
MODUS ED - SWT
w w w . i n c e l e r m e d i k a l . c o m

Erektil Disfonksiyon Şok Dalga Terapi Sistemi



MODUS ED - SWT
ile Tanışın

Erektil Disfonksiyon Şok Dalga Terapi Sistemi
ile

Acısız & İlaçsız Tedavi

2 3İNCELER MEDİKAL İNCELER MEDİKAL



Şok dalgaları anatomik bir bölgeye uygulandığında mekanik strese ve mikro travmaya 
sebep olur. Bu mekanik stres ve mikro travma anjiyogenik faktörlerin oluşmasına yol açar. 
Böylece kan akışının artmasına ve dokunun neovaskülarizasyonunun tetiklenmesini 
sağlayan bir dizi biyolojik reaksiyonu indükler.

ED-SWT sistemi, radyal şok terapi sisteminden farklı olarak seçilmiş bir anatomik bölgeye 
hedeflenme ve odaklanma sağlar. Odak noktasına şok dalgalarının doğrudan iletimini 
gerçekleştirir. Modus ED-SWT, Modus ESWT gibi fizyoterapi, ortopedi, veterinerlik 
uygulamaları vs. uygulamalarda kullanılmasının yanı sıra halk arasında iktidarsızlık 
olarak bilinen erektil disfonksiyon rahatsızlığının tedavisinde de kullanılır.”

MODUS ED-SWT
Düşük Yoğunluklu Focus Model Şok Dalga Tedavi Sistemi

10-user defined 

Treatment Protocol

35 kg
WEIGHT

MEMORY

PROBE HEADS

3 Units

Generator Warranty 
5 Million Shock Pulses

HANDPIECE

450mm x 350mm 

x 930mm

   TFT Touch Screen

   Conforms to EN 60601-1 

Criteria  Class 1 Type B  

   IP 20 MDD 93/42 CEE Class IIb

DIMENSION (W-L-H)

DISPLAY

CLASSIFICATION

1-4 Hz
    100C ≤ temperature ≤ 300C 

30% ≤ humidity ≤ 75%  700 

hPa ≤ atmospheric pressure ≤ 

1060 hPa
24 Months

T0% ≤ humidity ≤ 95% 500 

hPa ≤ atmospheric pressure ≤ 

1060 hPa

100mJ-200mJ

  Internal 12 V DC 

Transformer Insulation

FREQUENCY OPERATING ENVIRONMENT

WARRANTY

CONDITIONS

POWER

INSULATION

2x1A, 230 VAC

Electrohydraulics 

 Focused

220-240 VAC 

50/60 Hz, 50 W

POWER SUPPLY

WORKING PRINCIPLE

FUSES

Teknik Özellikler

m a d e   i n
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Erektil Disfonksiyon(ED) Nedir ?

Sistematik Hastalıklarda (Diyabet Prostat)

Alkol ve Sigara Tüketenlerde

Psikolojik Sorunu Olanlarda40 yaş ve üzeri

Prostat Ameliyatı OlanlardaKalp Damar Hastalarında

Hareketsiz Yaşamı Olanlarda

Sertleşme Sorunu olarak bilinen İktidarsızlık (Erektil Disfonksiyon), cinsel ilişki için 
gerekli sertleşmeyi başlatamama ya da devam ettirilememesi durumudur.

Erektil Disfonksiyon Kimlerde Görülür ?
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Erektil Disfonksiyon 
Hangi Sebeplerle Oluşur?
Erkek cinsel organının sertleşmesi, penisin yapısında yer alan corpora cavernosa adlı 
dokuların içindeki sinüzoidlere kan dolması ile gerçekleşir. Cinsel ilişki sırasında merkezi 
sinir sisteminden gelen sinyallerle gevşeyen arterler, bu sinüzoidlere daha fazla kan 
gitmesine yardımcı olur. 

Penis dokularına kan dolması neticesinde yaşanan basınç artışı, ereksiyon halinin 
devamlılığı için hayati bir önem taşıyan Tunica albuginea bölgesini uyarır.  Harekete 
geçen bu bölge, penisteki kan akışını sabit bir şekilde ayarlayarak ereksiyon halinin 
korunmasını sağlar. Bu kan dolumunu engelleyen her türlü fiziksel rahatsızlık penisin 
sertleşememesini veya sertliğin korunamamasına sebep olur.

Şok dalgaları enerji taşıyan ve bir ortam içinden yayılan dalgalardır. Bu sebeple uzak 
mesafedeki seçilmiş bir anatomik bölgeye hedeflenemez ve odaklanamaz. Düşük 
yoğunluklu şok dalga tedavisinde ise şok dalgaları anatomik bir bölgeye uygulandığında 
mekanik strese ve mikro travmaya sebep olur. Bu mekanik stres ve mikro travma 
anjiyogenik faktörlerin oluşmasına yol açar. Böylece kan akışının artmasına ve dokunun 
neovaskülarizasyonunun tetiklenmesini sağlayan bir dizi biyolojik reaksiyonu indükler.

