Till dig som fått
VITAROS® förskrivet
av din läkare

PATIENTBROSCHYR
Patientinformation om VITAROS®
vid behandling av erektil dysfunktion

DU HAR FÅTT VITAROS FÖR DINA
EREKTIONSPROBLEM
Visst känns det skönt att du sökt och fått medicinsk hjälp för att
komma tillrätta med dina potensbesvär? Första steget är taget.
Som din läkare säkert har förklarat är du inte ensam om att ha
problem med potensen. Närmare en halv miljon svenska män
delar din situation. Den medicinska termen för erektionsproblem
är erektil dysfunktion (ED) vilket betyder att man har svårigheter
att få stånd som är tillräckligt hårt för att genomföra ett samlag.
Vi rekommenderar att du läser igenom den här broschyren innan
du börjar använda Vitaros. Ytterligare information finner du i
bipacksedeln.

Viktig information om Vitaros hållbarhet
Används omedelbart efter öppnandet. Förvaras i kylskåp
(2°C–8°C). Får ej frysas. Det går att förvara oöppnade påsar
utanför kylskåpet vid en temperatur under 25°C i upp till 3
dagar före användning. Läkemedlet ska förvaras i
originalförpackningen då det är ljuskänsligt.
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NÄR DU NU SKA BÖRJA ANVÄNDA VITAROS KAN
DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL FÖLJANDE…
Vitaros botar inte den
bakomliggande orsaken till dina
erektionsproblem, men den
underlättar förmågan att få erektion.

När erektionen gått över kan
penis kännas ”fylld”, varm och
något känslig för beröring, detta
är normalt.

Vitaros börja verka efter 5-30 min.
Effekten kan kvarstå under 1-2
timmar, men det kan variera från
person till person.

Du kan behöva testa denna typ
av läkemedel flera gånger före
du får en tillräcklig effekt.

Effekten av Vitaros kan förbättras
av sexuell stimulering.
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SÅ HÄR GÅR DET TILL NÄR DU FÅR STÅND
Sammandragna blodkärl
håller penis slak
Mannens penis består av svällkroppar med särskilda blodkärl.
Det är en svampig konstruktion
med en mängd små hålrum som
kan fyllas med blod via blodkärlen.
Då penis är slak är dessa blodkärl
sammandragna.

Penis
slak

Svällkroppar
Sammandragna blodkärl
gör att svällkropparna
inte fylls med blod.

Blodet fyller svällkropparna
När man är sexuellt upphetsad sänder
hjärnan ut nervsignaler till penis. Då sker
en frisättning av ett muskelavslappnande
ämne, prostaglandin (PGE1), som gör
att blodkärlen vidgas. Blod kan då fylla
svällkropparnas hålrum, penis blir styv
och reser sig.

Signal från
hjärnan

Penis
styv

Blodkärlen
slappnar av
och vidgas.
Blod strömmar
in och fyller
svällkropparna.

Prostaglandin (PGE1)
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Blodfyllda
svällkroppar

VITAROS VID EREKTIONSPROBLEM
Så fungerar Vitaros
När man har erektionsproblem (se orsaker
på nästa uppslag) har blodkärlen i penis
svårt att vidga sig. Detta kan bero på
åderförfettning eller andra faktorer som
hindrar de kärlvidgande signalerna.
Vitaros verkar direkt på blodkärlen i
penis och ökar mängden av kroppens
muskelavslappnande ämne,
prostaglandin (PGE1), vilket gör
att blodkärlen vidgas. Blod kan
nu återigen strömma in och fylla
svällkropparna.

5

ORSAKER TILL EREKTIONSPROBLEM
Tillfällig erektionsproblematik drabbar de flesta män
någon gång i livet. Mer permanenta problem är inte
heller ovanligt och blir vanligare med stigande ålder.

