PATIENTINFORMATION
Till dig som har fått Testavan® förskrivet av läkare

HANDSFREE
APPLICERING
AV TESTOSTERONGEL

Behandling av testosteronbrist med
TESTAVAN® (testosteron) 20 mg/g
Testavan® är ett läkemedel för behandling av testosteronbrist hos män.
Vi rekommenderar att du läser igenom den här broschyren innan du
börjar använda Testavan®.

Hormonsignal från
hjärnan

Produktion
av testosteron
i testiklarna

VAD ÄR TESTOSTERON?
Testosteron kallas även manligt könshormon. Det är ett viktigt hormon genom
hela livet. Testosteron bildas i testiklarna och transporteras ut med blodet till
kroppens alla vävnader. Testosteronproduktionen styrs från hypofysen som i sin
tur styrs av signaler från hypothalamus.

Vilken funktion har testosteron?
Puberteten illustrerar tydligt de effekter testosteron har i din kropp. När produktionen av testosteron tar fart utvecklas pojkar successivt till män. Längden
skjuter fart, musklerna börjar växa, skägget likaså, och sexualiteten med
könsdrift och sexuell lust vaknar till liv. Efter puberteten behöver du testosteron
för att underhålla de testosteronberoende funktionerna under resten av ditt liv.
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PSYKISK ENERGI
MUSKLER
HUMÖR

FETTLAGER
POTENS

TRÖTT

SEXUELL LUST

NEDSTÄMD

LÄTTIRRITERAD

VAD ÄR TESTOSTERONBRIST?
Testosteronbrist, hypogonadism på läkarspråk, är ett tillstånd när din kropp
inte producerar tillräckligt med testosteron och du utvecklar bristsymtom. Det
beror oftast på att någon sjukdom, som t.ex. diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdom
eller övervikt, påverkar testiklarnas testosteronproduktion. Testosteronbrist är
inte ovanligt, cirka 200 000 män i Sverige är drabbade. Testosteronbrist kan
utvecklas under hela vuxenlivet och risken att drabbas ökar vid fetma och ett
flertal kroniska sjukdomar.
Testosteronnivåer hos män är individuella. 10–30 nmol/L brukar dock anses vara
ett normalt värde. Har du ett värde mellan 8 och 12 kan din läkare bedöma det
som både normalt och brist beroende på omständigheterna. Om dina värden
går under 8 brukar diagnosen testosteronbrist ställas och om du har symtom
bör behandling sättas in.
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Symtom
När din kropp inte producerar tillräckligt med testosteron kan det bl.a.
påverka sexualiteten, organfunktioner, humöret och livskvaliteten. Vilka
symtom och tecken på testosteronbrist du drabbas av beror på när bristen
uppkommit, hur länge den varat och hur låga dina testosteronnivåer är.
Låga testosteronnivåer har i studier även visats vara kopplade till en ökad
risk för utveckling av diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom.

SYMTOM

MED STARK KOPPLING TILL TESTOSTERONBRIST
»» Utebliven pubertetsutveckling

»» Mycket små och krympande
testiklar

»» Minskad eller avsaknad av
sexuell lust

»» Nedsatt fertilitet

»» Impotens

»» Minskad kroppslängd och
frakturer vid mindre skador

»» Minskad förekomst av spontana
erektioner

»» Minskad muskelmassa och
muskelstyrka

»» Brösttillväxt

»» Blodvallningar och svettningar

»» Minskad kroppsbehåring och
minskat behov av rakning

SYMTOM

SOM KAN VARA RELATERADE TILL TESTOSTERONBRIST
»» Minskad energi, motivation,
initiativförmåga, ökad
aggressivitet/irritabilitet

»» Sömnstörningar, ökat
sömnbehov
»» Ökad mängd underhudsoch bukfett

»» Nedstämdhet, depression

»» Minskad arbetskapacitet
psykiskt och fysiskt

»» Försämrad koncentrationsförmåga och sämre minne
»» Mild blodbrist
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BEHANDLING MED TESTAVAN®
Testavan® används för att ersätta testosteron hos vuxna män när kroppen inte
producerar tillräckligt med naturligt testosteron. Läkemedlet hjälper till att
höja ditt testosteron till normala nivåer för att behandla de olika symtom som
orsakats av testosteronbristen.
Testavan® är en genomskinlig gel som innehåller testosteron och appliceras med
hjälp av en applikator. Detta innebär att du inte behöver ha någon direktkontakt
med läkemedlet och därmed minskas risken att det överförs till någon annan.
Testavan® ska appliceras en gång om dagen vid ungefär samma tidpunkt, helst
på morgonen.

Dosering – 23, 46 eller 69 mg testosteron
Testavan® kan appliceras i tre olika dosstyrkor. Rekommenderad startdos är
23 mg testosteron, vilket motsvarar ett pumptryck. Vissa personer kan dock
behöva en högre dos. Nästa dosstyrka är 46 mg testosteron, vilket motsvarar
två pumptryck. Rekommenderad maxdos är 69 mg testosteron, som motsvarar
tre pumptryck.
Din läkare kommer att avgöra vilken dos Testavan® du behöver. För att försäkra
sig om att dosen är rätt kommer din läkare cirka en månad efter behandlingsstart, att kontrollera dina testosteronnivåer i blodet samt följa upp att dina
symtom har förbättrats.
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SÅ HÄR ANVÄNDER DU
TESTAVAN®
Förbered din Testavanpump
Innan du använder en ny Testavanpump,
måste du förbereda den. Detta gör du
endast första gången du använder den.
UTRUSTNING SOM BEHÖVS:

Lock
Applikator

Pumphuvud

»» Testavan® pumpkit
»» Toalett-/hushållspapper

Pump

Ta av applikatorn från pumpen.

