

hastalıkları arasında en yaygın olanları 
Kalp Koroner Arter Hastalığı ve Şeker 
Hastalığıdır, ancak damarları tutan tüm 
hastalıklar beraberinde Sertleşme Sorunu 
ile ortaya çıkabilir. Kalpte koroner damar-
ları etkileyen Damar Sertliği aynı zaman-
da vücudun bütün diğer damarlarını da 
etkilemektedir, penis damarları da bun-
lardan biridir.

Damar hastalıkları arasında çok yaygın 
olan hastalıklardan bir diğeri Şeker 
Hastalığıdır. Şeker Hastalığı vücudun tüm 
ince kılcal damarlarını tutan bir hastalık-
tır, buna penis damarları da dahildir. Bu 
nedenle Şeker Hastalarında erken ya da 
geç dönemde mutlaka Sertleşme Sorunu 
görülür.

Damar hastalığı ya da Damar Sertliğini 
tetikleyen ve ilerleten diğer etkenlerin en 
önemlileri sigara kullanımı, kanda koles-
terol ve lipid yüksekliğidir.
Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavilerinde 
kullanılan birçok tıbbi ilacın yan etkisi 
olarak Sertleşme Sorunu sık olarak 
görülmektedir. 
 
Sertleşme Sorunu bilinenin aksine çok sık 
görülen bir şikayettir. 40 yaşın üzerinde 
her 3 erkeğin 2'sinde aralıklı veya devam-
lı olarak görülmektedir.
Modus ED SWT tedavisi ile penis içinde 
bulunan kılcal damarlara ek damar oluşu-
mu sağlanır. Bu da penise kan gitmesine 
neden olur ve daha fazla sertlik sağlanır.

SERTLEŞMEYİ 
ETKİLEYEN 
HASTALIKLAR
•Şeker
•Kolesterol
•Kalp (Bypass, Anjio)

•Tansiyon
•Prostatit
•Depresyon
•Kronik hastalarda damarlar zamanla 
tahriş olur, kireçlenir ve tıkanmalar mey-
dana gelir. Bu tıkanma şok dalga tedavisi 
sayesinde giderilir.

TEDAVİNİN KALICILIĞI: Kişinin bünyes-
ine ve kronik hastalıklarına göre değişir. 
Kişi sağlığına ne kadar özen gösterirse 
tedavi de o kadar uzun ömürlü olur.
KİMLERE UYGULANAMAZ:
•Penis protezi (mutluluk çubuğu) takan-
lar
•Varukosen: Penisteki spermlerin ölmesi
•Venöz Kaçağı: Az da olsa etkili olabilir, 
denemekte fayda var uygulanabilir.
•Prostatı olan hastalarda prostat 
büyüdüğü zaman damarları ve sinirleri 
sıkıştırır, sertleşme olmaz. Ameliyat old-
uktan 3 ay sonra tedavi uygulanabilir.
•Kasık fıtığı olan hastalarda ameliyattan 1 
ay sonra tedavi uygulanabilir.

Genç hastalarda hücre daha kaliteli 
olduğu için tedavi daha hızlı sonuç verir. 
Yaş ilerledikçe kök hücreler azalır ve 
damarlar çalışmamaya başlar. Modus 
ED-SWT tedavisiyle ölü olan hücreler 
harekete geçirilerek bozulmuş damarlar 
onarılır. Tedavi bittikten 1 ay sonra 
peniste bulunan kılcal damarlarda ek 
damar oluşumu meydana gelir, böylelikle 
daha fazla kan daha fazla sertleşmeye 
neden olur. 

MODUS 
ED SWT NASIL 
UYGULANIR? 
ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin 
çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygu-
lanır. Uygulanan her bölgeye bir seansta 

300, toplamda 1.500 şok atışı 
gerçekleştirilir. Peniste 5 farklı noktaya 
uygulama yapılır. Tedavi toplam 6 seans 
sürmektedir. Rahatsızlığın şiddetine göre 
6-12 seansta tedavi tamamlanabilir. Her 
seans yaklaşık olarak 20 dakika sürmek-
tedir. Tedaviden önce sedasyon, 
yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihti-
yaç duyulmaz. İşlem sırasında veya son-
rasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, 
morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan 
etkisi yoktur.

MODUS 
ED SWT’NİN 
AVANTAJLARI VE 
BAŞARILARI 

•Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu 
tedavi yöntemi tamamen invazivdir. 
•Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi 
her cinsel ilişkiden önce kullanılması 
gerekmez. 
•İlaç tedavisi gibi sadece damarları bir 
süre için açarak değil, damarlardaki 
tıkanıkları tamamen gidererek ve yeni 
damar oluşumunu hızlandırarak kalıcı 
tedavi sunar.

