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HOE GEBRUIK JE DE LIBIDOPOMP ZORGVULDIG?
LEES VOOR HET GEBUIK DE HANDLEIDING GOED DOOR

INHOUD VAN DIT PAKKET
Handpomp
Plastic slang
Cilinder
Witte conus
2 Maat ringen van rubber
4 Elastische drukringen
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OMSCHRIJVING LIBIDO HANDPOMP

BESCHRIJVING

COMPONENTEN

De handpomp van Libidopomp is stil en zeer effectief in 
gebruik. Door met de hand de pomp te bedienen zorg je 
in een handomdraai voor vacuüm in de cilinder en krijgt 
je binnen enkele minuten een grotere en dikkere penis!

De Libido handpomp bestaat uit een handpomp, vacuümcilinder, vacuümslang, 
conus, drukringen en rubberen maatringen. Laat de drukring nooit langer dan 30 
minuten om de penis zitten. Gebruik altijd een goed glijmiddel om zo de cilinder 
gemakkelijk om te schuiven. 

1. Handpomp
2. Vacuümslang
3. Vacuümcilinder
4. Conus
5. Drukringen
6. Maat ring van rubber
7. Libido7
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PENIS VERGROTING MET DE LIBIDOPOMP
HOE WERKT HET?
Je kunt de Libidopomp gebruiken om de penis te 
vergroten en om een erectie te krijgen. Per stap wordt 
uitgelegd hoe je de pomp klaarmaakt voor gebruik. 
Hier lees je hoe je een penisvergroting creëert met 
de Libidopomp. Deze vergroting zal maximaal enkele 
centimeters bedragen. De handelingen blijven hetzelfde  
als de handelingen voor het creeëren van een erectie, 
maar nu gebruikt je de elastische drukringen uit stap 3 
en stap 6 niet. Laat de penis in de buis zitten en pomp 
maximaal drie keer. Herhaal deze handeling ook weer 
met om de 10 seconden tussen pauzes.

Doe dit niet te snel en ga net zo lang door totdat er een 
volle erectie ontstaat. Stop ook nu weer met pompen 
indien het niet prettig aanvoelt. Ga pas weer verder als 
het weer prettig voelt. 

Laat de penis rustig opzwellen en pomp dan weer 
langzaam verder. Het is belangrijk dat je dit rustig doet 
en hier de tijd voor neemt. De penis vult zich telkens met 
meer bloed en wordt hierdoor steeds groter. Herhaal 
deze handeling twee keer per dag voor het beste 
resultaat.
Neem hierbij wel in ogenschouw dat het even kan duren 
voordat de penis gewend is aan dit proces. Daarom is 
het raadzaam om eerst een aantal keer te oefenen met 
het apparaat.

Lees en bekijk eerst goed welke stappen je moet nemen, 
voordat je de Libidopomp echt gaat gebruiken!



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 1 
DE WITTE CONUS EN DE CILINDER

U heeft bij de eerste stap de witte conus en de cilinder 
nodig. Deze twee componenten dient u op elkaar te 
bevestigen, zoals in het voorbeeld wordt weergegeven. 

DEZE STAP 
IS NIET NODIG 

VOOR HET 
VERGROTEN



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 2 ELASTISCHE DRUKRINGEN
Afhankelijk van de grootte van uw penis kunt u bekijken 
welke elastische drukring het beste om de stam van uw 
penis past. U pak vervolgens de juiste maat drukring en 
schuift deze om de witte conus heen. U kunt het beste 
de drukring met beide handen bevestigen. U bevestigd 
de elastische drukring uiteindelijk om de cilinder, zoals 
in het voorbeeld.

De elastische drukring zorgt ervoor dat uw penis wordt 
afgebonden aan het einde van het pompen.
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KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 3 MAATRINGEN VAN RUBBER
U verwijderd de witte conus van de cilinder. Afhankelijk 
van de omtrek grootte van uw penis kunt u bekijken welke 
rubberen maatring het beste geplaatst kan worden op de 
cilinder. De  maatringen waarborgen het vacuüm in de 
cilinder.

Zodra u de cilinder om uw penis plaatst, is het belangrijk 
om een goed glijmiddel gebruikt, zodat u de cilinder 
makkelijker kunt omschuiven. Hierdoor kleeft uw penis 
niet aan de wand van de cilinder.

vacuüm erectie systemen



KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

STAP 4 HANDPOMP EN SLANG 
BEVESTIGEN
U gaat nu de plastic slang bevestigen aan de cilinder 
en de handpomp. Doordat de handpomp via de slang 
aangesloten is, kan er vacuüm in de cilinder gezogen 
worden.

Voordat u de pomp op uw penis plaatst, raden wij u aan 
om eerst de oefenen op uw hand. U plaatst de cilinder 
tegen uw hand en knijpt in de handpomp. U zult dan 
de druk voelen van het vacuüm pompen. Indien dit niet 
gebeurd, dan kunt u uw hand rond bewegen om de 
pomp beter vast te zetten. Om het vacuüm los te laten, 
trekt u het hendeltje naar u toe.



GEBRUIK

STAP 5 POMPEN
Om pijnlijke situaties te voorkomen bij het vacuüm 
pompen, adviseren wij u om wat schaamhaar te 
verwijderen. Wanneer u dit gedaan heeft, en de 
cilinder om uw geslachtsdeel heeft geschoven, kunt u 
deze sluiten door de cilinder voorzichtig heen en weer 
te schuiven waardoor een luchtdichte verzegeling 
plaatsvindt. 

De pomp werkt het beste als u gaat staan. Zorg ervoor 
dat wanneer u begint met pompen u, uw testikels niet 
in de cilinder plaatst. Controleer nogmaals of alles echt 
goed zit en begin langzaam met pompen. 

Pomp de eerste keer niet meer dat drie keer en laat 
het bloed langzaam naar de penis stromen. Herhaal 
deze handeling met korte tussen pauzes om de 10 
seconden. 

Let erop dat u dit niet te snel doet want dat kan een 
verstoring van de erectie opleveren. Stop ook wanneer 
het pompen niet fijn voelt. Laat de penis rustig 
opzwellen en pomp dan weer langzaam verder. Het 
is belangrijk dat u dit rustig doet en hier de tijd voor 
neemt. De penis vult zich telkens met meer bloed en 
wordt hierdoor steeds groter.



GEBRUIK

STAP 6 PENIS AFBINDEN
Op het moment van erectie, schuif je de elastische 
drukring van de cilinder af, naar jou richting toe, zodat 
deze over de basis van de penis komt. Zo wordt 
voorkomen dat het bloed wegloopt en de penis stijf blijft. 
De elastische drukring mag hooguit 30 minuten blijven 
zitten, anders kan het weefsel van de penis beschadigd 
raken.

NB Het kan voorkomen dat de bloedvaten in de penis 
niet direct reageren. Dit heeft er mee te maken dat zij 
nog niet gewend zijn aan dit proces. Oefen daarom 
eerst een paar keer en je zult merken dat je het snel 
onder de knie krijgt, en ontdek welke techniek het beste 
bij jou past!
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