לאינטימיות ארוכה יותר › Health

אחד העקרונות החשובים ביותר
להנאה מחיי המין ,של שני בני הזוג ,הוא
הספונטניות .בלי צורך לתכנן ולתזמן ,בלי
הכנות מיוחדות ,פשוט לזרום עם הרגע
וליהנות זה מחברתו של זה .ואולם בדיוק
הספונטניות הזו נלקחה מ25%-30%-
מאוכלוסיית הגברים – הסובלים משפיכה
מוקדמת ,וברוב המקרים מתביישים
לפנות לטיפול רפואי .כך נפגמת לא
רק איכות החיים של הגבר עצמו ,אלא
גם של בת זוגו.
"כיום ,מי שסובל משפיכה מוקדמת,
ומתגבר על המבוכה ומתייעץ עם רופא,
נהוג שיקבל טיפול באמצעות תרופות
אנטי-דיכאוניות" ,מסביר דודי סלטון,
מנכ"ל חברת ויריליטי שפיתחה מוצר
חדשני להתמודדות עם הבעיה" .להבנתנו,
יש בטיפול מסוג זה שני חסרונות – קודם
כל ,מדובר בתרופות ,שעל פי מחקרים,
עלולות לדכא את הליבידו ולפגוע בחיי
המין ,אף שנרשמו מלכתחילה כדי לעודד
אותם .פרט לכך ,התרופות מצריכות
להיערך ולתכנן שעתיים או שלוש
מראש ,ממש להסתובב עם שעון .זה
מוביל לאבדן הספונטניות.
"במקרים אחרים ,מי שהתייאש מארגז
הכלים של הרופא ,הולך וקונה משחה
או ספריי מאלחשים ,שאפשר פשוט הנהלת ויריליטי (מימין לשמאל) :טל גולן ,רון מירון ודודי סלטון
להזמין כיום באינטרנט .אבל גם בשימוש
במשחה מאלחשת ,צריך להמתין  20דקות לפחות לפני
המדבקה מאפשרת לו לכווץ את השריר חזק יותר ,לאורך
שהיא תתחיל להשפיע .חשוב לנו שגברים יידעו שישנה
זמן רב יותר.
אפשרות אחרת ,בלי תרופה וללא חומרים כימיים,
"גברים שניסו את המדבקה מעידים כי מדובר במוצר
שאפשר להשתמש בו מתי שרוצים ,בלי להמתין".
מאוד נוח למשתמש ,שלא גורם לו לעשות משהו שלא
נעים לו .זה היתרון של מוצר שמחקה את הפיזיולוגיה
לעזור לגבר להתאפק
של הגבר ,את הפעולה הרגילה והנורמלית שהגוף עושה,
המכשיר של ויריליטי ,מתאר טל גולן ,היזם והמנהל
ועוזר לה להיות אפקטיבית יותר.
הטכנולוגי של החברה ,מבקש לדמות את דרך הפעולה
"התוצאה – יש לנו פתרון שמספק תחושה של
הטבעית של הגוף" .מדובר במדבקה קטנה וגמישה,
'ללכת עם ולהרגיש בלי' .לא צריך לקחת תרופות,
המכילה מעגל חשמלי ,ואותה מדביקים בפירנאום של
להמתין עד שהן יעבדו ,ולעיתים לסבול מתופעות
הגבר ,מאחורי שק האשכים .המדבקה שולחת גירוי
לוואי .יש לנו פתרון קל וספונטני עם אפקט מיידי,
חשמלי עדין שבעצם מחזק את מה שהגבר מנסה
שניתן להפעיל בדיוק ברגע שבו רוצים לקיים יחסים.
לעשות  -כשהוא מתאפק ומכווץ את שרירי רצפת האגן.
"המדבקה יכולה לחכות בארון או במגרה ,בדיוק
לרגע בו תרצו להשתמש בה .זו לא
תרופה ,ולא חייבים לקחת אותה כל
יום .מפעילים אותה בלחיצת כפתור
והאפקט כאמור הוא מיידי .מיד אחרי
השימוש זורקים ,בדיוק כמו קונדום.
כל אלה הופכים את המוצר לנוח מאוד
לשימוש ,ואידיאלי עבור זוגות שרוצים
לשמור על הספונטניות באורח החיים
שלהם ,במקום להתחיל לקבוע ביומן
מתי בדיוק הם יעשו סקס".
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לשפר את חיי המין

