
Prótese Peniana

Prótese Peniana Medicone é
confeccionada em silicone grau implantável,
maleável e atóxico. O silicone com superfície
lisa no corpo da prótese é mais macio até sua
ponteira para proporcionar um maior conforto 
ao paciente.

Sobre a Prótese

Sua estrutura interna é composta por filamentos de prata, que conferem resistência a prótese e asseguram seu 
funcionamento, proporcionando rigidez adequada ao intercurso sexual. A parte proximal possui uma ponteira 
articulada com anéis indicativos a cada 5 mm, que permite o ajuste de comprimento em seu tamanho original e 
com sucessivos ajustes até 15,5 cm. A parte proximal possui dureza superior e adequada a dar resistência 
mecânica de sustentação do corpo da prótese quando esta estiver em posição ereta. Sua apresentação é em um 
par de hastes, as quais devem ser implantadas individualmente em cada um dos corpos cavernosos.

• Matéria-prima com certificação FDA;

� A prótese Peniana Medicone é de fácil abordagem cirúrgica e proporciona um rápido pós-operatório, desde que observadas 
as técnicas de assepsia;

• Após sua implantação, a prótese possibilita que o pênis possa ser colocado facilmente na posição ereta ou mantido junto 
ao corpo durante as atividades normais;

• Com muita praticidade, a ponteira articulada permite ao médico inúmeras possibilidades de ajuste de comprimento.
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• Modelos com e sem extensores;

• Confeccionada em silicone grau implantável;

• Sua superfície é lisa, sendo que a extremidade distral é mais macia em relação à extremidade 
proximal, proporcionando conforto ao paciente;

• Os diâmetros variam entre 9,0 mm e 12 mm e o comprimento ajusta-se anatomicamente ao 
paciente;

• Sua memória mecânica e flexibilidade são obtidas através de 14 filamentos de prata sem 
extensores e 20 filamentos com extensores cuja pureza varia entre 97% e 100%. As extremidades 
do feixe de filamentos de prata possuem acabamento para evitar pontas de fios soltos;

• O teste de flexão realizado em laboratório de renomada experiência comprovou resistência a 
10.000 flexões;

• Produzida conforme as Boas Práticas de Fabricação da ANVISA - RDC nº 16/2013;

• Fornecida em pares e esterilizadas em óxido de etileno. A Prótese Peniana Medicone é indicada para indivíduos com disfunção erétil de causa orgânica em que 
outras modalidades de tratamento foram insatisfatórias, contraindicadas ou rejeitadas pelo paciente.
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