
Syrsan det vardagliga erektionsstödet! 
Impotens innebär att man inte kan få erektion, eller att man inte kan behålla erektionen tillräckligt 
länge för att genomföra ett tillfredsställande samlag. Impotens är vanligare med stigande ålder. Den 
vanligaste orsaken till impotens eller nedsatt erektionsförmåga är någon form av sjukdom i blodkärlen, 
t.ex. åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar men även förhöjt blodtryck, blodpropp i hjärnan (stroke) 
och diabetes m.m. kan ge sviktande potens. Man brukar själv märka när man drabbas.

Det finns olika sätt att behandla problemen såväl medicinska som mekaniska.
 
Tekniska hjälpmedel kan vara pubisringar/ penisringar av gummi eller liknande material. Dessa hjälp-
medel kan även kombineras med en vakuumpump. En vakuumpump är en tät cylinder som sätts runt 
penisen. Runt penisroten sätter man sedan en gummiring när pumpen skapat vakuum och penisen 
blivit styv. Gummiringen gör att styvnaden blir kvar. 

Pubisringar av gummi eller silikon kan jämföras med gummisnoddar som är svåra att använda då de 
ofta nyper fast och känns obekväma för bägge.  De kan också nypa åt för hårt eller om de används 
med vakuumpump göra att penisen blir kall genom försämrad blodgenomströmning. En sådan känsla 
ger ingen skön upplevelse.

Syrsans fördelar 

Syrsan är ett mekaniskt hjälpmedel typ pubisring som sätts runt penisroten vilket underlättar erektionen 
och framförallt hjälper till med att behålla erektionen under en längre tid. 

Syrsan är inte elastisk utan behåller den inställning man gett den. Den är med sitt tygöverdrag lätt att 
sätta på och lätt att ta bort. Penisen känns som den skall göra, med rätt temperatur och känsel.

Syrsans enkelhet och vardaglighet gör även att själva sexualakten inte blir störd av extra åtgärder och 
ingrepp som kan vara fallet med gummiringar och vakuumpumpar. Med andra ord Syrsan ger bägge 
den sinnliga höjdpunkt som ett rikt sexualliv innebär.

Syrsan bör i likhet med andra pubisringar inte vara åtdragen mer än 20 – 30 minuter.
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Hur används Syrsan?
1. Öppna upp diametern med den lilla spärren. 

2. Dra ner Syrsan till roten och dra åt dragänden. Det går att dra åt hårt men pröva dig gärna fram så 
att det känns bra. 

3. Dragänden kan riktas uppåt eller neråt beroende på vilken ställning ni tänker använda. Det är bara 
att pröva sig fram. När ni är nöjda är det bara att lossa Syrsan genom att lyfta spärren och skjuta in 
dragänden.  Syrsan rengörs och tvättas lämpligen för hand.

Observera att användandet sker helt på egen risk och att jag eller företaget ej tar ansvar för några 
som helst biverkningar eller skador eller annan omständighet som kan ha blivit följden av användandet.

Lycka till och hoppas Ni får en fin samvaro framöver!
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