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انتخاب نوع پینایل ایمپلنت یکی از مسائل مهمی است که ذهن بسیاری از افراد ترنسی 
که عمل فالوپالستی را پشت سر گذاشته و مایل هستند برای ایجاد توانایی نعوظ در 

 کند.  شان عمل کاشت پینایل ایمپلنت را نیز انجام دهند، به خود مشغول می آلت تناسلی

( و بادی )پمپ(. الزم  سخت )میله شوند: نیمه ها به دو دسته تقسیم می ایمپلنتپینایل 
به ذکر است که پینایل ایمپلنت بادی نیز دو نوع است: پینایل ایمپلنت بادی دوتکه و 

تکه. در این مقاله هر کجا که از پینایل ایمپلنت بادی سخن  پینایل ایمپلنت بادی سه
 .تکه است شده، منظور همان پینایل ایمپلنت بادی سهای ن آمده و به نوع آن اشاره

به طور کامل توضیح  ها انواع پینایل ایمپلنتتر در مقاالت قبلی درمورد جزئیات  پیش
سخت و بادی را با  لنت نیمهایم؛ حال در این مقاله سعی بر این داریم تا پینایل ایمپ داده

هم مقایسه نموده، مزایا و معایب هر یک را شرح دهیم تا بتوانید با توجه به شرایط و 
تری بهترین نوع پینایل ایمپلنت مناسب  های خویش، آگاهانه و با خیال آسوده خواسته

 .خود را انتخاب نمایید
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 هایخودتانرامشخصکنیدهاواولویتخواسته .1

که ادامه مقاله را مطالعه کنید، همین حاال قلم و کاغذی بردارید و تمامی  نپیش از ای
های خودتان را روی کاغذ آورید. از خودتان بپرسید که از پینایل  ها و اولویت خواسته

خواهید؟ هدفتان از انجام عمل کاشت پینایل ایمپلنت چیست؟ در ادامه  ایمپلنت چه می
های  تر بتوانید خواسته ها راحت وجه به این سوالکنیم تا با ت چند سوال مطرح می

 .خودتان را مشخص کنید

ام در حالت نعوظ به اندازه کافی سفت و سخت باشد؟ آیا  خواهد آلت تناسلی آیا دلم می
برایم مهم است که وقتی آلتم در حالت خوبیده قرار دارد، مانند آلت تناسلی مردان 

برایم مهم نیست که آلتم در حالت خوابیده نیز  یاپذیر باشد؟  سیسجندر نرم و انعطاف
ام بعد از کاشت  خواهد آلت تناسلی مثل حالت نعوظ سفت و سخت باشد؟ آیا دلم می

 مرحله در حالت نعوظ قرار گیرد؟ به پینایل ایمپلنت، مرحله

خواهد با کاشت  ام باریک است و دلم می آیا آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی
ام سنگین و  که آلت تناسلی پلنت، قطر آلتم کمی افزایش پیدا کند؟ یا اینپینایل ایم

خواهد  خواهد بیش از این سنگین و حجیم شود؟ آیا دلم می حجیم است و دلم نمی
پس از کاشت پینایل ایمپلنت، آلتم در حالت خوابیده برجستگی بیشتری از زیر شورت و 

 شلوار ایجاد کند؟

خواهد آلتم  سوار یا دونده هستم و دلم نمی دارم، مثالً دوچرخهآیا فعالیت بدنی باالیی 
ای نیست اگر از میزان سختی  نعوظی قرار گیرد؟ آیا برایم مسئله وقت در حالت نیمه تمام

ای نیست که  مرور زمان کاسته شود؟ آیا برایم مسئله ام در حالت نعوظ به آلت تناسلی
از بدنم فاصله بگیرد یا حالت قوزمانند پیدا ام در حالت خوابیده نیز کمی  آلت تناسلی

 کند؟
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آیا برایم مهم است که بعد از عمل کاشت پینایل ایمپلنت نیز، همچنان بتوانم دو پروتز 
ای نیست که فقط  ام داشته باشم؟ یا برایم مسئله اندازه داخل کیسه بیضه بیضه نرم و هم

