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O que é EDSWT? 
EDSWT - projetado especialmente para tratar a disfunção erétil - baseia-se na 
utilização de ondas de choque extracorpórea de baixa intensidade que têm sido 
utilizados com êxito desde 2005 no tratamento de tecidos cardíacos isquêmicos, 
melhorando o volume do fluxo de sangue para o tecido. As ondas de choque 
são refletidas pela máquina e focalizadas na área de tratamento, criando novos 
vasos sanguíneos no tecido peniano, o qual, em seguida, permite que o  
paciente atinja e mantenha ereções firmes. 
 
Como a Terapia por Ondas de Choque difere-se de outros 
tratamentos da DE? 
A terapia por ondas de choque é um procedimento não-invasivo, 
não-farmacológico que desencadeia um mecanismo natural que 
realmente corrige problemas relacionados com DE vasculares, ao invés de 
apenas tratar os sintomas. Ao contrário de outras terapias que utilizam 
drogas tais como Viagra, Cialis, ou Levitra - ou o emprego de bombas a 
vácuo, injeções ou implantes - EDSWT não tem efeito negativo sobre 
quaisquer sistemas ou órgãos do corpo. 

Para mais informações sobre a tecnologia: 
 
 
 
 

www.medispec.com/ED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este sistema pioneiro de sua espécie já está 
melhorando a qualidade de vida para os 
homens e suas parceiras em todo o mundo. 

 

O ED1000 - agora disponível em sua região 
Pergunte ao seu médico sobre o novo  
e revolucionário tratamento da DE que  
trata a verdadeira causa do problema  
e não apenas os sintomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Solução de ponta da Medispec está trazendo melhora a longo 

prazo da função erétil para homens ao redor do mundo - indolor, 

natural e com segurança. 
 

 
 
 

Sinta-se como se 

tivesse 21 novamente 
Solução livre de drogas para 
disfunção erétil 

Solução de Longo Prazo 
 

  Tratamento indolor 
 

Eficaz para os homens que não                   
respondem a fármacos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assuma o controle da sua vida sexual 



 

TRATE A CAUSA E NÃO O SINTOMAS 

Nova Eficácia para mais pacientes O tratamento é eficaz?  
Com mais de 50% dos homens sofrendo de disfunção erétil, o ED1000 é a 

solução mais eficaz no mercado. Esta descoberta, tratamento terapêutico, 
traz uma melhoria de longa duração para a função erétil e a saúde sexual 
para milhões de homens - sem dor ou medicação. Aproveitando a solução 
cardiológica avançada na utilização de terapias de ondas de choque, o 
ED-1000 é o único método existente para realmente curar a disfunção erétil - 
não apenas mascarar o problema subjacente. 

 
 
Pela primeira vez, o seu médico pode agora fornecê-lo com um 
tratamento clinicamente comprovado que é fácil, seguro, rápido e 
indolor - oferecendo uma solução completa para os problemas 
relacionados com DE vascular. 
 
U Usando ondas de choque acústicas indolores, de baixa intensidade, 
semelhantes às ondas de ultra-som, o tratamento EDSWT estimula a 
criação de novas redes microvasculares que aumentam o fornecimento de 
sangue ao tecido erétil, permitindo assim a realização e manutenção de 
ereções completas e confiáveis. 

 

Sinta-se como se tivesse 21 novamente 

 

∙ Melhoria significativa no desempenho sexual 
 

∙ Ativa o mecanismo de reparo natural do corpo 
 

∙ Aciona mecanismo de ereção natural 

 

∙ Solução a longo prazo 

Sim, o tratamento funciona para quase todos cujos problemas estão 
relacionados com o DE vascular - em torno de 70% das pessoas com  
DE. Extensos ensaios clínicos têm mostrado melhora significativa na 
função erétil pelo menos um ano após o tratamento. A terapia ainda 
permite que os pacientes com disfunção erétil grave - para os quais 
medicamentos não tiveram qualquer efeito, e cuja única opção foram 
bombas a vácuo, injeções e implantes - para tornarem-se sensíveis 
aos tratamentos  com inibidores da PDE5. 
O tratamento com ondas de choque é melhor do que 
alternativas farmacológicas, tais como inibidores da 
PDE5? 
Sim. Há uma percepção crescente entre os médicos especialistas que a 
farmacoterapia não é suficiente, especialmente em tais assuntos 
delicados e complexos como sexualidade masculina. Questões como 
eventos adversos e contra indicações para PDE5 em homens que 
sofrem de doenças cardíacas, bem como a falta de espontaneidade e 
dependência medicamentosa levam a 50% de desistência da solução 
pelos comprimidos. 
 

Não Mais... 
 
 

Comprimidos, Injeções e 
Bombas 

É seguro? Existem efeitos colaterais? 
Sim, o tratamento é completamente seguro. É não-invasivo e não há 
uso de medicamentos. 
Não há efeitos colaterais relatados durante, imediatamente após, ou  
no pós-tratamento. Os pacientes são capazes de retornar às suas  
rotinas diárias imediatamente após cada sessão de tratamento. 
 
 
 
 

É doloroso? São necessários procedimentos de 
sedação ou pré-tratamento? O que se sente? 
Não, o tratamento não é doloroso e não é necessária sedação ou 
procedimentos preparatórios. Alguns pacientes relataram uma ligeira 
sensação de formigamento durante o tratamento que desaparece assim 
que a sessão de tratamento termina. 
Onde está o tratamento realizado? É feito 
discretamente? A internação é necessária? 
Normalmente os tratamentos são realizados nas clínicas dos 
médicos, que, pela sua natureza, são discretas. Eles são conduzidos 
em uma sala privada, com apenas o terapeuta presente. 

Quanto tempo leva? 
Cada sessão dura aproximadamente 20 minutos. O completo 
protocolo de tratamento é composto por várias sessões, que são 
realizados ao longo de algumas semanas. 
 
Em quanto tempo pode ser notada um melhoria? 
Quanto tempo vai durar? 
Os pacientes relatam melhora  
perceptível dentro de 2 semanas do 
início do tratamento, com uma alta  
taxa de satisfação por mais de um  
ano após o tratamento - sem  
depender de inibidores da PDE5. 
 
O Tratamento vai ter de ser  
repetido no futuro? 
Geralmente, após a primeira série de tratamentos, tratamentos 
adicionais são necessários. No entanto, o tratamento pode ser 
repetido tantas vezes quanto necessário, uma vez que é 
não-invasiva, indolor, e não existem efeitos colaterais.

DRUG FREE 



 