•Modus ED-SWT tedavisinin kan damar-
larını artırarak penis kalınlığını artırdığı 
gözlemlenmiştir.
•İşlem sonrasında hasta günlük hayatına 
devam etmektedir. 
•İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, 
sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerek-
tirmez. 
•ED-SWT tedavi başarısı %80’in üze-
rindedir. İlaç tedavisine dahi cevap ver-
meyen ağır hastalarda başarı oranı %60’ı 
geçmektedir.
•ED-SWT tedavisinden sonra hastalar 
daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine 
artık ihtiyaç duymamaktadır.   
•Hiçbir yan etkisi yoktur.

DİĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Erektil disfonksiyonun mevcut cerrahi 
olmayan tedavi yöntemleri damar içi 
damar genişletici ajanların intraka-
vernosal enjeksiyonlarından oluşur. Bu 

yöntemlerde damarın genişliği artırılarak 
kan akışı hızlandırılmaktadır. Bu tedavi 
yöntemlerinin dezavantajları ise penisin 
erekte olmasının altında yatan patolojik 
etkenleri ortadan kaldırmamasıdır. Genel-
likle cinsel ilişki öncesinde kullanılır ve 
etki süresi çok kısıtlıdır.

İlaç tedavilerinde ilaçlar oral yolla alınır 
ve etken maddeler kana karışır. Bu 
durum penisteki damarları açması gerek-
en etken maddelerin vücuda yayılarak 
tüm damarlara etki etmesine sebep olur. 
Böylece kalp ve damar hastalıklarına 
sahip bireyler için ciddi riskler oluşur. 
Modus ED-SWT tedavisinde ise odaklan-
mış şok dalgaları sadece hedeflenen 
bölgedeki kan damarlarını uyarır.
Modus ED-SWT’nin odaklanmış şok 
dalgaları ile yapılan tedavide ise söz 
konusu patolojik etkenler tamamen 
ortadan kaldırılarak, ağır hastalarda bile 
tamamen iyileşme gözlenir. Modus 
ED-SWT ile diğer tedavi yöntemlerinde 
olduğu gibi damar genişliği artırılmaz, 
yeni damar oluşumu sağlanır. Böylece 
özellikle kalp ve damar rahatsızlığına 
sahip kişilerde görülme olasılığı artan 
riskli yan etkilerden uzak durulmuş olur. 
Ayrıca Modus ED-SWT non-invaziv bir 
tedavi yöntemi olduğu için hastaya cer-
rahi müdahalede bulunulmaz. Hasta 
yaklaşık 20 dakika süren seanslardan 
sonra günlük hayatına kaldığı yerden 
devam eder.

Modus ED-SWT sistemi bu alanda penis 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış 
bir cihazdır. Modus ED-SWT sistemi, şok 
dalgalarının en düşük ritimlerinden bile 
maximum verim alınmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Pazardaki diğer 
cihazların aksine, ayarlanabilir elektrof-
rekanslara sahip olan bu sistemde şok 
sayısı her kişi için özel olarak ayarla-
nabilmektedir. Böylece Modus ED-SWT 
tedavileri kısa sürede çok daha etkin 
sonuçlar vermektedir.

PROSTATİT(PROS-
TAT İLTİHABI)
Prostatit (prostat iltihabı), prostat bezi-
nin iltihaplanmasıdır. Prostat iltihabı 
(prostatit), 50 yaş altındaki erkeklerde en 
sık görülen prostat hastalığı iken 50 yaş 
ve üzeri erkeklerde prostat büyümesi 
(BPH) ve prostat kanserinden sonra 
üçüncü sırada görülen prostat 
hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre 
prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökend-
eki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir 
ve erkeklerin %50 den fazlası hayatlarının 
bir noktasında prostatit atağı geçirmek-
tedir.

Kronik prostatit sıklıkla uzun süreli antibi-
yotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. 
Hastaların çoğu genelde kutu kutu 
antibiyotik kullanmasına rağmen iyileşe-
memektedir.
 

KRONİK PROSTA-
TİT SORUNU İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Kronik prostatit hastalarında, düşük 
yoğunluklu elektromanyetik şok dalgası 
(Modus ED SWT) tedavisi;
Yeni damar oluşumunu sağlayarak,
Kanlanmayı artırarak,
Enflamasyonu engelleyerek,
Kas kasılmalarını azaltarak,
Sinir uyarılarını etkileyerek,
Ağrıyı, idrar şikayetlerini ve cinsel fonksi-
yonları %80 oranında düzelttiği bilimsel 
çalışmalar ile gösterilmiştir.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi perine ded-
iğimiz bölgeden (yumurtalar ile makat 
arası) ve cilt üzerinden uygulanır. Her-
hangi bir girişim gerektirmez. İşlem son-
rası hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Haftada iki kez en az 6-12 
seans yapılır. Tedavi yaklaşık 20 dakika 
sürer.