ر، پمپ دستگاه که از لحاظ یک پروتز بیضه داشته باشم و به جای پروتز بیضه دیگ
 ام متفاوت است قرار گیرد؟ ظاهری با آن یکی بیضه

هایی که از عمل کاشت  های فوق فکر کردید و خواسته بسیار خوب؛ حال که روی پرسش
پینایل ایمپلنت دارید را برای خودتان مشخص کردید، وقت آن فرا رسیده تا از بین 

گذاری کنید.  ترتیب انتخاب و شماره رین آنها را بهت هایتان، سه عدد از مهم تمامی خواسته
مشخص کردن سه اولویت اولتان در انتخاب نوع پینایل ایمپلنت به شما کمک بزرگی 

که سه اولویت اول خود را مشخص کردید، ادامه مقاله را مطالعه  کند. پس از این می
 .نمایید
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 یرابشناسیدسختوبادهاینیمهمزایاومعایبپینایلایمپلنت .2

برای انتخاب آگاهانه نوع پینایل ایمپلنت، الزم است که مزایا و معایب هر دو نوع 
سخت و بادی را بشناسید. در ادامه مزایا و معایب هر دو نوع  پینایل ایمپلنت نیمه

 :کنیم پینایل ایمپلنت را بیان می

 (سخت )منعطف مزایای کاشت پینایل ایمپلنت نیمه 

 ترین نوع پینایل ایمپلنت است؛ ارزانترین و  ساده

 گیرد؛ تری صورت می برای کاشت این نوع پینایل ایمپلنت، عمل جراحی سبک

توانید آن را با دستتان در زوایای مختلف  راحتی می که به طوری ای دارد، به طرز کار ساده
 قرار دهید؛

افتادگی این نوع دستگاه از قطعات مکانیکی کمتری تشکیل شده، بنابراین ریسک از کار 
 به مراتب کمتر از انواع بادی بوده و طول عمر این دستگاه نسبتًا بیشتر است؛

کند )که برای افرادی که آلت  آلت تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی را ُپرتر و قطورتر می
 آید(؛ باریکی دارند، نوعی مزیت به حساب می

تر به  یمپلنت، از زیر شورت و شلوار برجستهآلت تناسلی پس از کاشت این نوع پینایل ا
 آید(؛ رسد )که برای افرادی که آلت باریکی دارند، نوعی مزیت به حساب می نظر می

توانند دو پروتز  گذارند، می سخت را پشت سر می افرادی که کاشت پینایل ایمپلنت نیمه
 .بیضه متقارن نیز داشته باشند

 

 

https://helptranscenter.org/


7 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 (سخت )منعطف مهمعایب کاشت پینایل ایمپلنت نی 

نعوظی  در حالت نیمه« همواره»سخت، آلت تناسلی  پس از کاشت پینایل ایمپلنت نیمه
گیرد. این مسئله ممکن است برای افرادی که فعالیت بدنی باالیی دارند،  قرار می

 سوار یا سوارکار هستند، یا آلت تناسلی بلندی دارند مشکالتی ایجاد کند؛ دوچرخه

سخت  سلی سنگین و قطوری دارند، اگر کاشت پینایل ایمپلنت نیمهافرادی که آلت تنا
شود و از زیر شورت و  تر و قطورتر می شان از اینی که هست سنگین انجام دهند، آلت

 کند که ممکن است آنها را در جامعه معذب کند؛ شلوار برجستگی بیشتری ایجاد می

حالت خوابیده نیز کمی از  سخت، آلت تناسلی در پس از کاشت پینایل ایمپلنت نیمه
گیرد. این مسئله ریسک برخورد اشیاء  نعوظی قرار می بدن فاصله گرفته و در حالت نیمه

کار هستند( و متعاقبًا جدا  خصوص در افرادی که ورزشکار یا رزمی به آلت تناسلی )به
 برد؛ شدن پینایل ایمپلنت از محل اتصالش به بدن را باال می

