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Om Ingemar
Belladot Ingemar är en kraftfull erektionspump med hög kapacitet. Kan användas  
både för njutning och som hjälpmedel för att få en starkare erektion. Handtaget  
är greppvänligt ochlätt att pumpa med. Cylinderns mjuka gummiring  
håller tätt och bildar ett sugande vakuum. Du kan enkelt jämföra resultatet på  
mätskalan. Lättillgänglig ventil för att snabbt och lätt kunna släppa på trycket.

Ingemar pumpar blod till svällkropparna i penis med hjälp av vakuum. Ingemar 
används vid svårighet att få erektion eller om mer blodfyllnad önskas i penis för en 
kraftigare erektion. Efter att erektion uppnåtts bör en penisring (även kallad potensring)  
användas för att hålla kvar blodet i penis.

Vakuumpumpar är mycket effektiva och ofta ett bortglömt hjälpmedel. Metoden är 
enkel, helt ofarlig, och fungerar bra vid de flesta erektionsstörningar.

Erektionsproblem drabbar nästan alla män någon gång i livet, kanske bara under en 
kortare period, och försvinner då oftast av sig själv. Erektionsproblem kan även orsakas 
av någon sjukdom, t ex hjärt- och kärlsjukdom. Så om problemet kommit smygande 
och varat en längre tid(mer än ett halvår) bör du vända dig till läkare för en  
hälsoundersökning.

Man räknar med att ca var femte man i Sverige lider av erektionsstörningar. Som  
alternativ till medicinsk erektionsbehandling kan en penispump kompensera den  
uteblivna erektionen.

Den används ofta i kombination med en penisring(potensring) som gör att blodet  
stannar kvar i penis och erektionen behålls.

Hur man använder Ingemar
Först placerar du penis i den mjuka gummiringen. Använd en liten droppe glidmedel 
på penis och på gummiringen, så känns det behagligare. Därefter ser du till att det 
sluter tätt mellan blygdbenet och pumpen. Nu kan du börja pumpa försiktigt med 
handtaget. Pumpa till önskvärd effekt och storlek, men ta det lite försiktigt i början. Du 
släpper sedan trycket genom att trycka in knappventilen i pumpens övre del. Nu har du 
fått blod i svällkropparna och har en erigerad penis.

Du kan behöva trä på en potensring direkt efter användandet av penispumpen för att 
hålla kvar blodet i penis och förlänga erektionen. En potensring medföljer Ingemar. Vill 
du ha fler rekommenderar vi Viktor penisringar. Du kan då sätta flera ringar, en eller 
två vid penisroten och en vid ollonkanten. Kondom gör att ringarna hålls på plats.

Vill du ha en kraftigare potensring med vibration samt kula för stimulans av pungen 
(eller av kvinnans klitoris om ringen vänds åt andra hållet) rekommenderar vi Bertil 
penisring vibrator.

Rekommenderad tid för användning av ringarna är max 30 minuter. De ska genast 
avlägsnas vid obehagskänsla.

Dessa hjälpmedel kan användas även om man bara önskar en större och fylligare  
erektion och behöver inte alls vara förknippade med nedsatt förmåga.

Mer info finns på www.belladot.com/sexologensvarar/

Fråga gärna din apotekspersonal, läkare eller gynekolog för  
mer information, eller kontakta vår sexolog  
på sexolog@belladot.com.

Ingemar - Penispump

Penisringar och penispumpar hör  
ihop. Kontakta oss på Belladot för  
mer info.

Det finns omkring 355 000 svenska 
män med både högt blodtryck och  
problem med sin potens som inte får  
någonbehandling för sina  
erektionsproblem. Man är tyst och  
ingen guidar till den ofta enkla hjälp  
som finns att få.

TIPS! 
Använd alltid  
Belladot glidmedel,  
för en skönare känsla.

TIPS! 
Tvätta din 
Belladotprodukt med 
Cleansing gel som 
både rengör och 
återfuktar gummit. 
Då håller den längre.