PEYRONIE  İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Modus ED SWT tedavisi uygulanan 
hastalarda ağrıda azalma, sertleşme 
bozukluğunda düzelme saptanmıştır. 
Uygulanan düşük enerjili şok dalgaları 
akut fazdaki Peyronie plaklarında doku 
iyileşmesi mekanizması üzerine etkileri-
yle plağın küçülmesine yol açmaktadır. 
Sertleşme sırasındaki ağrı ve penis 
eğriliği üzerine yarattığı bu dikkat çekici 
etkileri Peyronie hastalarının ağrı ve 

peniste eğrilik tedavisi dışında da kaliteli 
bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı 
sağlar.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi girişimşel 
(invazive) olmayan bir metod ile düşük 
yoğunluklu şok dalgalarını penis üze-
rindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve 
sonuçta penisin bu bölgelerinde kan 
akımının artmasına ve pyronienin tedavi 
edilmesine yardımcı olur. işlem sonrası 
hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Uygulama haftada en az 1 
veya 2 seans olarak yapılır. Plağın 
eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 
6-24 seans gerekir. Seans süresi 30-40 
dakika sürmektedir.
 

PROSTAT VE 
SERTLEŞME 
BOZUKLUĞU
Prostat her erkekte bulunan ve 
genç-erişkin erkeklerde ağırlığı 18-20 
grama varan önemli bir salgı bezidir. 
Prostat hastalığı orta ve üst yaş erkekler-
in sıklıkla karşılaştığı, hastanın cinsel ve 

günlük hayatını önemli derecede etkiley-
en bir rahatsızlıktır.
Orta yaşlarda görülmeye başlayan pros-
tat rahatsızlığı genelde üç şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

1. Prostat iltihabı
2. Prostat kanseri
3. İyi huylu prostat büyümesi

PROSTATIN ÖNEMİ
Prostatın başlıca görevi hem meninin 
büyük oranda oluşmasını sağlamak hem 
de meni içerisindeki spermlere canlılık ve 
hareket kazandırmaktır. Prostat bezinde 
bir sorun olması hastanın genel sağlığının 
yanı sıra cinsel sağlığına da etki etmekte-
dir.

PROSTAT 
HASTALIĞININ 
BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİLERİ
Prostat hastalığı genellikle kendini idrar 
yaparken ağrı ve yanma, sık idrara çıkma 
isteği, idrarda kan görme, cinsel isteksiz-
lik ve ereksiyon sorunu, testislerde ağrı 
olarak göstermektedir.
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle ilaç ve cerrahi yöntemler; prostat 
kanserinde ise bunların yanı sıra 
hastalığın şiddetine göre radyoterapi ve 
hormon tedavileri de kullanılmaktadır.

PROSTAT VE 
EREKSİYON 
İLİŞKİSİ

Yapılan bilimsel araştırmalara göre pros-
tat hastalığına yol açan etmenlerin aynı 
zamanda sertleşme sorununa da yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Ayrıca prostat 
kanserinde kullanılan hormon tedavileri 
erkeklik hormonunu da baskılamaktadır. 
Testesteronu engelleyen bu ilaçlardan 
sonra kişi cinsel isteksizlik ve penis 
fonksiyonlarında kayıp sorunları yaşay-
abiliyor. Ayrıca prostat kanseri ameliyat-
larında genellikle ereksiyon sinirleri alın-
maktadır. Böylece hasta yüksek oranda 
ereksiyon kaybına uğramaktadır.

DIĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle antibiyotik ilaçlar, cerrahi yöntemler 
ve radyoterapi (prostat kanserinde) 
kullanılır. Bu tedaviler vücutta ağır tahri-
batlara yol açabileceği gibi hastanın 
hayat kalitesini azaltmaktadır.
Modus ED-SWT kullanımında ise prostat 
bezi ve çevresinde;
• Yeni damar oluşumu sağlanarak,
•  Kanlanma artırılarak,
•  Enflamasyon engellenerek,
•  Sinir uyarıları etkilenerek ağrıları, idrar 
yapmadaki şikayetleri ve cinsel sorunları 
ortadan kaldırır.
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MODUS ED SWT 
TEDAVİSİNİN ETKİ 
MEKANİZMASI 
NEDİR?
Vücudun doğal iyileştirme mekanizma-
larından Kök Hücrelerini harekete 
geçirmektedir.  Damar oluşturan Kök 
Hücrelerinin aktive edilmesiyle yeni 
damar oluşumu uyarılmaktadır (Neoen-
dotelizasyon ve Anjiogenez). Yeni damar 
oluşumu ile artan penis kanlanması 
sonucu vücudun doğal sertleşme sistemi 
yeniden eski normal haline geri dönmek-
tedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NASIL 
YAPILMAKTADIR?
6 seanslık tedaviler halinde yapılmak-
tadır. Tedavi sırasında penis ve penis 

köküne düşük yoğunluklu ultrasonik ses 
dalgaları verilmektedir.