سخت همواره در  آلت تناسلی پس از کاشت پینایل ایمپلنت نیمهکه  با توجه به این
کنند  گیرد، افرادی که این نوع پینایل ایمپلنت را انتخاب می نعوظی قرار می حالت نیمه

 مرحله آلت تناسلی خود را به حالت نعوظ درآورند؛ به توانند مرحله نمی

متر از پینایل ایمپلنت بادی سخت در حالت نعوظ، آلت تناسلی را ک پینایل ایمپلنت نیمه
 کند؛ تکه، سفت و سخت می سه

سخت، دیگر نتوانید روی  این احتمال وجود دارد که بعد از کاشت پینایل ایمپلنت نیمه
 راحتی روی شکم دراز بکشید؛ سطوح سخت )مثل مثالً زیرانداز یوگا( به

از کاشت این سخت همواره سخت است، پس  که پینایل ایمپلنت نیمه با توجه به این
 .زدگی ایمپلنت از پوست آلت تناسلی باالتر است نوع دستگاه ریسک بیرون
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 (مزایای کاشت پینایل ایمپلنت بادی )پمپ 

ترین پینایل ایمپلنت در میان مردان سیسجندر و  تکه محبوب پینایل ایمپلنت بادی سه
 اند؛ همینطور مردان ترنسی است که عمل فالوپالستی انجام داده

توانید آلت تناسلی خود را با فشردن پمپ،  کاشت پینایل ایمپلنت بادی می پس از
مرحله به حالت نعوظ درآورید. احساسی که موقع نعوظ آلت به شما دست  به مرحله

دهد بیشترین شباهت را به احساس مردان سیسجندر در هنگام به حالت نعوظ  می
 درآمدن آلتشان دارد؛

نعوظ، آلت تناسلی را بیشتر از پینایل ایمپلنت  پینایل ایمپلنت بادی در حالت
 کند؛ وسخت می سخت، سفت نیمه

تان در مواقعی که  تکه(، آلت تناسلی پس از کاشت پینایل ایمپلنت بادی )دوتکه یا سه
البته الزم است  .گیرد خواهید رابطه جنسی برقرار کنید در حالت خوابیده قرار می نمی

تکه بیشترین شباهت را  ابیده پینایل ایمپلنت بادی سهتوجه داشته باشید که حالت خو
 به آلت تناسلی خوابیده مردان سیسجندر دارد؛

تر از قبل  پس از کاشت پینایل ایمپلنت بادی، آلت تناسلی از زیر شورت و شلوار برجسته
 آید(؛ رسد )که برای افرادی که آلت قطوری دارند، نوعی مزیت به حساب می به نظر نمی

که )کند  پینایل ایمپلنت بادی آلت تناسلی حاصل از فالوپالستی را ُپرتر و قطورتر نمی
 آید(؛ برای افرادی که آلت قطوری دارند، نوعی مزیت به حساب می

خواهید رابطه جنسی برقرار کنید، کمترین  این نوع پینایل ایمپلنت در مواقعی که نمی
و متعاقبًا ریسک خورده شدن گوشت آلت از کند  فشار را به بدنه آلت تناسلی وارد می

 .دهد زدگی سیلندر پینایل ایمپلنت را نیز به حداقل ممکن کاهش می داخل و بیرون
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 (معایب کاشت پینایل ایمپلنت بادی )پمپ 

ترین عمل  ترین نوع پینایل ایمپلنت بوده و پیچیده تکه گران پینایل ایمپلنت بادی سه
تر و  طلبد )البته پینایل ایمپلنت بادی دوتکه ساده ا میجراحی کاشت پینایل ایمپلنت ر

 تکه است(؛ تر از نوع سه ارزان

که قطعات مکانیکی پینایل ایمپلنت بادی بیشتر است، ریسک از کار  با توجه به این
افتادگی دستگاه و نیاز به تعویض آن نیز بیشتر است. در نتیجه عمر دستگاه بادی از 

