
Een effectief hulpmiddel 
bij erectiestoornissen, 
ongeacht de oorzaak

Active3
en Manual Erection System

Active3 & Manual
Erection system

Het Active3 Erection System  
is conform Europese richtlijnen 
gecertificeerd als medisch  
 hulpmiddel klasse IIa. 

Artikelnummer: AES 3
Z-Index nummer: 1519710
Medisch Hulpmiddel

Het Manual Erection System 
is conform Europese richtlijnen
gecertificeerd als medisch  
hulpmiddel.

Artikelnummer: MES 01
Z-index nummer: 15562573
Medisch Hulpmiddel

Geproduceerd in Duitsland.

U heeft 2 jaar garantie op alle onderdelen, met uit-
zondering van de drukringen. Na de garantietermijn 
zijn de onderdelen altijd na te bestellen.

U kunt eenvoudig en snel uw order bestellen via  

een van de onderstaande websites:

www.erectiepomp.nl
www.memidis-shop.nl

Hulpmiddelen bij erectiestoornissen worden niet 

vergoed in de basiszorgverzekering. Indien u een 

aanvullende verzekering heeft, bestaat wellicht de 

mogelijkheid om de aankoopkosten voor een Active 

Erection System (AES) of Manual Erection System 

(MES) bij uw zorgverzekeraar te declareren. 

De voorwaarden verschillen per verzekeringsmaat-

schappij en veranderen jaarlijks.

In ieder geval moet u beschikken over een recept, 

uitgeschreven door een arts. Verder kan het helpen 

als de betreffende arts middels een schriftelijke  

verklaring toelicht, waarom de aanschaf van een 

erectiepomp voor u van groot belang is. Als u 

zekerheid wenst, adviseren wij u vóór aanschaf   

te overleggen met uw zorgverzekeraar.

www.erectiepomp.nl

Een Active3 of Manual  
Erection System bestellen

Memidis Pharma Benelux

Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen

tel. +31 (0)24 64 55 411

info@memidis.nl

Erectieklachten kunnen bij alle mannen voorkomen. 

Leeftijd speelt hierbij geen rol. Onder jonge mannen 

komen deze problemen bij minder dan 5% voor. 

Naarmate de leeftijd vordert loopt dit percentage op 

tot 42%.

Oorzaken van erectiestoornissen kunnen zijn:

• Na operatieve ingrepen (bijvoorbeeld prostaat, 

 blaas of endeldarm)

• Diabetes Mellitus

• Hart -en vaatziekten

• Te laag testosterongehalte

• Ouderdom

• Stress, depressie of problemen 

 op relationeel vlak

• Seksuologische problemen

• Alcohol

• Roken

• Gebrek aan lichaamsbeweging

Een vacuüm-systeem is de beste 

therapie-optie voor mannen die  

kampen met een erectiestoornis.  

Het kent geen bijwerkingen en is  

het beste alternatief wanneer het  

gebruik van medicatie niet de  

voorkeur heeft.

Het beste alternatief
zonder bijwerkingen

0483



U bent bij de huisarts of uroloog geweest 
omdat u te maken heeft met een erectie- 
stoornis of impotentie. Dat is niets om u 
voor te schamen, het is een algemeen voor-
komend probleem. Alleen al in Nederland 
hebben ongeveer 800.000 mannen wel 
eens last van een erectiestoornis. 

We spreken over een erectiestoornis wanneer u 

onvoldoende in staat bent een erectie te krijgen  

of te behouden. Hierdoor wordt bevredigende seks 

erg lastig.

Uw arts heeft u vermoedelijk aangeraden om eens 

meer te lezen over het gebruik van een vacuüm-

pomp.

Het Active3 en Manual Erection System (AES en 

MES) zijn medische erectiepompen waarmee u een 

erectie kan opwekken. Beide systemen zijn effectief 

ongeacht de oorzaak van uw erectieproblemen. 

Beide systemen creëren een vacuüm rond de penis 

waardoor een erectie ontstaat.

De AES of MES medische vacuümpomp is een 

geaccepteerde oplossing voor patiënten met een 

erectiestoornis, die niet of onvoldoende reageren  

op behandeling met erectiepillen zoals Viagra.

Bijna 95% van de mannen die het vacuüm-  

systeem gebruiken is weer tevreden over  

de verkregen erectie.

Active3 Erection System® (AES) 
zeer stil en als enige oplaadbaar.

Manual Erection System® (MES) 
met handbediende vacuümpomp.

De keuze voor een handbediend of elektrisch systeem is heel 

persoonlijk. 

Er zijn kleine verschillen tussen beide systemen. De handmatig te 

bedienen variant is iets goedkoper en wat stiller. Het elektrische 

systeem is weer makkelijker in gebruik.

Na een prostaatoperatie zijn beide opties geschikt, zij dragen in 

hoge mate bij aan de revalidatie van de penis en zorgen doorgaans 

voor herstel van erectiele functies.

Van beide apparaten zijn de losse onderdelen onderling 

uitwisselbaar.

Beide systemen zijn van hoogwaardige 

materialen gemaakt en officieel 

gecertificeerde medische hulpmiddelen. 

Het complete erectie-systeem  
bestaat uit:

• Cilinder van transparant perspex.

• 2 Geleideringen voor het plaatsen van 
 de drukringen op de cilinder.

• Conus, hulpmiddel voor aanbrengen van 
 de drukringen.

• 4 Drukringen met diameter van 
 10 - 12,5 - 15 en 20 mm.

• Tube Animé glijmiddel 50 ml, op waterbasis.

• Duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands.

• De Active3 wordt geleverd met een oplader.

• Praktische, neutrale opbergtas.

Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar,

automatisch en handbediend. Het is  

nogal persoonlijk welk systeem 

uw voorkeur heeft. Laat u 

daarom goed informeren.

Voordelen

Een veilige manier om een erectie 
op te wekken

Is niet fysiek belastend

Eenvoudig in gebruik

Zeer effectief

Wordt goed geaccepteerd

Zorgt voor herstel van erectiele functies