MODUS ED SWT 
TEDAVİSİ NEDEN 
SEANSLAR 
HALİNDE YAPIL-
MAKTADIR?
Tedavinin seanslar halinde yapılmasının 
nedeni, tedavi mekanizması ile ilgilidir. 
Düşük Yoğunluklu Akustik Şok Dal-
galarının etkisi ile Kök Hücre Tutulumu 
sonucu yeni damar oluşumunun sağlan-
ması süre gerektiren ve yavaş gelişen 
vücudun kendi doğal iyileştirme me-
kanizmasıdır. Modus ED SWT tedavisi bu 
nedenlerden dolayı 6'lı seanslar halinde 
yapılmaktadır.

TEDAVİ NE KADAR 
BAŞARILIDIR?
Damarsal nedenli tüm Sertleşme Prob-
lemlerine etkilidir. Damarsal nedenli 
sertleşme problemi tüm hastaların yak-
laşık %70'ini oluşturmaktadır ve bunlar 
arasında en büyük grup Şeker Hastaları 
ve Koroner Damar Hastalarıdır. Ayrıca, 
prostat ameliyatı öncesinde ve sonrasın-
da da Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuçlar vermektedir.
 
Hafif ve Orta grup hastalarda 6-12 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı 
%80'nin, Ağır hastalarda 12-24 seans 
Modus ED-SWT tedavisi ile başarı %60'ın 
üzerindedir.

Diğer bir anlatımla, Hafif ve Orta grup 
hastalarda 6-12 seanslık tedavi ile her 4 
hastanın 3'ünde, Ağır hastalarda ise 
12-24 seanslık tedavi ile her 4 hastanın 
2'sinde Modus ED-SWT tedavisi başarılı 
sonuç vermektedir.

6-12 seans Modus ED-SWT tedavisi ile 
Hafif ve Orta grup hastalar ilaç kul-
lanımından kurtulmakta veya çok düşük 
doz ilaç ile mutlu bir cinsel yaşama dön-
mektedirler. 

12 -24 seans Modus ED-SWT tedavisi ise 
daha önce ilaçlara dahi cevap vermeyen 
Ağır hastaları ilaca cevap verir hale 
getirmekte ve yeniden sürdürülebilir 
mutlu bir cinsel yaşama dönmeye imkan 
vermektedir.

Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seans tedavinin başarısını daha da 
yükseltmektedir. 

Ağız yoluyla alınan ilaçlar ile elde edilen 
başarı oranları ise yaklaşık %60-70 
aralığındadır. İlaç tedavisinin bilinen yan 
etkileri ve ters etkilerine ilaveten koroner 
kalp hastalarındaki riskleri, cinsel ilişkiyi 
önceden planlama gereği ve ilaca bağım-
lılık gibi nedenlerden ötürü hastaların 
%50'si bir süre sonra ilaç kullanmayı 
bırakmaktadır. Ayrıca, ilaçlara yanıt ver-
meyip son çare olarak iğne ve penis 
protezine yönlendirilmiş olan Ağır hasta-
ların Modus ED-SWT tedavisi sonrasında 
ilaçlara cevap verir hale geldiği göster-
ilmiştir.

GÜVENLİ MİDİR? 
YAN ETKİLERİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi tamamen 
güvenlidir. Hiçbir müdahale ve girişim 
yoktur. İlaç kullanımı yoktur. Tedavi 
sırasında ve sonrasında bugüne kadar 
bildirilen bir yan etkisi bulunmamaktadır. 
Her seans sonrasında hastalar beklemek-
sizin günlük hayatlarına dönmektedir. 
Günlük hayatlarında herhangi bir kısıtla-
ma yoktur.

TEDAVİ SEANSI VE SONRASI 
AĞRILI MIDIR? SEDASYON, 
YATIŞTIRICI VEYA TEDAVİ 
ÖNCESİ HERHANGİ BİR HAZIRLIK 
GEREKLİ MİDİR? TEDAVİ SIRASIN-
DA NE HİSSEDİLMEKTEDİR?

Modus ED-SWT tedavisi sırası ve son-
rasında ağrı yoktur, bugüne kadar bildir-
ilmemiştir. Sedasyon, yatıştırıcı veya 
tedavi öncesi bir hazırlığa gerek yoktur. 

Tedavi sonrası bir kısıtlamaya gerek 
yoktur. Bazı hastalar tedavi sırasında 
hafif karıncalanma hissi duyduklarını ve 
seans sonunda bu hissin kaybolduğunu 
belirtmişlerdir.

TEDAVİ SEANSI  
NE KADAR 
SÜRMEKTEDİR?
Her tedavi seansı yaklaşık 20 dakika 
sürmektedir. Modus ED-SWT tedavisi tek 
seanslık bir tedavi değildir. Ez az 6 seans 
tedavi gerekmektedir. Hafif ve Orta 
derece hastaların başarıyla tedavi edile-
bilmesi için 6-12 seans, Ağır derece 
hastaların başarıyla tedavi edilebilmesi 
için 12-24 seans tedavi gerekmektedir.

TEDAVİ 
BAŞARISI İLK 
DEFA NE  ZAMAN 
HİSSEDİLİR?
,Tedavinin etkisinin hissedilmesi, son 
Modus ED-SWT seansı bitiminden 1 ay 
sonradır.