 تر است؛ سخت کوتاه دستگاه نیمه

توانند دو پروتز بیضه متقارن  دهند، نمی افرادی که کاشت پینایل ایمپلنت بادی انجام می
در کیسه بیضه خود داشته باشند، چون پمپ دستگاه به جای یکی از پروتزهای بیضه 

تر  تراش تر و خوش تکه نرم گیرد. البته الزم به ذکر است که پمپ دستگاه بادی سه قرار می
گاه بادی دوتکه بوده و شریک جنسی موقع برقراری رابطه جنسی کمتر آن را از پمپ دست
 کند؛ احساس می

شود و  مرور زمان کمتر می پس از کاشت پینایل ایمپلنت بادی، میزان سختی دستگاه به
الزم به )دستگاه دیگر قادر نخواهد بود که مثل اوایل کاشت، آلت را سفت و سخت کند 

پینایل ایمپلنت بادی نیز، پینایل ایمپلنت بادی دو تکه آلت ذکر است که از بین دو 
 کند(؛ تکه سفت و سخت نمی تناسلی را به اندازه دستگاه سه

افرادی که آلت تناسلی باریکی دارند، اگر کاشت پینایل ایمپلنت بادی انجام دهند، به 
ای منفی  نکتهگردد و این مسئله ممکن است برای بعضی از افراد  قطر آلتشان افزوده نمی

 به حساب آید؛

پینایل ایمپلنت بادی دوتکه در حالت خوابیده نیز، کمی حالت قوزمانند به آلت تناسلی 
 ضعفی را ندارد؛ تکه چنین نقطه بخشد. الزم به ذکر است که پینایل ایمپلنت بادی سه می
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یل زاویه نعوظ آلت در افرادی که آلت تناسلی قطور و سنگینی داشته و کاشت پینا
شود و  دهند، به اندازه زاویه نعوظ آلت مردان سیسجندر نمی ایمپلنت بادی انجام می

شود و کمی از بدن  تر از حالت خوابیده می آلت در حالت نعوظ نیز، گرچه سفت و سخت
 .گیرد، اما همچنان رو به پایین است فاصله می

ترینه،مناسبهایتانوبابررسیمزایاومعایبهردودستگابراساساولویت .3
 نوعپینایلایمپلنتراانتخابکنید

ها و اهدافی که  بسیار خوب؛ حال که قدم اول و دوم را به انجام رساندید، یعنی خواسته
از عمل کاشت پینایل ایمپلنت دارید، و همینطور سه اولویت اولتان را برای خودتان 

نت نیز آشنا شدید، دیگر مشخص کردید و با مزایا و معایب هر دو نوع پینایل ایمپل
 .وقت آن فرا رسیده که بهترین نوع پینایل ایمپلنت را برای خود انتخاب کنید

قطورتر شدن آلت تناسلی پس از »به سه اولویت اولتان نگاهی بیاندازید. مثالً اگر 
برجستگی بیشتر »، و «امکان کاشت دو پروتز بیضه متقارن»، «کاشت پینایل ایمپلنت

جزء سه اولویت اول شماست، به احتمال زیاد  «از زیر شورت و شلوار ناحیه تناسلی
سخت گزینه بهتری برای شما خواهد بود. اما مثالً اگر آلت تناسلی  پینایل ایمپلنت نیمه

خواهد آلتتان پس از کاشت پینایل ایمپلنت از اینی که هست  قطوری دارید و دلتان نمی
ای ندارید در  ان در مواقعی که از آن استفادهت قطورتر شود، دوست دارید آلت تناسلی

مرحله آلت خود را به حالت  به حالت خوابیده قرار گیرد، دوست دارید بتوانید مرحله
زدگی پینایل ایمپلنت از بدنه  نعوظ درآورید، و دوست ندارید که با ریسک باالتر بیرون

 .لنت بادی حساب باز کنیدتوانید روی پینایل ایمپ آلت مواجه شوید، به احتمال زیاد می
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نسبت به یکدیگر ندارند، و در « مطلقی»ها برتری  یک از انواع پینایل ایمپلنت هیچ
ها را به  های شماست که یکی از این دستگاه ها و اولویت حقیقت این شرایط، خواسته

