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ZEPTEJTE SE PENISU,
zda vám hrozí smrt
PRAHA – Poruchy erekce jsou
sstále tabu a jen 10 % mužů je ochotno řešit
tto, že selhává v posteli. Přitom poruchy erekce
mohou signalizovat i blížící se mrtvici nebo infarkt.
m
Odhalte proto příčiny poruchy erekce dříve, než je poccítíte na zdraví. Udělejte si jednoduchý test!
Iva Dvořáková
„Na nedostatečnou erekci se
neumírá, nebolí, ale špatně se
s ní žije,“ říká sexuolog Dalibor Paclík a dodává, že často
je tento problém prvním poslem vážných zdravotních problémů.
Potíže s erekcí totiž nemusejí
být jen psym
cchického původu.
Zdravý muž
Z
má noční
m
eerek-

ci během spánku i několikrát
za sebou, přestože v bdělém
stavu může mít z důvodu únavy, vyčerpání s erekcí potíže.
Noční erekce chybí jen, případě, že jde o jiný, vážný problém.
Jak se to dá zjistit? Pomocí
jednoduchého »testu erekce«.
Jde o perforovaný proužek papíru, který si muž nasadí před
usnutím na svůj neztopořený penis. Pokud je ráno pásek
roztržený, je všechno v pořádku. Pokud ne, je nutno opakovat test ještě alespoň dvakrát
a pak navštívit lékaře.
Podle doktora Paclíka
má až polovina českých
m

Co
je erektilní
dysfunkce

JJde o trvalou neschopnost (nejméně 6 měsíc
ců)
dosáhnout nebo
udržet
dostatečnou
erekci pro uspokojivý
sexuální styk.

Kde si test objednat?

Objednat si ho můžete na internetu nebo v internetových lékárnách.
Cena testu, který obsahuje 3 proužky, se pohybuje od 49 Kč do 109 Kč.

Testovací proužek
mužů někdy potíže
s erekcí, mladé muže kolem
třicítky nevyjímaje. „Ten, kdo má
s erekcí potíže, by
měl být podrobně vyšetřen, jestli mu nehrozí třeba infarkt, mrtvice
apod.,“ doporučuje internista Štěpán Svačina. Pokud erekce není dostatečná,
může to být způsobeno ucpanými penilními cévami. A to
může znamenat, že jsou ucpané cévy i k srdci a mozku.

Foto Blesk - Alan Homolka

Pokud si nejste jistí,
jestli máte dostatečnou
erekci, vyzkoušejte
jednoduchý a levný test

Foto
o scom
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Jak si otestovat erekci
Test krok za krokem

Víte,
že poruchou
erekce trpí…

…až 60 % mužů s vysokou hladinou cholesterolu v krvi?
…až dvě třetiny mužů s vysokým krevním tlakem?
…až 75 % mužů
s cukrovkou?

1.

Před usnutím si nasaďte
testovací proužek na penis

2.

Pokud ve spánku došlo
k erekci, proužek bude
přetržen; testujte aspoň 3 noci

3.

Pokud je proužek i po třetím
testu neporušen, navštivte
lékaře

ŠANCE NA MILION! FINÁLOVOU OTÁZKU 1. KOLA NAJDETE JEŠTĚ DNES NA www.blesk.cz/zlatableskovka

2. kolo

u!
n
koru na ruk
Chybí vám čísla?
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Chybí vám čísla z předchozích vydání
deníku Blesk nebo Nedělního Blesku?
Pošleme vám je! Zašlete SMS ve tvaru
CISLADDMM na tel. číslo 907 99 15.
Místo DDMM vypište datum, pro které
chcete čísla zaslat - například pro zaslání čísel z 13. 4. pošlete SMS ve tvaru
CISLA1304. Obratem obdržíte SMS
s požadovanými čísly!
Cena SMS zprávy je 15 Kč vč. DPH. Provozuje
Ringier Axel Springer CZ a.s. www.platmobilem.cz.

Na své hrací kartě stírejte POUZE ta čísla, která vycházejí
denně v Blesku a v Nedělním Blesku! Našli jste po setření
3 stejné symboly v řádku hry o MILION? NEVOLEJTE!
Vyčkejte na finálovou otázku, která bude zveřejněna poslední hrací den 2. kola (10. května) v Blesku. Následně postupujte dle návodu uvedeného na zadní straně hrací karty.

Denní výhra!

NEDĚLNÍ

Našli jste 3 stejné symboly v jednom řádku? Vyhráváte
částku uvedenou v daném herním poli. Ihned volejte výherní a informační linku 532 165 388.

On-line výhra na blesk.cz!
Setřete políčko označené »Setřete pro on-line výhru«
a porovnejte jej s číslem denně uveřejňovaným na našich
internetových stránkách www.blesk.cz/bleskovka
Pokud se čísla shodují, vyhráli jste 500 Kč! Volejte ihned
výherní a informační linku 532 165 388.

S
Soutěž
probíhá ve třech kolech: 1. kolo (13. dubna – 26. dubna),
2. kolo (27. dubna – 10. května) a 3. kolo (11. května – 24. května).

Pro pátek 27. dubna stírejte na své kartě pro 2. kolo tato čísla:

NEDĚLNÍ

NEDĚLNÍ

Kompletní pravidla najdete na www.blesk.cz/bleskovka
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Hlavní výhra milion korun!