Düşük Yoğunluklu 
Şok Dalga Tedavisi

AZ DAMAR / AZ KAN  ( TEDAVİ ÖNCESİ ) 
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Şok dalga tedavisi vücudun bazı bölgelerinde neovaskülarizasyon adı verilen bir süreci 
başlatmak amacıyla akustik dalgaları kullanır. Neovaskülarizasyon sonucunda yeni kan 
damarları oluşur. Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Tedavisi ise Erektil Disfonksiyonu (ED) 
tedavi etmek için yakın zamanda gerçekleştirilen yeni bir tedavi yöntemidir. Modus ED-
SWT tedavisi sonrasında damarsal nedenli sertleşme bozuklukları kalıcı olarak tedavi 
edilmektedir. Modus ED-SWT, tedavi için 3 farklı başlık seçeneği sunmaktadır.

ED-SWT Nedir? 

ED-SWT tedavisi direkt olarak penisin çeşitli bölgelerine ve penis köküne uygulanır. 
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 3-10 seansta tedavi tamamlanabilir. Her seans yaklaşık olarak 20 dakika 
sürmektedir. Tedaviden önce sedasyon, yatıştırıcı vb. herhangi bir hazırlığa ihtiyaç 
duyulmaz. İşlem sırasında veya sonrasında hiçbir şekilde ağrı, sızı, şişlik, morarma, 
yanma ve tahriş gibi bir yan etkisi yoktur.

ED-SWT Nasıl Uygulanır?

ARTAN DAMAR SAYISI ( TEDAVİ )

ÇOK DAMAR / ÇOK KAN 
( TEDAVİ SONRASI )
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AVANTAJLARI VE BAŞARILARI

ORTALAMA BAŞARI ORANI

ÇEŞİTLİ  ARAŞTIRMALAR

KAYNAK

ED-SWT alanında çalışmalarıyla tanınan bilim insanı Wang ve meslektaşları ED-SWT 
tedavisini araştırırken ED-SWT’nin endotelyal nitrik oksit sintazı ve vasküler endotelyal 
büyüme faktörü gibi anjiyogenezle ilişkili büyüme faktörlerinin ve proliferasyonlu hücre 
nükleer antijeni gibi endotelyal hücre proliferasyon faktörlerinin ekspresyonunu uyardığını 
keşfetti. Ayrıca ED-SWT’nin neovaskülarizasyona yol açtığını ve sonuç olarak kan akışını 
iyileştirdiğini de bildirdiler. Bunun yanı sıra anjiyojenik seviyeleri ile neovaskülarizasyon ve 
hücre proliferasyonu değerlerinde önemli ölçüde artış olduğunu; bu artışın etkisinin çok 
uzun süre devam ettiğini gözlemlediler. ED-SWT’nin vasküler endotelyal büyüme faktörü 
(VEGF) seviyeleri üzerindeki etkisi de Gutersohn ve arkadaşları tarafından bildirilmiştir.*

ED-SWT’nin hücrelerdeki mRNA seviyesini önemli ölçüde artırdığını gözlemlemişlerdir. 
Nishida ve arkadaşlarının araştırmaları ise ED-SWT’nin VEGF ekspresyonunun tedaviden 
sonra iskemik miyokardiyal hücrelerde önemli ölçüde yukarı doğru düzenlendiğini 
göstermiştir. 

Gutersohn A., Caspari G., Vopahl M., Erbel R. (1999) Upregulation of VEGF mRNA in HUVEC 
via shock Waves. In Proceedings of the International Conference From Genes to Therapy 
in Ischemic and Heart Muscle Disease, Marburg, Germany, 9–10 October

Tedavide ilaç, protez vb. kullanılmaz. Bu tedavi yöntemi tamamen non-invazivdir. 

Tedavi Sonrası Tedavi Öncesi

ED-SWT tedavisinden sonra hastalar daha önce kullandıkları ilaç tedavilerine 
artık ihtiyaç duymamaktadır.

ED-SWT tedavi başarısı %80’in üzerindedir. İlaç tedavisine dahi cevap vermeyen 
ağır hastalarda başarı oranı %60’ı geçmektedir.

Diğer tedavi yöntemlerinde olduğu gibi her cinsel ilişkiden önce kullanılması 
gerekmez. 

İşlem sırasında ve sonrasında anestezi, sakinleştirici gibi ilaç uygulaması 
gerektirmez.

% 80
% 20
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TEDAVİ

İLAÇSIZ
ACISIZ

AĞRISIZ

PENİS ÇAPINDAKİ ORTALAMA 
ARTIŞ

TEDAVİ 
SONRASI

TEDAVİ 
ÖNCESİ
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www.incelermedikal.com

+90 312 255 33 46
+90 312 255 3347 (fax)

info@incelermedikal.com

İVOGSAN HASEMEK SANAYİ SİTESİ 22. CAD.
1465 SOKAK NO:6 OSTİM, YENİMAHALLE
ANKARA / TÜRKİYE

+90 553 370 2910 (Yurt Dışı Satış)
+90 542 640 7283 (Yurt İçi Satış)

Whatsapp