کند. یادتان باشد اگر پینایل ایمپلنت  دستگاه برتری برای شخص شما تبدیل می
ت/بادی برای فرد الف بهترین گزینه بوده است، معنایش این نیست که قرار است سخ نیمه

همین دستگاه برای شخص شما نیز بهترین گزینه باشد. بنابراین بهترین نوع پینایل 
 .گردد ها، و شرایط شخص شما تعیین می ها، اولویت ایمپلنت با توجه به خواسته

کنند چون آلت تناسلی باریکی  را انتخاب میسخت  بعضی از افراد پینایل ایمپلنت نیمه
شان همواره ُپرتر و قطورتر به نظر رسیده و برجستگی  دارند و دوست دارند آلت تناسلی

بیشتری از زیر شورت و شلوار ایجاد کند. دوست دارند دستگاهی را انتخاب کنند که هم 
تری در  جراحی آسان تر بوده و هم طول عمر بیشتری داشته باشد، و طی عمل قیمت ارزان

دوست دارند بتوانند دو پروتز بیضه متقارن در کیسه بیضه خود داشته  .بدن قرار گیرد
زدگی پینایل ایمپلنت از آلت تناسلی  برایشان مهم نیست که با ریسک باالتر بیرون .باشند

ان شوند. یا این که فعالیت بدنی باالیی ندارند و برایشان مهم نیست که آلتش مواجه می
 .نعوظی قرار گیرد در حالت نیمه« وقت تمام»

خواهند که وقتی از آلت  کنند چون می بعضی از افراد پینایل ایمپلنت بادی را انتخاب می
شان نرم و در حالت خوابیده قرار گیرد.  ای ندارند، آلت تناسلی شان استفاده تناسلی

ت و سخت شود تا بتوانند شان موقع نعوظ به اندازه کافی سف دوست دارند آلت تناسلی
رابطه جنسی دخول واژینال یا مقعدی برقرار کنند. دوست ندارند با ریسک باالتر 

پنجه نرم کنند. برایشان مهم  و شان دست زدگی پینایل ایمپلنت از بدنه آلت تناسلی بیرون
نیست که بعد از گذشت چند سال ناچار شوند پینایل ایمپلنت خود را به دلیل نقص 

خواهند پس از کاشت  که آلت تناسلی قطوری داشته و نمی کی تعویض کنند. یا اینمکانی
 .تر شود شان از اینی که هست قطورتر و سنگین پینایل ایمپلنت، آلت تناسلی
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سخت  بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای کاشت پینایل ایمپلنت نیمه
وقت در  شان تمام خواهند که آلت تناسلی نمیدانند. مثال سبک زندگی فعالی دارند و  نمی

شان بعد از عمل کاشت پینایل  خواهند آلت تناسلی نمی .نعوظی قرار گیرد حالت نیمه
ایمپلنت برجستگی بیشتری از زیر شورت و شلوار ایجاد کرده و آنها را در جامعه معذب 

بدنه آلت تناسلی زدگی پینایل ایمپلنت از  کند. مایل نیستند با ریسک باالتر بیرون
شان نسبت به قبل از عمل قطورتر  وپنجه نرم کنند. و مایل نیستند آلت تناسلی دست
 .شود

دانند.  بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای کاشت پینایل ایمپلنت بادی نمی
وپنجه نرم  مثالً دوست ندارند با ریسک بیشتر نقص مکانیکی دستگاه نعوظی دست

وست ندارند که بخاطر وجود پمپ دستگاه در کیسه بیضه، ناچار شوند که فقط کنند. د
یک پروتز بیضه داشته باشند. و دوست ندارند هزینه بیشتری بابت این نوع پینایل 

 .ایمپلنت بپردازند

هایتان و با مشورت با جراح،  در نهایت این شما هستید که با توجه به شرایط و خواسته
سخت یا بادی برایتان  یک از دو نوع پینایل ایمپلنت نیمه کدام گیرید که تصمیم می