İLERİDE TEDAVİYİ 
TEKRARLAMAK 
GEREKİR Mİ?
Modus ED-SWT tedavisinin yan etkisi 
olmaması nedeniyle seans sayısında bir 
sınırlama yoktur. İlave olarak yapılan her 
6 seanslık tedavi başarıyı daha da yük-
seltmektedir. İleride 6 seanslık tedavinin 
tekrar edilmesi tedavinin etkisini daha da 
artırmaktadır.

PENİS BOYUTLAR-
INA ETKİSİ VAR 
MIDIR?
Modus ED-SWT tedavisi ile penis kalın-
lığının 5mm ve üzerinde artış göstermesi 
hastalarda sık olarak gözlenen bir 
durumdur. Bunun nedeni yeni damar 
oluşumudur.

TEKNOLOJİNİN 
ÇALIŞMA 
PRENSİBİ NEDİR?
Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi 
(Low Intensity Shock Wave Therapy) 
2000 yılından beri Kardiyoloji alanında 
kanlanması bozuk kalp dokusunun 
yeniden kanlandırılması tedavisinde 
başarı ile kullanılmaktadır, kalpte az 
kanlanan dokuda kanlanmayı artırmak-
tadır. Oluştuktan sonra önce yansıtılıp 
sonra odaklanarak yönlendirilen şok 
dalgaları kalpte olduğu gibi peniste de 
ince yeni damarların oluşumuna yol 
açarak penis kanlanmasını artırmakta, ve 
böylelikle başarılı sertleşme yeniden 
sağlanmaktadır. Başarılı sertleşme 
peniste kanlanmanın yeterli olmasına 
bağlıdır.

SERTLEŞME 
SORUNU NEDİR?
Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsı-
zlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için 
gerekli sertleşmeyi başlatamama veya 
sürdürememe durumudur. Damar 
hastalığı veya diğer bilinen adıyla Damar 
Sertliği, Sertleşme Sorunu görülen kişile-
rin %70'inde alta yatan nedendir. Damar 

hastalıkları arasında en yaygın olanları 
Kalp Koroner Arter Hastalığı ve Şeker 
Hastalığıdır, ancak damarları tutan tüm 
hastalıklar beraberinde Sertleşme Sorunu 
ile ortaya çıkabilir. Kalpte koroner damar-
ları etkileyen Damar Sertliği aynı zaman-
da vücudun bütün diğer damarlarını da 
etkilemektedir, penis damarları da bun-
lardan biridir.

Damar hastalıkları arasında çok yaygın 
olan hastalıklardan bir diğeri Şeker 
Hastalığıdır. Şeker Hastalığı vücudun tüm 
ince kılcal damarlarını tutan bir hastalık-
tır, buna penis damarları da dahildir. Bu 
nedenle Şeker Hastalarında erken ya da 
geç dönemde mutlaka Sertleşme Sorunu 
görülür.

Damar hastalığı ya da Damar Sertliğini 
tetikleyen ve ilerleten diğer etkenlerin en 
önemlileri sigara kullanımı, kanda koles-
terol ve lipid yüksekliğidir.
Ayrıca, çeşitli hastalıkların tedavilerinde 
kullanılan birçok tıbbi ilacın yan etkisi 
olarak Sertleşme Sorunu sık olarak 
görülmektedir. 
 
Sertleşme Sorunu bilinenin aksine çok sık 
görülen bir şikayettir. 40 yaşın üzerinde 
her 3 erkeğin 2'sinde aralıklı veya devam-
lı olarak görülmektedir.
Modus ED SWT tedavisi ile penis içinde 
bulunan kılcal damarlara ek damar oluşu-
mu sağlanır. Bu da penise kan gitmesine 
neden olur ve daha fazla sertlik sağlanır.

SERTLEŞMEYİ 
ETKİLEYEN 
HASTALIKLAR
•Şeker
•Kolesterol
•Kalp (Bypass, Anjio)

•Tansiyon
•Prostatit
•Depresyon
•Kronik hastalarda damarlar zamanla 
tahriş olur, kireçlenir ve tıkanmalar mey-
dana gelir. Bu tıkanma şok dalga tedavisi 
sayesinde giderilir.

TEDAVİNİN KALICILIĞI: Kişinin bünyes-
ine ve kronik hastalıklarına göre değişir. 
Kişi sağlığına ne kadar özen gösterirse 
tedavi de o kadar uzun ömürlü olur.
KİMLERE UYGULANAMAZ:
•Penis protezi (mutluluk çubuğu) takan-
lar
•Varukosen: Penisteki spermlerin ölmesi
•Venöz Kaçağı: Az da olsa etkili olabilir, 
denemekte fayda var uygulanabilir.
•Prostatı olan hastalarda prostat 
büyüdüğü zaman damarları ve sinirleri 
sıkıştırır, sertleşme olmaz. Ameliyat old-
uktan 3 ay sonra tedavi uygulanabilir.
•Kasık fıtığı olan hastalarda ameliyattan 1 
ay sonra tedavi uygulanabilir.