Så här vanligt är det med någon
form av erektionsproblem1:

40 %

av alla män i 40-års åldern

50 %

av alla män i 50-års åldern

60 %

av alla män i 60-års åldern

70 %

av alla män i 70-års åldern

Exempel på orsaker:
Hjärt/kärlsjukdom
Diabetes
Biverkningar från vissa läkemedel, så som
tex antidepressiva- och blodtrycksmedicin
Psykologiska orsaker
Låga testosteronnivåer
Skador på nerver och blodkärl på grund av
t ex kirurgiskt ingrepp eller strålbehandling
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POTENSPROBLEM KAN VARA DET FÖRSTA
TECKNET PÅ BEGYNNANDE KÄRLSJUKDOM
Tre av fyra män som lider av erektionsproblem har en kärlsjukdom. Den vanligaste orsaken är åderförfettning som
förhindrar ett tillräckligt blodflöde till penis.
Betänker man att blodflödet i penis ökas cirka 50-60 gånger
för att få ett användbart stånd förstår man att det ställs stora
krav på god kärlfunktion. Om blodkärlen är blockerade på
grund av kärlförträngning kan det vara svårt att få och behålla
ett stånd.
Eftersom blodkärlen i penis är bland de tunnaste i kroppen,
är de extra känsliga för att drabbas av förträngningar.
Potensproblem kan därför vara det första varningstecknet till
att även blodkärlen i hjärtat och hjärnan är påverkade.
Åderförfettning kan vara ett resultat av högt blodtryck,
höga kolesterolvärden, diabetes, rökning och
stress. Därför finns det all anledning att se
över kostvanor, sluta röka, börja motionera
och hålla koll på blodtrycket. Förutom
att du mår bättre, minskas risken för
att utveckla hjärt-kärlsjukdomar.
Dessutom kan i bästa fall dina
potensproblem förbättras eller
i vart fall inte försämras.

Din penis kan
vara det första
som säger ifrån
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TIPS & RÅD FÖR ATT KOMMA
IGÅNG MED VITAROS*

Bryt gamla mönster om du och din
partner fastnat i dessa, t ex att du undvikit
situationer som skulle kunnat leda till
sexuell aktivitet. Börja krama din partner
igen, våga visa känslor och ömhet. Tänk
på vardagsberöringen, t ex att bara lägga
en hand på axeln när du passerar förbi,
det kan betyda mycket.

Om du är i en fast relation kanske
du kan berätta för din partner om
dina impotensbekymmer. Ni blir
då två om impotensproblemet och
behandlingen med Vitaros kan då
bli en del av själva förspelet.

Underskatta inte tiden mellan
samlagstillfällena. Ta vara på närheten
till varandra, t ex kan ni krama varandra
mer, massera hårbotten eller fötter.

Prata med din partner om vad som
är det viktiga med samlivet. Är
kanske närhet och beröring mycket
viktigare än själva penetrationen och
utlösningen?

Överraska varandra! Till exempel
genom att bjuda på middag, gå på bio
eller bara ta en kvällspromenad.
Låt inte den slentrianmässiga vardagen
slå rot, utan fortsätt att uppvakta
varandra och ge varandra bekräftelse.
Det är viktigt att sätta av tid för
varandra.

Till sist, ha tålamod med dig själv
och din situation. Det kan ta lite tid
att vänja sig vid att behandla med
Vitaros. Vänta med att utvärdera
behandlingseffekten av Vitaros, tills
du har försökt vid flera tillfällen.

*Dessa tips och råd är hämtade från ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.
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SÅ HÄR ANVÄNDER DU VITAROS
För att säkerställa effekten med Vitaros bör du kissa innan du
använder Vitaros.
Efter att locket tagits av, applicera hela innehållet av Vitaros i
urinrörsöppningen. Effekten kommer vanligtvis inom 5-30 min.

Värm upp
behållaren till
rumstemperatur

Kolv

Rotera kolven,
ta av locket

Cylinder
Spets
Skyddslock

Ta ut en endosbehållare ur påsen
genom att riva ner folien helt från
mitten av den övre kanten.

Få innehållet i endosbehållaren
att anta rumstemperatur genom
att rulla behållaren mellan dina
händer.

Vrid kolven fram och tillbaka flera
gånger så att du försäkrar dig om
att den kommer glida lätt. Ta sedan
av locket från endosbehållaren.

Tryck försiktigt för att
vidga öppningen

Tryck in
krämen i
öppningen

Tryck ner
överskottet
av kräm i
öppningen

Fatta spetsen av penis med din
hand och tryck försiktigt för att
vidga urinröret.

