
 

INTRODUCERE

Felicitari
Stimati clienti,
Va multumim ca ati ales PeniMaster. Ati ales singurul principiu cunoscut pentru o permanenta marire a penisului fara durere si
fara riscuri. Daca urmariti instructiunile folosirii PeniMaster, penisul dumneavoastra va deveni mai lung si mai gros atat in stare
flasca cat si erecta. Peni Master este de asemeni pentru corectia curburilor nedorite ale penisului si poate fi folosit pentru
extensia preputiului (i.i. in cazul celor circumcisi)
Imbunatatind circulatia si intarind musculature penisului, in plus  creste senzatia de  placere, erectii mai puternce si de durara
mai mare,  asigurand revitalizarea generala a energiei sexuale .

Multumita utilizarii PeniMaster multi utilizatori  au deposit numerose complexe datorate formei penisului care timp de multi ani a
fost un impediment pentru o viata sexuala libera si naturala. Deasemenea gasirea unei partenere devine mult mai usoara
cunoscand propriile performatele fizicale.
PeniMaster poate fi usor folosit fara ajutorul unuei alte personae (ex. Terapeut) PeniMaster produce aceleasi rezultate
indifferent daca utilizatorul este circumcise sau nu. PeniMaster este un dispozitiv medical profesional si potrivit pentru toate
varstele. Oricum, noi recomandam folosirea lui doar de catre adulti, pentru a ne asigura ca penisul a ajuns la marimea sa
naturala inainte de inceperea tratamentului.

Penimaster a fost optimizat pentru securitate si comfort maxim si a fost aprobat de Ministerul Sanatatii in Germania. .
PeniMaster are sigiliul CE(Conformité Européenne  - European health & safety product label) si este brevetat in Europa si
SUA.

Cum functioneaza

Principiul PeniMaster e simplu: Tractiunea continua aplicata pe o perioada extinsa de timp stimuleaza tesutul sa creasca: noi
cellule se formeaza, penisul devine mai lung si mai gros. Distributia inegala de tesut in zona penisului -  ceea ce ii poate provoca
o curbare – este balansata odata cu  aparitia noului tesut: penisul devine mai drept. Cu PeniMaster, baza poate fi intinsa mai
mult decat restul penisului, ceea ce inseamna ca alungirea acestea este si ea posibila(a se vedea instructiunile).

Nota: Desi penisul pare mai subtire in timpul stretchingului, acesta va reveni fie la grosimea initiala, fie va mai creste
in grosime, dupa folosirea dispozitivului.

Meidicina moderna foloseste principiul cresterii prin tractiune in ortopedie sau chirurgia plastica, spre exemplu, unde este folosit
si un echipament special de tractiune.

Ideea de a mari penisul folosind tractiune permanenta nu este, cu siguranta, noua. Triburile Karamojong din nordul Ugandei si
Sadhus din India au obtinut lungimi impresionante  ale penisului, prin atasarea unor greutati de acestea.(a se vedea
Encyclopaedia Britannica; Stern 49/95).

FOLOSIREA PENIMASTER

Aplicare



Eficienta Penimaster depinde atat de forta de tractiune exercitata cat si de pedioada de utilizare. NUmai un echilibru perfect
intre forta de tractiune si perioada folosirii va va garanta celel mai bune rezultate.
(!) In general, folosirea dispozitivuliui PeniMasterar trebui sa fie intotdeauna o experienta placuta care sa nu
provoace, sub nici o forma, durere. Aparitia acesteia survine folosirii incorecte(spre exemplu setarea unei forte de
tractiune prea mare sau o fixare prea stransa)

INSTRUCTIUNI 

a) Indepartati suprafata de suport de tijele de suport
b) Scoateti centura de fixare din deschizaturile din suprafata de support
   IMPORTANT: Impingeti ambele aripi de inchidere inspre partea de jos a suprafetei de support. Daca acest
lucru nu este facut, centura de fixre se poate strica. Acelasi lucru se aplica si in cazul scoaterii dupa folosire sau
in cazul in care penisul este slabit folosind centura de fixare.
c) Insurubati suruburile pentru reglare fina la nivelul cel de jos
d) Selectati corect lungimea totala a dispozitivului(corespunde aproximativ cu lungimea totala a penisului in stare

erecta+1.5 cm). Scoateti, conectati sau inlocuiti tijele de extensie furnizate pentru a obtine o lungime de baza, astfel
incat sa vi se potriveasca. Tijele de extensie sunt de 2,4,6, sau 8 cm lungime si pot fi conectate una de cealalta. Acest
lucru duce la urmatoarele lungimi de extesie:  10 cm(tija de 8 + tija de 2); 12 cm(8+4);14 cm(8+6); 16 cm(8+2+6);
18cm(8+4+6); 20cm (8+2+4+6).