Genç hastalarda hücre daha kaliteli 
olduğu için tedavi daha hızlı sonuç verir. 
Yaş ilerledikçe kök hücreler azalır ve 
damarlar çalışmamaya başlar. Modus 
ED-SWT tedavisiyle ölü olan hücreler 
harekete geçirilerek bozulmuş damarlar 
onarılır. Tedavi bittikten 1 ay sonra 
peniste bulunan kılcal damarlarda ek 
damar oluşumu meydana gelir, böylelikle 
daha fazla kan daha fazla sertleşmeye 
neden olur. 

MODUS 
ED SWT NASIL 
UYGULANIR? 
ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin 
çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygu-
lanır. Uygulanan her bölgeye bir seansta 

300, toplamda 1.500 şok atışı 
gerçekleştirilir. Peniste 5 farklı noktaya 
uygulama yapılır. Tedavi toplam 6 seans 
sürmektedir. Rahatsızlığın şiddetine göre 
6-12 seansta tedavi tamamlanabilir. Her 
seans yaklaşık olarak 20 dakika sürmek-
tedir. Tedaviden önce sedasyon, 
yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihti-
yaç duyulmaz. İşlem sırasında veya son-
rasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, 
morarma, yanma ve tahriş gibi bir yan 
etkisi yoktur.

MODUS 
ED SWT’NİN 
AVANTAJLARI VE 
BAŞARILARI 

•Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu 
tedavi yöntemi tamamen invazivdir. 
•Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi 
her cinsel ilişkiden önce kullanılması 
gerekmez. 
•İlaç tedavisi gibi sadece damarları bir 
süre için açarak değil, damarlardaki 
tıkanıkları tamamen gidererek ve yeni 
damar oluşumunu hızlandırarak kalıcı 
tedavi sunar.

•Modus ED-SWT tedavisinin kan damar-
larını artırarak penis kalınlığını artırdığı 
gözlemlenmiştir.
•İşlem sonrasında hasta günlük hayatına 
devam etmektedir. 
•İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, 
sakinleştirici gibi ilaç uygulaması gerek-
tirmez. 
•ED-SWT tedavi başarısı %80’in üze-
rindedir. İlaç tedavisine dahi cevap ver-
meyen ağır hastalarda başarı oranı %60’ı 
geçmektedir.
•ED-SWT tedavisinden sonra hastalar 
daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine 
artık ihtiyaç duymamaktadır.   
•Hiçbir yan etkisi yoktur.

DİĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Erektil disfonksiyonun mevcut cerrahi 
olmayan tedavi yöntemleri damar içi 
damar genişletici ajanların intraka-
vernosal enjeksiyonlarından oluşur. Bu 

yöntemlerde damarın genişliği artırılarak 
kan akışı hızlandırılmaktadır. Bu tedavi 
yöntemlerinin dezavantajları ise penisin 
erekte olmasının altında yatan patolojik 
etkenleri ortadan kaldırmamasıdır. Genel-
likle cinsel ilişki öncesinde kullanılır ve 
etki süresi çok kısıtlıdır.

İlaç tedavilerinde ilaçlar oral yolla alınır 
ve etken maddeler kana karışır. Bu 
durum penisteki damarları açması gerek-
en etken maddelerin vücuda yayılarak 
tüm damarlara etki etmesine sebep olur. 
Böylece kalp ve damar hastalıklarına 
sahip bireyler için ciddi riskler oluşur. 
Modus ED-SWT tedavisinde ise odaklan-
mış şok dalgaları sadece hedeflenen 
bölgedeki kan damarlarını uyarır.
Modus ED-SWT’nin odaklanmış şok 
dalgaları ile yapılan tedavide ise söz 
konusu patolojik etkenler tamamen 
ortadan kaldırılarak, ağır hastalarda bile 
tamamen iyileşme gözlenir. Modus 
ED-SWT ile diğer tedavi yöntemlerinde 
olduğu gibi damar genişliği artırılmaz, 
yeni damar oluşumu sağlanır. Böylece 
özellikle kalp ve damar rahatsızlığına 
sahip kişilerde görülme olasılığı artan 
riskli yan etkilerden uzak durulmuş olur. 
Ayrıca Modus ED-SWT non-invaziv bir 
tedavi yöntemi olduğu için hastaya cer-
rahi müdahalede bulunulmaz. Hasta 
yaklaşık 20 dakika süren seanslardan 
sonra günlük hayatına kaldığı yerden 
devam eder.

Modus ED-SWT sistemi bu alanda penis 
uygulamaları için özel olarak tasarlanmış 
bir cihazdır. Modus ED-SWT sistemi, şok 
dalgalarının en düşük ritimlerinden bile 
maximum verim alınmasını sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Pazardaki diğer 
cihazların aksine, ayarlanabilir elektrof-
rekanslara sahip olan bu sistemde şok 
sayısı her kişi için özel olarak ayarla-
nabilmektedir. Böylece Modus ED-SWT 
tedavileri kısa sürede çok daha etkin 
sonuçlar vermektedir.