 .شود بهترین گزینه محسوب می
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 همینجاالزماستبهچندنکتهدراینزمینهاشارهکنیم: 

پینایل ایمپلنت در حالت کلی دائمی نیست و بعد از گذشت چند سال الزم  .نکته اول
سخت به دلیل قطعات  ایمپلنت نیمهاست آن را تعویض کنید. درست است که پینایل 

مکانیکی کمتری که دارد، عمر بیشتری نسبت به پینایل ایمپلنت بادی دارد، اما این 
موضوع دلیل بر این نیست که این نوع ایمپلنت ماندگاری بیشتری در بدن داشته باشد. 

ت زدگی ایمپلن همانطور که اشاره کردیم، ریسک فشار به بدنه آلت تناسلی و بیرون
تان  سخت بیشتر است، بنابراین ممکن است حتی در حالتی که پینایل ایمپلنت نیمه

زدگی مجبور شوید آن را از بدنتان خارج  خاطر عفونت یا بیرون کامالً سالم باشد نیز، به
 .کنید

اگر عمل کاشت پینایل ایمپلنت را پشت سر گذاشته و بعد از مدتی به هر  .نکته دوم
توانید در صورت تمایل کاشت  یض پینایل ایمپلنت خود شدید، میدلیلی ناچار به تعو

نوع دیگری از پینایل ایمپلنت را انجام دهید. بنابراین اینگونه نیست که مثالً اگر از ابتدا 
سخت را انتخاب کردید، مجبور شوید که تا آخر عمل فقط همین  پینایل ایمپلنت نیمه

موقع تعویض پینایل ایمپلنت نیز، مجددًا کاشت نوع پینایل ایمپلنت را داشته باشید یا 
سخت را انجام دهید! البته اگر از کارایی پینایل ایمپلنت خود  پینایل ایمپلنت نیمه

رضایت دارید، هیچ نیازی نیست که موقع تعویض از دستگاه دیگری استفاده کنید! اما 
توانید بعد از  دید، میدر هر حال یادتان باشد که اگر از پینایل ایمپلنت خود راضی نبو
 .چند سال موقع تعویض دستگاه، نوع دیگری را نیز انتخاب کنید
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های موجود ویژه آلت تناسلی مردان سیسجندر طراحی  بیشتر پینایل ایمپلنت .نکته سوم
و ساخته شده است. آلت تناسلی مردان سیسجندر دارای بافت نعوظی است که پینایل 

که آلت تناسلی مردان  دارد. اما با توجه به این نگه میایمپلنت را محکم سر جای خود 
ترنس از چربی ساخته شده و فاقد بافت نعوظی است، این احتمال وجود دارد که 

فشار وارد کند. به  آلت ۀجا شده و به بدن به ایگاه خود جاسیلندر پینایل ایمپلنت از ج
زدگی پینایل ایمپلنت از آلت تناسلی مردان ترنس  همین دلیل است که ریسک بیرون

باالتر از مردان غیرترنس است. و دقیقًا به همین دلیل است که این ریسک در صورت 
سخت دائمًا  سخت بیشتر است، چون پینایل ایمپلنت نیمه کاشت پینایل ایمپلنت نیمه

 .کند عوظی قرار گرفته و فشار مداومی را به بدنه آلت تناسلی وارد مین در حالت نیمه

که کاشت هر دو  اگر آلت تناسلی باریکی دارید، جراح معموالً به جای این .نکته چهارم
های  تان انجام دهد، فقط یکی از سیلندرها/میله سیلندر/میله دستگاه را در آلت تناسلی

زدگی پینایل ایمپلنت از بدنه  دهد تا ریسک بیرون می تان قرار دستگاه را در آلت تناسلی
تواند کاشت  قطوری داشته باشید، جراح می تناسلی آلت اگر اما. کند پیدا کاهش آلت

 .هر دو سیلندر/میله دستگاه را نیز برایتان انجام دهد

ویژه آلت  سخت نیمهو  بادیطی سالهای اخیر دو نوع پینایل ایمپلنت  .نکته پنجم
تناسلی حاصل از عمل فالوپالستی در کشور سوئیس طراحی و ساخته شده است. 

