Inilah Manfaat Viagra Selain Sebagai Obat Kuat
Viagra telah membantu banyak menyelamatkan kehidupan seksual para pria yang mengalami impotensi dan disfungsi ereksi. Bermacam penelitian pun
dilakukan demi menguak manfaat lain dari obat kuat ini. Ternyata obat yang dijuluki pil biru imut ini punya 15 manfaat selain sebagai obat kuat. Apa saja
itu?
Muscular Dystrophy
Menurut penelitian, Viagra bisa memelihara jantung pria-pria dari DMD (duchenne muscular dystrophy) – distrofi otot yang mengakibatkan degenerasi otot
dan penyakit jantung. Penelitian ini belum diujicobakan secara langsung pada manusia, tapi menunjukkan hasil menjanjikan pada tikus percobaan.
Takut Ketinggian
Takut ke puncak gunung? Anda bisa mengonsumsi Viagra agar berani naik ke ketinggian.
Performa Atletik
Performa fisik seseorang bisa ditingkatkan dengan Viagra, terutama para pemain basket. Walaupun memang bisa memperlancar aliran darah dalam
tubuh, tapi soal itu meningkatkan performa fisik belum ada penelitiannya.
Mabuk Udara
Hamster mabuk udara / jetlag yang diteliti ilmuwan bisa diatasi dengan Viagra setelah melakukan perjalanan dengan pesawat.
Tangan Dingin
Viagra mampu meredakan gejala penyakit Raynaud (penyakit tangan dan kaki dingin).
Fibrosis Sistik
Fibrosis sistik adalah penyakit yang menyebabkan kerusakan paru-paru. Para peneliti tengah meneliti antara Viagra dan Fibrosis sistik.
Bayi Tabung
Anak merupakan dambaan bagi pasangan. Lebih-lebih pasangan yang belum dikaruniai anak setelah menikah bertahun-tahun. Viagra asli pun
membantu implan embrio dan meningkatkan risiko kehamilan.
Penyakit Jantung
Viagra diketahui bisa memperbesar dan memperlancar pembuluh darah. Hal ini membuat Viagra efektif mengobati pasien gagal jantung. Uji klinis masih
dilakukan untuk mengetahui kebenarannya.
Stroke
Jika diujicoba pada tikus percobaan, Viagra asli terbukti ampuh melawan stroke. Saat ini, Viagra masih diuji coba pada manusia.
Diabetes
Menurut penelitian terhadap tikus percobaan, Viagra bisa melawan diabetes. Contohnya melancarkan fungsi pembuluh darah yang telah rusak karena
kadar gula dalam darah yang tinggi.
Skizofrenia
Para ilmuwan juga masih mencari tahu apakah Viagra bisa memperbaiki mood serta ingatan dari para pengidap skizofrenia. Tentu hal ini masih dalam
tahap pengembangan lebih lanjut.
Sindrom Kelelahan Kronis
Para peneliti mampu mempelajari, apakah Viagra bisa membantu menolong rasa lelah serta melancarkan peredaran darah di otak pada orang-orang yang
menderita sindrom kelelahan parah / kronis.
Apnea Tidur
Viagra diketahui mampu melawan gangguan apnea tidur (penderita gangguan tidur yang mengalami berhenti bernapas beberapa detik).
Penyakit Paru-paru
Obat penyakit paru obstruktif kronik pernah diobati menggunakan kronik. Sayangnya ketika uji klinis, Viagra justru memperburuk keadaan penderita dan
gagal meringankannya.
Disfungsi Ereksi Wanita
Pil biru pernah dicoba pada wanita untuk mengatasi disfungsi ereksinya, tapi belum diketahui apakah hal ini berhasil atau tidak.
Viagra adalah obat yang memiliki kaya manfaat di samping sebagai obat kuat. Ya, walaupun semua manfaat ini baru bersifat uji coba. Semoga di masa
depan, Viagra benar-benar mampu menyembuhkan berbagai keluhan tersebut.