(!) Cele 6 mini-tije(furnizate ca seturi de doua tije insurubate intre ele, de lungime 1.5 cm fiecare) sunt folosite
pentru ajustarile fine de 0.5,1 sau 1.5 cm.

PUNEREA DISPOZITIVULUI

1. Alungiti penisul cu mana pret de un minut. Treceti penisul, cat este in stare flasca, prin atasament.
2. Metoda de fixare Nr1 – Pentru o alungire mai pronuntata a bazei: pentru a alungi mai mult baza sau mai in relatie cu

penisul(spre exemplu, in cazul unui penis circumscris), plasati garoul peste baza, la o distanta suficienta de gland(daca
acest lucru este necesar). Acest process va intinde mai pronuntat pielea si astfel va stimula mai intens cresterea.
Metoda de fixare nr2 – Pentru o alungirea mia putin pronuntata a bazei: Pentru a face acest lucru, trageti inapoi baza si
puneti garoul  in spatele glandului. Acest process ofera o alungire si o stimulare a cresterii mai reduse decat in cazul
Metodei de fixare Nr1.

3. Puneti centura de fixare peste garou, astfel incat curbura formata in centura de   fixare(intre cele doua “urechi”) sa
indice catre gland. Garoul poate fi infasurat in jurul penisului de cate ori este comfortabi, altfel poate fi scurtat
la o lungime corespunzatoare sau, pur si simplu, dat jos.

4. Impingeti ambele capete ale centurii de fixare  prin deschizaturile suprafetei de support. Puneti degetul intre penis si si
suprafata de support fara sa piscati pielea din deschizaturi. Strangeti bine capetele centurii de fixare, dupa care scoateti
degetul.

5. Acum penisul dvs. este fixat pe suprafata de suport.
(!) Evitati presiunea excesiva saupra penisului! Daca penisul sau glandul isi schimba culoarea, slabiti imediat centura
de fixare si masati penisului sa reactivati circulatia singelui. In timpul primelor zile de folosire, fiti atenti la la eventualele
schimbari negative in forma sau functionarea penisului si intrerupeti folosirea pana in momentul in care aceste simtome
dispar complet.

6. Impingeti suprafata de support care sustine penisul, la capatul tijjelor.
7. Aveti optiunea purtarii dispozitivului atat in sus , cat si in jos, fara ca sa fie, intr-un fel sau altul, afectate rezultatele.
8. Ajustati tractiunea dispozitivului, slabind filetul.

CUM SA AJUSTATI FORTA DE TRACTIUNE

Sunt 5 crestaturi la capatul fiecarei tije de metal. Folosing principiul balantei, ele indica forta de tractiune exercitata penisului.
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Acesta este un exemplu in sensul citirii balantei. In momentul purtarii dispozitivului, daca, spre exemplu, acesta se extinde pana
cand numai 3 din cele 5 marcaje raman vizibile, atunci forta de tractiune este intre 480 si 690 de grame. Daca numai ultimul
marcaj este vizibil, atunci tractiune este cuprinsa intre intervalul 920-1150 grame. Este recomandat sa folositi o forta de
tractiune mai mica la inceput, pana cand va obositi cu dispozitivul(0-230 grame).

Pentru a creste forta de tractiune exercitata penisului, rasuciti in mod egal ambele suruburi de ajustare invers sensului acelor de
ceasornic. Acest process va creste lugimea totala a dispozitivului. Pentru a diminua forta de tractiune, rasuciti suruburile in
sensul acelor de ceasornic.

Nota: filetul poare fi desurubat numai daca penisul este strans usor, selectand lungimea corecta a tijei. Altfel, nu se va
crea forta de tractiune, sau aceasta va fi insuficienta. Selectati o forta de tractiune mica la inceputul tratamentului,
pentru a va obisnui cu dispozitivul, ceea ce va dura in jur de doua saptamani. Pentru un antrenament efficient
selectati cea mai mare forta de tractiune posibila cu care puteti purta dispozitivul timp de 60-90 minute fara probleme.