تر و بهتر بوده و کاشت آنها با  منها بسیار ای کند که این دستگاه کمپانی سازنده ادعا می
کافی روی نتیجه  مطالعاتریسک عوارض کمتری نیز همراه است. اما متاسفانه هنوز 

ها  ها صورت نگرفته، و این نوع پینایل ایمپلنت جراحی کاشت این نوع پینایل ایمپلنت
 .اند به تایید سازمان غذا و داروی امریکا و بهداشت کانادا نیز نرسیده هنوزه هنوزتا
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افرادی که همزمان با عمل فالوپالستی برای افزایش قطر آلت خود، کاشت  .نکته ششم
اند، ممکن است برای  نوعی ماتریکس فاقدسلول بافت انسانی( را نیز انجام داده)آلودرم 

اند که  مشکل بربخورند. البته افراد ترنسی هم بودهانجام عمل کاشت پینایل ایمپلنت به 
هم کاشت آلودرم را انجام داده و هم با موفقیت تحت عمل کاشت پینایل ایمپلنت قرار 

 .اند گرفته

اگر آلت تناسلی قطوری داشته باشید و کاشت پینایل ایمپلنت بادی انجام  .نکته هفتم
تان افزوده  دهید نیز به قطر آلت تناسلی دهید، وقتی آلت خود را در حالت نعوظ قرار می

شود که ُپر شدن سیلندر پینایل ایمپلنت  گردد؛ چون قطور بودن آلت مانع از این می نمی
 .بادی به چشم آید

به خودتان فرصت بدهید و خودتان و نیازهایتان را بهتر  به عنوان نکته پایانی مقاله؛
کاشت پینایل ایمپلنت داشته باشید.   عملای از نتیجه  بینانه بشناسید. انتظارات واقع

مطالعه کنید. تحقیق کنید. تصاویر جراحی متعددی ببینید و تجربیات جراحی فراوانی 
شبه  ها و افراد آگاه مشورت کنید. سوال بپرسید. الزم نیست حتمًا یک بشنوید. با جراح

خت بهتر خودتان و نوع پینایل ایمپلنت مدنظرتان را انتخاب کنید. مطمئن باشید با شنا
ترین نوع  توانید بهترین و مناسب کسب آگاهی کافی در این زمینه، با خیال آسوده می

پینایل ایمپلنت را برای شخص خودتان انتخاب نموده و به احساس شادمانی جنسیتی 
 .دست یابید
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 مطالبمرتبط: 

از جراحی راهنمای جامع پینایل ایمپلنت جهت ایجاد نعوظ در آلت تناسلی حاصل 
 فالوپالستی

https://helptranscenter.org/2018/10/12/384/ 

سخت جهت ایجاد  گیری درمورد انتخاب بین پینایل ایمپلنت بادی و نیمه تجربه تصمیم
 ستنعوظ در آلت تناسلی حاصل از فالوپالستی ساعد د

https://helptranscenter.org/2019/08/28/859/ 

تجربه جراحی فالوپالستی ساعد دست همراه با کاشت پینایل ایمپلنت بادی دوتکه و 
 + ر انگلیسسخت توسط تیم جراحان لندن در کشو مجددًا کاشت پینایل ایمپلنت نیمه

 تصاویر
https://helptranscenter.org/2019/10/29/942/ 
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https://t.me/iransrsresults 


 اینستاگرامدرسنترترنسهلپ

https://www.instagram.com/helptranscenter 


 مردانترنسآموزشیتلگرامکانال

https://t.me/helpftmcenter 


 زنانترنسآموزشیتلگرامکانال

https://t.me/helpmtf



https://helptranscenter.org/
https://t.me/iransrsresults
https://t.me/iransrsresults
https://www.instagram.com/helptranscenter
https://www.instagram.com/helptranscenter
https://t.me/helpftmcenter
https://t.me/helpftmcenter
https://t.me/helpmtf
https://t.me/helpmtf