PROSTATİT(PROS-
TAT İLTİHABI)
Prostatit (prostat iltihabı), prostat bezi-
nin iltihaplanmasıdır. Prostat iltihabı 
(prostatit), 50 yaş altındaki erkeklerde en 
sık görülen prostat hastalığı iken 50 yaş 
ve üzeri erkeklerde prostat büyümesi 
(BPH) ve prostat kanserinden sonra 
üçüncü sırada görülen prostat 
hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre 
prostat iltihabı, tüm yaş ve etnik kökend-
eki erkeklerin %10-14’ ünü etkilemektedir 
ve erkeklerin %50 den fazlası hayatlarının 
bir noktasında prostatit atağı geçirmek-
tedir.

Kronik prostatit sıklıkla uzun süreli antibi-
yotik kullanımıyla tedavi edilmektedir. 
Hastaların çoğu genelde kutu kutu 
antibiyotik kullanmasına rağmen iyileşe-
memektedir.
 

KRONİK PROSTA-
TİT SORUNU İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Kronik prostatit hastalarında, düşük 
yoğunluklu elektromanyetik şok dalgası 
(Modus ED SWT) tedavisi;
Yeni damar oluşumunu sağlayarak,
Kanlanmayı artırarak,
Enflamasyonu engelleyerek,
Kas kasılmalarını azaltarak,
Sinir uyarılarını etkileyerek,
Ağrıyı, idrar şikayetlerini ve cinsel fonksi-
yonları %80 oranında düzelttiği bilimsel 
çalışmalar ile gösterilmiştir.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi perine ded-
iğimiz bölgeden (yumurtalar ile makat 
arası) ve cilt üzerinden uygulanır. Her-
hangi bir girişim gerektirmez. İşlem son-
rası hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Haftada iki kez en az 6-12 
seans yapılır. Tedavi yaklaşık 20 dakika 
sürer.

PEYRONIE  İÇİN 
ŞOK DALGA 
(MODUS ED SWT) 
TEDAVİSİ
Modus ED SWT tedavisi uygulanan 
hastalarda ağrıda azalma, sertleşme 
bozukluğunda düzelme saptanmıştır. 
Uygulanan düşük enerjili şok dalgaları 
akut fazdaki Peyronie plaklarında doku 
iyileşmesi mekanizması üzerine etkileri-
yle plağın küçülmesine yol açmaktadır. 
Sertleşme sırasındaki ağrı ve penis 
eğriliği üzerine yarattığı bu dikkat çekici 
etkileri Peyronie hastalarının ağrı ve 

peniste eğrilik tedavisi dışında da kaliteli 
bir sertleşme ile cinsel hayatlarına katkı 
sağlar.

UYGULAMA ALANI
Modus ED SWT tedavisi girişimşel 
(invazive) olmayan bir metod ile düşük 
yoğunluklu şok dalgalarını penis üze-
rindeki şaft ve krus bölgesine uygular ve 
sonuçta penisin bu bölgelerinde kan 
akımının artmasına ve pyronienin tedavi 
edilmesine yardımcı olur. işlem sonrası 
hastalar hayatlarına kaldıkları yerden 
devam eder. Anestezi ve hastane yatışı 
gerekmez. Uygulama haftada en az 1 
veya 2 seans olarak yapılır. Plağın 
eskiliğine ve büyüklüğüne bağlı olarak 
6-24 seans gerekir. Seans süresi 30-40 
dakika sürmektedir.
 

PROSTAT VE 
SERTLEŞME 
BOZUKLUĞU
Prostat her erkekte bulunan ve 
genç-erişkin erkeklerde ağırlığı 18-20 
grama varan önemli bir salgı bezidir. 
Prostat hastalığı orta ve üst yaş erkekler-
in sıklıkla karşılaştığı, hastanın cinsel ve 

günlük hayatını önemli derecede etkiley-
en bir rahatsızlıktır.
Orta yaşlarda görülmeye başlayan pros-
tat rahatsızlığı genelde üç şekilde ortaya 
çıkmaktadır.

1. Prostat iltihabı
2. Prostat kanseri
3. İyi huylu prostat büyümesi

PROSTATIN ÖNEMİ
Prostatın başlıca görevi hem meninin 
büyük oranda oluşmasını sağlamak hem 
de meni içerisindeki spermlere canlılık ve 
hareket kazandırmaktır. Prostat bezinde 
bir sorun olması hastanın genel sağlığının 
yanı sıra cinsel sağlığına da etki etmekte-
dir.

