
1.  Hogyan osztályozná a merevedés létrehozá-
sára és fenntartására irányuló képességét? 

       1 pont - nagyon gyenge

       2 pont - gyenge          

       3 pont - közepes          

       4 pont - jelentős          

       5 pont - teljes 

2.  Milyen gyakran volt az Ön erekciója annyira 
erős, hogy képes volt behatolásra?

       1 pont - majdnem soha vagy soha 

       2 pont -  néha (a próbálkozások kevesebb mint felében) 

       3 pont -  többször (körülbelül a próbálkozások felében)

       4 pont -  általában (a próbálkozások sokkal több mint 
felében) 

       5 pont - majdnem mindig vagy mindig

3.  Milyen gyakran sikerült megtartania  
az erekciót szexuális aktus alatt?

       1 pont - majdnem soha vagy soha 

       2 pont - néha (az esetek kevesebb mint felében) 

       3 pont - többször (körülbelül az esetek felében) 

       4 pont - általában (az esetek sokkal több mint felében) 

       5 pont - majdnem mindig vagy mindig

4.  Mennyire nehéz megtartania az erekciót  
a szexuális aktus végéig?

       1 pont - rendkívül nehéz 

       2 pont - nagyon nehéz 

       3 pont - nehéz

       4 pont - kissé nehéz

       5 pont - nem volt nehéz

5.  Milyen gyakran volt elégedett  
a szexuális aktussal?

       1 pont - majdnem soha vagy soha 

       2 pont - néha (az esetek kevesebb mint felében) 

       3 pont - többször (körülbelül az esetek felében) 

       4 pont - általában (az esetek sokkal több mint felében) 

       5 pont - majdnem mindig vagy mindig

Pedig a helyzet könnyen megoldható,  
a merevedési zavar ma már a legtöbb  
esetben jól kezelhető.  
A túloldali teszt kitöltésével képet kaphat  
arról, mennyire érintheti Önt a probléma.
Amennyiben 20 pontot vagy annál  
kevesebbet ért el, kérjük keresse fel  
kezelőorvosát, urológusát

Figyelem! A teszt tájékoztató jellegű, 
önmagában nem alkalmas diagnózis felállítására, 
nem helyettesíti a szakszerű orvosi véleményt!

Tudta Ön, 
hogy Magyarországon  
közel 500 ezer férfit érint  
a merevedési zavar?1

Merevedés Minőségi Mutató2

Kérjük, válaszoljon az összes kérdésre, és a kör kipipá- 
lásával jelölje be azt a választ, amelyik legjobban 
jellemzi az Ön állapotát az elmúlt hat hónapban.

MEREVEDÉSI 
TESZT

1. Forrás: https://semmelweis.hu/urologia/2016/09/05/ferfi-szexualis-zavarok/
2. Forrás: International Journal of Impotence Research (1999) 11, 319±326
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