Nota: Cand penisul se intinde mai mult dupa o perioada a folosrii, rezultand astfel o forta de tractiune mai mica, va
rugam sa reajustati forta de tractiune corespunzator. Mariti tractiunea incet pe o perioada de cateva saptamani, pana
cand numai un marcajj ramane vizibil pe balanta(daca acest lucru este posibil). Daca simtit durere, va rugam sa setati
o forta de tractiune mai mica.

FIXAREA EXCESIVA SAU DUREROASA POATE AVEA UN AFECT NEGATIV ASUPRA CRESTERII
CELULELOR

(!) Pentru siguranta dvs., nu ppuneti greutati mai mari de 1150 de grame, chiar daca acest lucru nu va ofera o stare
de discomfort.

CAT TIMP TREBUIE PURTAT DISPOZITIVUL PENIMASTER?

Penimaster trebuie purtat cel putin 3 ore pe zi. Folosindu-l mai mult va ajuta la imbunatatirea rezultatelor. La fiecare 60-90 de
minute, luati o pauza de 15 minute si masati penisul sa activati circulatia sangelui. Aceste pause scurte sustin procesul de
crestere.
Dupa o perioada suficienta acomodarii cu Penimaster, il puteti purta si sub o lenjerie comoda(va rugam sa nu uitati de pauzele
de 15 minute!). Folosindu-l timp de 6 ore pe zi, veti avea rezultate optime.
In principiu, nu exista un numar maxim de luni in care puteti folosi PeniMaster. Pe de alta parte, cu cat folositi mai mult
dispozitivul, cu atat rezultatele sunt mai notabile. Timpul minim de folosire pentru rezultate vizibile, este de 3 0re pe zi, pe o
perioada de o luna. Rezultatele obtinute in prima luna pot surveni datorita cresterii tesutul si pot sa nu fie permanente.
Dat fiind, ca in timpul somnului nu putet face acele pauza de 15 minute, nu este recomandata folosirea Penimaster, in acea
perioada. Daca totusi doriti s ail folositi si atunci, trebuie sa aveti suficienta experienta cu folosirea acestuia si cu setarile care
sunt potrivite pentru dvs. pe aceasta perioada.
Nu trebuie sa va ingrijorati ca ati putea pierde rezultatele obtinute in cazul nefolosirii pe o perioada mai  lunga a
dispozitivului(spre exemplu, intr-o vacanta). Cresterea care a fost obtinuta deja se mentine si va continua dupa reinceperea
tratamentului. Va rugam sa va amintiti ca aceasta metoda va ajuta penisul sa creasca – si, firesc, acestu process se face in timp!
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Fiti optimist si nu va pierdeti rabdarea daca nu vedeti rezultate din primele zile. Un penis mai mare va fi rasplata perseverentei
dvs.!

 SFATURI CU PRIVIRE LA IGIENA

Pentru a va putea bucura de dispozitivul PeniMaster cat mai multa vreme, va rugam s ail curatati, dupa fiecare utilizare, cu apa
calda si sapun. Spalati minutios atat penisul, cat si dispozitivul, pastrand astfel o stare de igiena, prevenind infectiile si, de alftel,
usurand fixarea penisului prinintermediul centurii de fixare. 

PRECAUTII SI AVERTISMENTE

Folosirea penimaster nu are efecte secundare . O usoara inrosire in zona centurii de support este normala in timpul folosirii
datorita incarcaturii mecanice si dispare odata ce dispozitivul este scos.

CAND NU TREBUIE SA FOLOSITI PENIMASTER

• sub influenta alcoolului
• sub influenta narcoticelor
• sub influenta sedativelor
• sub influenta somniferelor sau a calmantelor
• in cazul unei alergii la crom sau a unei intolerante a organismului la policarbonat sau TPE
• in cazul inc are aveti probleme cu penisul testicolele sau uretra
• in cazul in care aveti venele sau tesutul conector slabit
• in cazul  existentei durerii sau aparitiei in ei in zona penisului sau a testicolelor
• in perioada unui implant penian

In cazul durereii, schimbarii culoriisau ale altor cazuri de iritatii sau schimbari functionale ale penisului, glandului sau
testicolelor, opriti imediat tratamentul si nu reincepeti tratamentul decat dupa ce simtomele dispar complet. Daca simtomele
continua sau se inrautatesc si dupa oprirea tratamentului, consultati un medic sau urolog. Daca, din cauza unor privatiuni
fizice sau a unei boli, nu sunteti sigur daca tratamentul cu PeniMaster este potrvit pentru dvs., va rugam sa consultati un
medic sau urolog inainte folosirii sale. 
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