כ 25%-30%-מהגברים סובלים משפיכה מוקדמת .הסטארטאפ הישראלי ויריליטי
פיתח מוצר פשוט וחד פעמי ,הניתן לשימוש ברגע האמת ובלי הכנות מראש.
"כ 50%-מהמשתתפים בניסוי דיווחו על שיפור באיכות האורגזמה" ,מדווחים בחברה

להשקיע יותר ביחסים
עם בת הזוג
מדבקה קטנה וגמישה ,המכילה מעגל חשמלי ,ומסייעת לגבר להתאפק.
המוצר של ויריליטי | התמונות באדיבות חברת ויריליטי מדיקל
המכשיר תחת מחקר רפואי .התוכן אינו מהווה ייעוץ רפואי.

רון מירון ,לשעבר מנכ"ל טבע ישראל,
המשמש כיום כיו"ר החברה ,מסביר
כי חזון החברה הוא שיפור חיי המין
של הגבר והאישה .המוצר פותח

ומיועד אמנם לסובלים משפיכה
מוקדמת ,אך מתאים גם לכל
הגברים ובנות זוגם המעוניינים
לשפר את יחסי המין" .ניקח
לדוגמה תרופות המיועדות לטיפול
באין אונות .פרסומים רבים מעידים
כי כיום ,משתמשים בהן הרבה
גברים הרוצים לשפר את החוויה
שלהם" ,הוא אומר" .במידה דומה,
המוצר שלנו יציע מגוון שימושים,
החל מטיפול לסובלים משפיכה
מוקדמת ועד למי שאין לו שום בעיה
רפואית ,אבל רוצה לשפר ולשדרג
את היחסים עם בת הזוג שלו".
המוצר סיים את שלב הפיתוח,
התקבל כפטנט בארה"ב ,ובימים
אלה עוסקת החברה ברגולציה שלו.
"הגשנו בקשה לאישור רגולטורי
באירופה ,ואנחנו נמצאים בתהליך
הגשה ל ,"FDA -אומר סלטון" .בוצעו כבר שלושה
ניסויים קליניים שהדגימו את הבטיחות והיעילות ,וכן
ניסוי יעילות שנערך על פי קריטריונים שנקבעו על ידי
ה FDA -האמריקאי ,בו קיבלו עשרות מטופלים את
המוצר הביתה והשתמשו בו במשך כמה חודשים,
כשהם מקיימים יחסים עם בנות הזוג שלהם ומודדים
את השפעת המוצר.
"תגובות המטופלים מתוך הניסויים הקליניים חיוביות
ומעודדות" ,מוסיף סלטון" ,והם מספרים על שביעות רצון
רבה .יתרה מכך ,שמחנו לגלות שכ 50%-מהמשתתפים
בניסוי הקליני האחרון שלנו דיווחו כי המוצר הגביר את
עוצמת האורגזמה שלהם".
לדברי סלטון" ,הוויאגרה כאמור זוכה להצלחה ענקית.
מאחר שכ 18%-מהגברים סובלים מבעיות זקפה ,לעומת
 25%-30%הסובלים משפיכה מוקדמת ,אנו צופים הצלחה
רבה גם למוצר שלנו ,המיועד לכל מי שרוצה לשדרג את
חיי המין שלו .אנחנו מכוונים לכך שיהיה ניתן לרכוש
את המוצר באינטרנט – ללא מרשם ,בכפוף לאישורים
הרגולטוריים ,תוך שמירה על פרטיות המשתמש.
"מבחינתנו ,המוצר מיועד לשני בני הזוג ,לא רק לגבר.
מי שמחזיק רק  2-3דקות  -מתקשה לפתח אינטימיות
בפרק זמן כה קצר .גם הגבר הממוצע ,שמחזיק קצת
יותר ,עדיין רוצה ליהנות מהאינטימיות הזו ביתר נוחות,
בלי תחושה של שעון מתקתק ברקע" .שיווק המוצר
צפוי להתחיל בשנה הבאה ,בכפוף לקבלת האישורים
הרלוונטיים.
לקבלת עדכונים לגבי תחילת מכירות,
ניתן לפנות דרך אתר החברה בכתובת
www.virilitymedical.com
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