Placera behållarens spets så nära
över urinröret som möjligt, utan
att sticka in den i penis, så att
krämen kan tryckas ner i urinröret.

Håll penis i upprätt läge i ungefär
30 sekunder så att så mycket
som möjligt av krämen rinner
ner i urinröret. Överskottet av
kräm som stannar på ollonet bör
tryckas ner i i urinröret med hjälp
av ett finger.
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UTVÄRDERA EFFEKTEN

Ta gärna med dig
utvärderingen till din läkare
för att kunna diskutera
effekten av Vitaros.

Målet med behandlingen är att uppnå fullständigt styva
erektioner som gör det möjligt att genomföra ett samlag
och få sexuell tillfredställelse. Utvärderingsunderlaget
brevid är ett bra verktyg för att undersöka vad som
passar just dig på vägen mot en optimal erektion.

Förklaring till hur du fyller i utvärderingen:
Fyll i vilket datum och tid på dygnet som samlagstillfället inträffade
EHS-skala - Här ska du fylla i vilken hårdhet du fick på din erektion
enligt graderingen nedan:
Grad
1
2
3
4

Penis är:
Större, men inte hård
Hård, men inte tillräckligt för penetration
Tillräckligt hård för penetration, men inte helt styv
Fullständigt hård och styv

När du behandlade med Vitaros, kom hela dosen ned i urinröret?
Vilken sinnesstämning befann du dig i inför samlaget?
Välj den symbol nedan som stämmer bäst överens.

Du känner dig:
glad/avspänd/utvilad

Du känner dig:
stressad/trött/deppig/osäker

Drack du någon koffein- eller alkoholhaltig dryck
en stund före samlagstillfället?
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UTVÄRDERING
av behandling med Vitaros

Datum & tid

1

EHSskala

Kom hela
dosen ned
i urinröret?

JA
DATUM

TID

DATUM

TID

DATUM

TID

DATUM

TID

DATUM

TID

DATUM

TID

DATUM

TID

DATUM

TID

2

JA

3

JA

4

JA

5

JA

6

JA

7

JA

8

JA

Sinnesstämning

Koffein- eller
alkoholhaltig
dryck?

NEJ
JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

JA NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ
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VANLIGA FRÅGOR
OM VITAROS
Hur ofta kan jag ta Vitaros?
Vitaros får användas maximalt
2-3 gånger per vecka och högst
en gång per 24-timmarsperiod.

Måste Vitaros förvaras i kylskåpet?
Vitaros ska förvaras i kylskåp och får
ej frysas. En oöppnad förpackning kan
förvaras i rumstemperatur under 25 grader
i upp till 3 dagar. Vitaros ska användas
omedelbart efter öppnandet. Läkemedlet
ska förvaras i originalförpackningen då det
är ljuskänsligt.

Hur fort kan jag vanligtvis se effekt
av Vitaros?
Effekten är märkbar inom 5-30 min efter
att du behandlat med Vitaros. Effekten
kvarstår sedan i ca 1-2 timmar. Detta kan
emellertid variera från person till person.

Kan jag ta andra läkemedel ihop
med Vitaros?
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen tagit eller
kan tänkas ta andra läkemedel när du
använder Vitaros.
Patienter som samtidigt behandlas med
blodtryckssänkande läkemedel kan löpa
en ökad risk för lågt blodtryck, detta
gäller särskilt äldre patienter.

Mindre vanliga biverkningar är yrsel, svimning, lågt blodtryck och förlängd
erektionstid. Om erektionen varar mer än 4 timmar ska du kontakta läkare.
Patientinformationen är faktagranskad av:
Stefan Arver, docent överläkare
Elin Zamore Söderström, sjuksköterska och grundutbildad psykoterapeut
Centrum för Andrologi och Sexualmedicin Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Referens: 1. Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, et al. J Urology 1994; 151:54-61
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Vilka är de vanligaste
biverkningarna på Vitaros?
Vanliga biverkningar är att man får sveda, smärta, klåda, stickningar och
hudrodnad efter applicering vid urinöppningen och på ollonet. Biverkningarna
är ofta lätta till måttliga i svårighetsgrad och övergående.

