
Ударно-хвильова терапія 
у лікуванні урологічного болю 

та еректильної дисфункції

DUOLITH® SD1

ЕД – Еректильна дисфункція
ХП – Хвороба Пейроні (фібропластична

індурація статевого члена)  
СХТБ – Синдром хронічного тазового болю



Shock wave treatment for urological pain therapy and erectile dysfunction

DUOLITH® SD1 »ultra« is eff ectively applied for the treatment for Erectile Dysfunction
1,2,3 (ED) of vascular origin, Induratio Penis Plastica 4,5 (IPP) and Chronic Pelvic Pain Syn-
drome 6,7 (CPPS). Scientifi c studies have proven the healing success of focused shock 
waves for these indications.

The eff ectiveness of this modern shock wave equipment is determined by the indi-
vidually selectable, dynamic and powerful energy range and the therapeutic depth of 
focus that can be chosen. Deep-lying areas can be treated easily. With its large focus 
zone it is easy to access these areas with a high degree of accuracy. These technical 
features also demonstrate the superiority of the treatment in comparison with other 
ESWT machines: due to the depth of focus, shock waves only have to be applied on 
one side of the penis.
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 Therapies without medication 
 or surgery

 Short treatment sessions

 No side-eff ects
 No anaesthesia required

Advantages

ED – Erectile Dysfunction IPP – Induratio Penis 
Plastica

CPPS – Chronic Pelvic Pain 
Syndrome

Erectile dysfunction (ED) is a sexual dys-
function that is increasingly prevalent 
with age. Men aff ected by ED are unable 
to develop or maintain an erection suffi  -
cient for sexual intercourse despite being 
sexually stimulated. Most ED cases are of 
vascular origin. When treating ED with 
shock wave therapy, low-intensity shock 
waves are applied to diff erent treatment 
zones on the penis and on the perineum.

Induratio penis plastica (IPP), also known 
as Peyronie’s disease, is an acquired and 
generally progressive condition of the 
penis. Most men notice the presence of 
the disease when they feel thickened 
nodules (so-called plaques) under the 
skin of the penis. As the disease pro-
gresses, pain may occur with or with-
out an erection and the penis becomes 
curved during an erection, which can 
make it diffi  cult or impossible to have 
sexual intercourse. When treating IPP, 
the pain points in the penis are treated 
with extracorporeal shock waves.

Chronic pelvic pain syndrome (CPPS) is 
characterized by pain in the region of 
the pelvic fl oor. Further symptoms are 
micturition problems without evidence 
of urinary tract infection. Some patients 
experience erectile dysfunction. Extracor-
poreal shock wave therapy is performed 
using a perineal approach, treating the 
prostate and the pelvic fl oor. 

Ударно-хвильова терапія у лікуванні урологічного болю та еректильної дисфункції

DUOLITH® SD1 ефективно застосовується у лікуванні еректильної дисфункції 1,2,3

(ЕД) васкулярного походження, фібропластичної індурації статевого члену 4,5 (ХП) 
та синдрому хронічного тазового болю 6,7 (СХТБ). Наукові дослідження довели
лікувальний ефект фокусованих ударних хвиль для цих показань. 

Ефективність сучасного ударно-хвильового обладнання STORZ MEDICAL  
визначається динамічним і потужним діапазоном енергії та терапевтичною
глибиною фокусу, які можна підбирати індивідуально. Завдяки великій
фокусній зоні тепер легко досягати глибокі області з високим ступенем
точності. Технічні характеристики нашого обладнання також демонструє
перевагу лікування у порівнянні з іншими апаратами ЕУХТ: завдяки глибокому
фокусу, ударні хвилі можуть випускатися лише на одну сторону пенісу.

Переваги
Процедури без ліків та операцій
Короткі терапевтичні сеанси

Без побічних ефектів
Анестезія не потрібна

ЕД – 
Еректильна
дисфункція
Еректильна дисфункція (ЕД) вважа-
ється одним з найбільш поширених
сексуальних розладів у  чоловіків, 
що набувається з віком. Чоловіки з
ЕД спроможні досягти та утримувати
ерекцію, достатню для проведення
статевого акту, незважаючи на сексу-
альну стимуляцію. Більшість випадків
ЕД мають судинне походження. Під
час лікування ЕД ударно-хвильовою
терапією, низько-енергетичні ударні
хвилі передаються на різні ділянки
пенісу та промежини.

ХП – Хвороба Пейроні
(фібропластична індурація
статевого члена) 
Фібропластична індурація статевого
члену, також відома як хвороба
Пейроні (ХП), це набутий та загально
прогресуючий стан пенісу. Більшість
чоловіків помічають наявність захво-
рювання, коли відчувають  ущіль-
нення (так звані бляшки) під шкірою
пенісу. З прогресом хвороби може
з’являтися біль під час або без
ерекції та пеніс стає викривленим під
час ерекції, що може заважати або
унеможливлювати статевий акт. При
лікуванні ХП, больові точки статевого
члену обробляються естракорпораль-
ними ударними хвилями.

СХТБ – 
Синдром хронічного
тазового болю
Синдром хронічного тазового болю
(СХТБ) характеризується болем у
області малого тазу. Подальшими
симптомами є проблеми сечо-
випускання без ознак інфекції сечо-
вивідних шляхів. Деякі пацієнти
скаржаться на еректильну дисфункцію. 
Екстракорпоральна ударно-хвильова
терапія проводиться з використанням
промежинного підходу, впливаючи на
простату та малий таз.



Реваскуляризація статевого члену

Сексуальної функції

ЕД

Значне покращення

Терапія урологічного болю

Болю

ХП

Значне полегшення

Викривлення пенісу
Стабілізація з попередженням

Утворення бляшок

СХТБ

Стихання болю
Значне покращення

Сечовипускання
Еректильної функції
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