PROSTAT 
HASTALIĞININ 
BELİRTİLERİ VE 
TEDAVİLERİ
Prostat hastalığı genellikle kendini idrar 
yaparken ağrı ve yanma, sık idrara çıkma 
isteği, idrarda kan görme, cinsel isteksiz-
lik ve ereksiyon sorunu, testislerde ağrı 
olarak göstermektedir.
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle ilaç ve cerrahi yöntemler; prostat 
kanserinde ise bunların yanı sıra 
hastalığın şiddetine göre radyoterapi ve 
hormon tedavileri de kullanılmaktadır.

PROSTAT VE 
EREKSİYON 
İLİŞKİSİ

Yapılan bilimsel araştırmalara göre pros-
tat hastalığına yol açan etmenlerin aynı 
zamanda sertleşme sorununa da yol 
açtığı gözlemlenmiştir. Ayrıca prostat 
kanserinde kullanılan hormon tedavileri 
erkeklik hormonunu da baskılamaktadır. 
Testesteronu engelleyen bu ilaçlardan 
sonra kişi cinsel isteksizlik ve penis 
fonksiyonlarında kayıp sorunları yaşay-
abiliyor. Ayrıca prostat kanseri ameliyat-
larında genellikle ereksiyon sinirleri alın-
maktadır. Böylece hasta yüksek oranda 
ereksiyon kaybına uğramaktadır.

DIĞER TEDAVİ 
YÖNTEMLERİN-
DEN FARKLARI 
NELERDİR?
Prostat hastalığının tedavisinde genel-
likle antibiyotik ilaçlar, cerrahi yöntemler 
ve radyoterapi (prostat kanserinde) 
kullanılır. Bu tedaviler vücutta ağır tahri-
batlara yol açabileceği gibi hastanın 
hayat kalitesini azaltmaktadır.
Modus ED-SWT kullanımında ise prostat 
bezi ve çevresinde;
• Yeni damar oluşumu sağlanarak,
•  Kanlanma artırılarak,
•  Enflamasyon engellenerek,
•  Sinir uyarıları etkilenerek ağrıları, idrar 
yapmadaki şikayetleri ve cinsel sorunları 
ortadan kaldırır.



 Lipid Kolesterol 
Düşürücü İlaçlar

Digoksin /Chlorthalidone /Reserpine /Triamterene /Furosemide /Prazosin /Bumetanide/ 
Phenoxybenzamine/Guanfacine/Guanabenz/Guanethidine/Guanfacine/Phentolamine/Methyldopa/  

Clonidine /Verapamil/Nifedipine /Hydralazine/Captopril/Enalapril/Metoprolol/Propranolol/  
Labetalol /Atenolol/Phenoxybenzamine/Spironolactone/Carvedilol/Hydrochlorothiazide

Dimehydrinate/Diphenhydramine/Hydroxyzine/Meclizine/Promethazine 

Naproxen/Indomethacin/Ibuprofen/Codeine/Fentanyl/Hydromorphone/
Meperidine/Methadone/Morphine/Oxycodone

Biperiden/Benztropine/Trihexyphenidyl/Procyclidine/Bromocriptine/Levodopa

Busulfan/Cyclophosphamide/Antiandrojenler/Ketoconazole/LHRH agonistleri 

Cimetidine/Nizatidine/Ranitidine

Cyclobenzaprine/Orphenadrine

Flutamide/Leuprolide

Finasteride 

Disopyramide 

 Aminocaproic asid /Atropin/Clofibrate/Cyclobenzaprine/Cyproterone/Estrogen/
Furazolidone/Licorice/Metoclopramide/Orphenadrine/Prochlorperazine/Pseudoephedrine/Alkol 

/Amfetaminler/Barbituratlar/Nikotin 

Fluoxetine /Tranylcypromine/Sertraline/Isocarboxazid/Amitriptyline/Amoxapine/Clomipramine/
Desipramine/Nortriptyline/Phenelzine/Fluphenazine/Buspirone/Chlordiazepoxide/Clorazepate 
DiazepaDoxepin/Imipramine/Lorazepam/Oxazepam/Phenytoin/Chlorpromazine/Imipramine/

Isocarboxazid/Meprobamate/Mesoridazine/NortriptylinevvOxazepam/Thioridazine/Trifluoperazine/
Tranylcypromine/Thiothixene

Diüretik ve Yüksek 
Tansiyon İlaçları

 Anti-Depresan 
Anti-Anksiyete 

Anti-Epileptik İlaçlar

Alerji - Antihistaminik 
İlaçlar

 Ağrı Kesiciler 
Nonsteroid 

Antiinflamatuar

Parkinson İlaçları

 Kemoterapi İlaçları 

 Mide - Reflü İlaçları

Kas Gevşeticiler

 Prostat Kanseri İlaçları

 Üriner Sistem İlaçları

  Anti-Aritmik 
Kalp İlaçları

 Diğer

SERTLEŞME SORUNUNA 
NEDEN OLAN İLAÇLAR
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İnceler Medikal
İvedik OSB Mah. 1472. Cad. 
No: 120 Yenimahalle 
Ankara/Türkiye

tel: +90 312 255 3346
fax: +90 312 255 3347
info@incelermedikal.com
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