
VITAROS® - DET FÖRSTA 
TOPIKALA LÄKEMEDLET 
FÖR BEHANDLING AV 
EREKTIL DYSFUNKTION1,2

EXEMPEL PÅ PATIENTER - SVÅR ED (SUBVENTIONERAT) EXEMPEL PÅ PATIENTER - MILD/MÅTTLIG ED (EJ SUBVENTIONERAT)
Patienter med neuropatier, t ex diabeteskomplikation, MS
Vid neuropatier som diabeteskomplikation, vid MS, generaliserad vaskulär sjukdom 
och posttraumatiska tillstånd reduceras eller elimineras helt effekten av PDE5-hämmare. 
Lokal behandling med VITAROS® kan vara ett alternativ till dessa patienter. 

Patienter oroliga för CV-biverkningar med PDE5-hämmare
Lokal behandling med VITAROS® kan föreslås till patienter som av olika skäl är 
oroliga för kardiovaskulära biverkningar med PDE5-hämmare. 

Patienter med kardivaskulär sjukdom där PDE5-hämmare är kontraindicerat*
Det finns inget som tyder på att VITAROS® ökar risken för kardiovaskulära händelser, andra än de 
vasodilaterande effekterna.3

Patienter som söker snabb effekt eller kort duration
VITAROS® absorberas snabbt i penis och framkallar erektion inom 5-30 minuter3. 
VITAROS® har kort halveringstid och en förbättring av erektionerna kan förväntas 
vara från 1 till 2 timmar efter administrering. 

Patienter som föredrar topikal behandling framför injektioner och stift
VITAROS® kan vara ett alternativ till de patienter som av olika anledningar inte kan eller vill 
behandlas med alprostadil stift eller injektioner. 

Patienter som genomgått radikal prostatektomi/strålbehandling
Vid nervskador efter kirurgiskt ingrepp och strålbehandling saknas underlaget för PDE5-
hämmare att verka. Här kan lokal behandling med VITAROS® vara ett alternativ. 

Patienter som får biverkningar med PDE5-hämmare
VITAROS® kan vara ett behandlingsalternativ till patienter som upplever systemiska 
biverkningar med PDE5-hämmare.

Patienter som behandlas med nitrater
Det finns inga kända läkemedelsinteraktioner som kan påverka effekten eller säkerheten vid 
samtidig behandling med VITAROS®.*3

Patienter som föredrar topikal behandling framför tabletter
VITAROS® kan föreslås som ett alternativ till de patienter som av olika skäl har 
aversion till oral systemisk behandling.

Patienter där remittering till urolog kan undvikas
På grund av tids- och resursbrist kan behandling med VITAROS® vara ett förstahandsalternativ till 
de patienter som av olika skäl inte får önskvärd effekt av PDE5-hämmare (se översikt svår ED) och 
behöver remitteras till specialist för behandling med alprostadil stift och injektioner.

PATIENTÖVERSIKT*Vitaros bör inte användas till patienter som avråds från deltagande i sexuella aktiviteter.
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INTE KRÄVER 
REMITTERING 

TILL SPECIALIST**

PATIENTER SOM

VITAROS® (alprostadil) Beredningsform: 
3 mg kräm. Indikation: Behandling 
av män ≥18 års ålder med erektil 
dysfunktion, vilket är oförmåga att 
uppnå eller bibehålla en erektion som är 
tillräcklig för en tillfredsställande sexuell 
funktion ATC-kod: G04BE01. Rx, (F). 
Begränsningar: Subventioneras endast 
för patienter med svår erektil dysfunktion 
när behandling med fosfodiesteras-5-
hämmare inte är tillräcklig eller inte är 
medicinskt motiverad. SPC uppdaterad: 
2017-07-12. För ytterligare information 
och senaste prisuppgift, se www.fass.se
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