
Kan rygning forårsage erektil 
dysfunktion? 

Alle er bevidste om de skadelige bivirkninger ved cigaretrygning. Alt hvad vi ved, at rygning 

kan forårsage emfysem, tuberkulose og andre sundhedsproblemer sammen med kræft. 

Alligevel er der endda nogle andre bivirkninger af denne dårlige vane, som folk faktisk ikke 

kunne vide om. Disse mulige effekter indeholder endda erektil dysfunktion eller, nogle andre 

kan lide at vide det, problemer i boudoiret. Forbindelsen mellem rygning og ED forbliver 

mere og mere udsat, og det er virkelig ikke længere muligt at modsige, at der er en snæver 

tilknytning mellem disse to. Så hvis du har ED -problem, og du leder efter løsninger, skal du 

Køb Caverject online. 

 

 

Nogle vil mene ED som et problem, der bare påvirker mænd i deres seniorår, men det er slet 

ikke sådan. Så mange mænd i hele verden er direkte påvirket af denne situation, og de er 

ikke kun fra den ældre gruppe, selv unge mænd kæmper med sådanne problemer. Rygning er 

de væsentligste årsager til, at mænd i unge alder lider af ED. Tænk på muligheden for Køb 

Alprostadil til at helbrede din ED. 

Der var en teknisk forbindelse mellem rygning og dette sundhedsproblem, selv før eksperter 

begyndte at studere det præcist. Den dannede plak i de arterielle blodkar, der er sket ved 

rygning, er den vigtigste forbindelse, der viser os, hvordan du kan få ED, når du ryger. 

Denne type problem, selv anerkendt som koronararterieproblem, blokerer blodcirkulationen i 

de kropslige blodkar, hvilket påvirker mange kredsløbsproblemer. Den store teori med ED 

er, at koronararteriesygdom forårsager obstruktion af blodgennemstrømningen i retning af 

penis. 

Den komplette videnskabelige detalje om denne forbindelse mellem rygning og 

erektionsdysfunktion har et meget stærkt grundlag og forskning og er derfor meget 

overbevisende. 
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En rapport kom til den antagelse, at mænd, der røg mindst 20 cigaretter hver dag, havde 60% 

større risiko for at vokse denne type sygdom sammenlignet med mennesker, der ikke røg. 

Tidligere og nuværende mænd, der røg, var cirka 30% mere tilbøjelige til at blive impotente, 

fuldstændig baseret på undersøgelsen. Selvom kun 12% af mændene, der aldrig havde røget, 

stod over for nogen form for denne sundhedsmæssige bekymring på et eller andet niveau. 

 

Når det kommer til dette spørgsmål, er alle forskere og sundhedseksperter enige. Mænd, der 

ryger, er dobbelt så mistænkelige for at lide af ED som mænd, der ikke gør det. Selv er det 

afgørende, hvor meget cigaretter en mand ryger hver dag, da det er en bekræftet 

kendsgerning, at de mennesker, der ryger mindre, er mindre modtagelige for at udvikle 

seksuelle problemer. Hvis du har seksuelle problemer, kan du Køb Caverject danmark at 

helbrede dine problemer. 

Det er korrekt, at rygning ikke er den eneste grund til denne sundhedsmæssige bekymring, 

og derfor kan du finde en perfekt grund til ikke at stoppe. Der er nogle andre faktorer, der 

forstyrrer dit sensuelle helbred, og det er: forbrug af medicin eller alkohol, angst, stress, 

andre problemer, du kan lide af og mere. 

 

 


