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Sobre o dispositivo
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 }  

ww Sem reservatório separado
ww Implante pré-preenchido e pré-conectado

 } RTEs empilháveis e ajustáveis (snap-fit) 
para um encaixe seguro

 }

 }

 } Deflação de dobra em uma só etapa

 }

 }

O projeto de duas peças é mais fácil de ser 
colocado cirurgicamente que uma prótese 
peniana inflável de três peças

 }

 }

 }

 } Pode resultar em encurtamento, curvatura ou cicatrizes 
no pênis

 }

Prótese peniana 
inflável de duas peças

A prótese AMS Ambicor apresenta 

um índice geral de satisfação do 

paciente e parceiros de 96% 

e 91%, respectivamente1

Cilindro de alta pressão projetado para proporcionar 
suporte aos pacientes com disfunção erétil (DE), 
com DE e Doença de Peyronie1

Diâmetro: 12,5 mm, 14 mm, 15,5 mm

Comprimento: 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm ou 22 cm

Mais facilidade para inflar os cilindros2

Alto índice de satisfação do paciente e dos parceiros1

Extensores de Extremidade Posterior 
(RTEs – Rear Tip Extenders) Ajustáveis (Snap-fit): 
acrescenta 0,5 a 7,5 cm (excluindo 7,0 cm) de 
comprimento à extremidade do cilindro proximal, 
em incrementos de 0,5 cm para ajustes customizados

Informações importantes de segurança3

Não se destina a uso por pacientes com infecções 
urogenitais ou infecções ativas de pele em regiões 
de cirurgia

Impossibilitará ereções naturais latentes ou espontâneas, 
bem como outras opções de tratamento intervencionista

Pacientes com diabetes, lesões na medula espinhal 
ou feridas abertas podem ter um aumento no risco 
de infecções associadas à prótese



Especificações dimensionais

  

12,5 mm 14 cm 72401450

12,5 mm 16 cm 72401451

12,5 mm 18 cm 72401452 

14 mm 16 cm 72401453

14 mm 18 cm 72401454

14 mm 20 cm 72401455

15,5 mm 18 cm 72401456 

15,5 mm 20 cm 72401457

15,5 mm 22 cm 72401458

Pacote de RTE Snap-Fit 72402890

1. 

2. Manual do Centro Cirúrgico para a Prótese Peniana Inflável AMS Ambicor™, American Medical Systems, Inc. 2013.

3. Instruções de Uso da Prótese Peniana Inflável AMS Ambicor™, American Medical Systems, Inc. 2013.
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Diâmetro 
do cilindro

Comprimento 
do cilindro

Número 
do produto

AMS Ambicor™ Prótese Peniana Inflável é altamente recomendada1

dos pacientes 
recomendariam a outros

dos parceiros 
recomendariam a outros 
casais em situações similares

Levine LA, Estrada CR, Morgentaler A. Mechanical reliability and safety of, and patient satisfaction with the Ambicor inflatable penile prosthesis: results of a 2 center study. 
J Urol. 2001 Set;166(3):932-7.

Atenção: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a um médico ou sob a ordem deste.
Atenção: A lei restringe a venda deste dispositivo a um médico ou sob a ordem deste.
Antes do uso, favor revisar as Instruções de Uso para obter uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências, precauções e possíveis eventos adversos.
Indicações de Uso: A Prótese Peniana AMS AmbicorTM destina-se a uso no tratamento de disfunções erétil masculina crônica ou orgânica (impotência).
Contraindicações: Pacientes com infecções urogenitais ativas ou infecções ativas na pele na região de cirurgia.
Advertências: O implante do dispositivo impossibilitará ereções naturais latentes ou espontâneas, bem como opções de tratamentos intervencionistas. Homens com diabetes, lesões na medula espinhal 
ou feridas abertas podem ter um aumento no risco de infeção associada ao implante de uma prótese. Uma falha em avaliar e prontamente tratar erosão pode resultar em uma piora significativa da 
condição médica, levando a infecção e perda de tecido. O implante pode resultar em um encurtamento, curvatura ou cicatrizes no pênis. Cicatrizes ou contratura abdominal ou peniana pré-existentes 
podem tornar o implante cirúrgico mais complicado ou impraticável.
Precauções: Pode ocorrer a migração dos componentes do dispositivo se os cilindros forem de tamanhos inadequados, se a bomba ou o reservatório não forem posicionados de forma apropriada ou se 
os comprimentos dos tubos forem incorretos.
Possíveis Eventos Adversos: Podem incluir mau funcionamento/falha do dispositivo levando à necessidade de cirurgia adicional, e migração do dispositivo levando, possivelmente, à exposição através 
do tecido, erosão do dispositivo/tecido, infecção, inflação não prevista do dispositivo e dor/machucado.

Atenção: A lei federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo a um médico ou sob a ordem deste.
Atenção: A lei restringe a venda deste dispositivo a um médico ou sob a ordem deste.
Antes do uso, favor revisar as Instruções de Uso para obter uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências, precauções e possíveis eventos adversos.
Indicações de Uso: A Prótese Peniana AMS AmbicorTM destina-se a uso no tratamento de disfunções erétil masculina crônica ou orgânica (impotência).
Contraindicações: Pacientes com infecções urogenitais ativas ou infecções ativas na pele na região de cirurgia.
Advertências: O implante do dispositivo impossibilitará ereções naturais latentes ou espontâneas, bem como opções de tratamentos intervencionistas. Homens com diabetes, lesões na medula espinhal 
ou feridas abertas podem ter um aumento no risco de infeção associada ao implante de uma prótese. Uma falha em avaliar e prontamente tratar erosão pode resultar em uma piora significativa da 
condição médica, levando a infecção e perda de tecido. O implante pode resultar em um encurtamento, curvatura ou cicatrizes no pênis. Cicatrizes ou contratura abdominal ou peniana pré-existentes 
podem tornar o implante cirúrgico mais complicado ou impraticável.
Precauções: Pode ocorrer a migração dos componentes do dispositivo se os cilindros forem de tamanhos inadequados, se a bomba ou o reservatório não forem posicionados de forma apropriada ou se 
os comprimentos dos tubos forem incorretos.
Possíveis Eventos Adversos: Podem incluir mau funcionamento/falha do dispositivo levando à necessidade de cirurgia adicional, e migração do dispositivo levando, possivelmente, à exposição através 
do tecido, erosão do dispositivo/tecido, infecção, inflação não prevista do dispositivo e dor/machucado.