Förbered pumpen genom att trycka pumphuvudet hela vägen ner medan du håller den
över en servett. Upprepa tills du kan se gel i
mynningen.
Gör ytterligare 2 pumptryckningar. Detta för
att försäkra dig om att du får korrekt dos.
Använd inte gel från förberedelsesteget
eftersom den kanske inte innehåller rätt dos.
Kasta använt papper på ett säkert sätt för att
förhindra att gelen överförs till andra.
Din Testavanpump är nu redo att användas.
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STEG 1: Förberedelse för att
applicera Testavan®
Välj ett rent, torrt och oskadat område
av din hud på överarm och axel som
kan täckas av en kortärmad t-shirt.
Använd Testavangel endast på överarm
och axel.

Ta av locket från applikatorn.

Ta av applikatorn från pumpen.

STEG 2: Applicera Testavan®
Håll pumpen med munstycket riktat mot
applikatorns yta.
Tryck pumphuvudet hela vägen ner en gång.

Använd applikatorn för att sprida ut gelen i
ett jämnt lager över överarm och axel, utan
att få någon gel på dina händer.
Torka upp eventuellt spill med en servett.
Kasta använda servetter på ett säkert sätt för
att förhindra överföring till andra.
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Applicering av de olika dosstorlekarna
Applicering
1

DIN DAGLIGA DOS:
23 mg – 1 pumptryck
Applicera ett pumptryck på överarm och
axel som visas i steg 2 på föregående sida.

DIN DAGLIGA DOS:
46 mg – 2 pumptryck

Applicering
1

Applicering
2

Applicering
1 och 3

Applicering
2

Applicera ett pumptryck på överarm och
axel som visas i steg 2 på föregående sida.
Gör sedan ett nytt pumptryck och applicera
det på den andra överarmen och axeln.

DIN DAGLIGA DOS:
69 mg – 3 pumptryck
Applicera ett pumptryck på överarm och
axel som visas i steg 2 på föregående sida.
Gör sedan ett nytt pumptryck och applicera
det på den andra överarmen och axeln.
Gör sedan ytterligare ett nytt pumptryck
och applicera det på den första överarmen
och axeln.
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Efter användning

RENGÖR DIN TESTAVANAPPLIKATOR
»» Efter användning ska du rengöra applikatorn med toalett-/hushållspapper.
»» Kasta det använda pappret på ett säkert sätt för att förhindra
överföring till andra.
»» KOM IHÅG att sätta på locket på applikatorn och att sätta tillbaka
applikatorn på pumpen.
VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG
»» Tvätta dina händer med tvål och vatten direkt, om du får gel på dem.
»» Testavangel är brandfarligt tills det torkat. Undvik därför eld, flammor
och rökning tills Testavangelen har torkat.
»» Låt applikationsområdet torka helt och hållet innan du tar på dig kläder.
»» Vänta minst 2 timmar innan du duschar, badar eller simmar.
OM DU HAR ANVÄNT FÖR MYCKET TESTAVAN®
Om du har använt för mycket Testavan® av misstag, ska du tvätta appliceringsområdet med tvål och vatten snarast möjligt. Använd endast den mängd din
läkare har förskrivit. Om du känner dig lättirriterad, nervös, går upp i vikt, får
långvariga eller frekventa erektioner – kan det vara tecken på att du använder
för mycket.
OM DU HAR GLÖMT ATT ANVÄNDA TESTAVAN®
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
»» Om nästa dos är mindre än 12 timmar bort, ta då inte den missade dosen.
Ta istället nästa dos som vanligt.
»» Om nästa dos är mer än 12 timmar bort, ta då den missade dosen.
Fortsätt sedan som vanligt nästa dag.
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
Undvik överföring av Testavan® till andra
»» Använd applikatorn och inte dina händer vid applicering.
»» Tvätta händerna med tvål och vatten direkt om du får Testavan® på
dina händer.
»» Ta på dig kläder som täcker applikationsområdet så snart gelen har
torkat in.
För att garantera din partners säkerhet bör du tvätta området med tvål
före sexuellt umgänge. Om detta inte är möjligt kan du bära en t-shirt
som täcker applikationsstället under kontaktperioden.

Säkerhet och biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Testavan® orsaka biverkningar, men alla
behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna är hudirritation där
gelen har applicerats, såsom utslag, torrhet och rodnad. En lista över
möjliga biverkningar finner du i bipacksedeln i förpackningen. Om du
upplever några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller
sjuksköterska.

Förvaring av Testavan®
Testavan® ska förvaras utom räckhåll för barn. I övrigt finns inga särskilda
förvaringsanvisningar.

Miljöansvar
Vissa läkemedelsförpackningar innehåller även efter användning rester av
läkemedel, därför ska de inte slängas i soporna. Lämna dina överblivna
läkemedel i en genomskinlig påse till ditt apotek.

Följ alltid din läkares ordination och läs noga anvisningarna i bipacksedeln i förpackningen.
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Patientinformationen är faktagranskad av:
Stefan Arver, docent, överläkare, ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset
Martin Hyleborg, leg sjuksköterska, Urologmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
TESTAVAN® (testosteron) Beredningsform: Transdermal gel 20 mg/g. Indikation: Substitutionsbehandling med testosteron mot hypogonadism hos män, när testosteronbrist har bekräftats genom
kliniska symtom och laboratorieanalyser. Rx, F. ATC-kod: G03BA03. SPC uppdaterad: 2018-04-12.
För ytterligare information och pris, se fass.se

Ferring Läkemedel AB
Box 4041, 203 11 Malmö
Tfn: 040-691 69 00, www.ferring.se

