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Testogel®
(testosteroni)
omissa
käsissämme

Besins Healthcare

MYÖS POHJOISMAISSA

Nyt myös Pohjoismaissa on oma Besins Healthcare -organisaatio. Tämä
tarkoittaa, että alkuperäistuotteemme ovat nyt omissa käsissämme. Tapaat
Pohjoismaissa pienen ja tiiviin tiimin, jolla on pitkä kokemus HRT-lääkkeistä
(Hormon Replacement Therapy).

Yksi maailman vanhimmista
lääkeyrityksistä, joka on toiminut neljän
sukupolven ajan
Tarinamme alkoi yli 130 vuotta sitten Pariisin sydämessä, kun apteekkari Abel Besin
ryhtyi myymään Vin de Bugeaud -viiniä, jolla katsottiin olevan hyvä vaikutuksia muun
muassa verenvähyyteen ja vatsavaivoihin.
Heti ensimmäisen maailmansodan syttymisen jälkeen oli vuorossa seuraava Besinsukupolvi, kun Abelin poika Jacques Besin tuli yritykseen. Hänen aktiivisina vuosinaan
Besinistä kehittyi nykyaikainen lääkeyritys, joka ryhtyi kehittämään ja valmistamaan
lääkkeitä itse.
Lähes puoli vuosisataa myöhemmin yrityksen johtoon siirtyi Jean Besin - kolmas
Besin-sukupolvi. 1960-luvun alussa aloitimme erittäin menestyksekkään satsauksemme
hormonihoitoihin sekä transdermaaliseen geeliteknologiaan liittyvään tutkimustyöhön ja
valmistukseen.
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Vuonna 1972 Besins Healthcare kehitti ensimmäisenä maailmassa bioidenttisen
progesteronin hyvänlaatuisten rintasairauksien aiheuttaman kivun lievitykseen. Muutama
vuosi myöhemmin, 1975, markkinoille tuotiin ensimmäinen bioidenttinen estradioligeeli
vaihdevuosioireiden hoitoon. Viisi vuotta myöhemmin Besins Healthcare lanseerasi
bioidenttisen, mikrosoidun progesteronin. Nämä tuotteet tekivät Besins Healthcaresta
maailman johtavan valmistajan HRT-alalla.
Tuloksena jatkuvasta panostuksesta transdermaalisiin hormonigeeleihin oli vuonna
1982 ensimmäinen dehydrotestosteronigeeli hypogonadismin ja gynekomastian hoitoon.
2000-luvun alusta lähtien yrityksen johdossa on toiminut Antoine Besin, neljäs Besinsukupolvi. Hänen johdossaan Besins Healthcare on kehittynyt maailmanlaajuiseksi
toimijaksi, joka on edustettuna noin 100 maassa. Samoihin aikoihin kuin Antoine siirtyi
yrityksen johtoon lanseerattiin Testogel®, ensimmäinen testosteronigeeli mieshormonin
puutostilaan (hypogonadismi).

BESINS HEALTHCARE

LYHYESTI

• 30 tuotetta yli 100 maassa
• Tutkimuskeskus Washingtonissa (USA)
• Tuotteemme valmistetaan Ranskassa,
Belgiassa, Espanjassa ja Thaimaassa
• Noin 900 työntekijää
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KUINKA MONI MIES
KÄRSII HILJAA?

Haluamme lisätä hoitohenkilöstön

TIETOISUUTTA
HYPOGONADISMISTA

Lukuisten, kaikkialla Pohjoismaissa pidettyjen erikois- ja terveyskeskuslääkärien
haastattelujen perusteella hypogonadismia koskevan tietoisuuden lisäämiselle on
mielestämme tarvetta sairaanhoidossa. Koska tavoitteemme on olla vahva sairaanhoidon
kumppani HRT-alalla, haluamme täyttää tämän tarpeen yhteistyössä Pohjoismaiden
johtavien andrologien ja endokrinologien kanssa.

Kuinka moni mies kärsii hiljaa?
Miehen hypogonadismin esiintyvyyttä ei voida määrittää tarkasti, vaan se vaihtelee
suuresti välillä 2-6 %1,2. Epävarmuus selitetään osin eri tutkimuspopulaatioilla ja osin sillä,
mikä testosteroniarvo määrittää eron normaalin ja normaalia matalamman tason välillä3.
Lisäksi hypogonadismin oirekuva voi olla hajanainen ja yleisluonteinen, kuten esimerkiksi
alakulo ja aktiivisuuden puute4 (katso hoito-oppaamme).
Esiintyvyys 2-6 %1,2 yli 40-vuotiailla miehillä vastaa 26 000-79 000 miestä Suomessa11.
Sosiaalihallituksen lääketilasto osoittaa, että vain 16 000 saa testosteronihoitoa5.
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Aamuerektioiden
vähentyminen

Seksuaalisen halun vähentyminen tai puuttuminen

Lihasmassan ja
-voiman vähentyminen

Vähentynyt aktiivisuus, motivaatio ja aloitekyky,
lisääntynyt aggressiivisuus (ärtyneisyys)
Erektiohäiriöt

Alakulo, masennus

Hypogonadismin riskiryhmät
Matalat testosteronitasot ovat merkittävästi yleisempiä tietyissä potilasryhmissä, kuten
esimerkiksi ylipainoisilla ja potilailla, joilla on tyypin 2 diabetes, korkea verenpaine ja
veren rasva-arvojen häiriöitä (dyslipidemia). Toistaiseksi ei tiedetä, aiheuttaako sairaus
testosteronin puutteen vai aiheuttaako testosteronin puute sekundaarisen sairauden.

Riskitekijä

Hypogonadismin
esiintyvyys*
(kokonaistestosteroni)

Ristitulosuhde

Lihavuus**

52,4%

2,38

Diabetes mellitus

50,0%

2,09

Verenpainetauti

42,4%

1,84

Hyperlipidemia

40,4%

1,47

HIM-tutkimuksessa6 tutkittiin hypogonadismin
esiintyvyyttä* 2 162 potilaalla, joiden
ikä oli ≥45 ja jotka hakeutuivat hoitoon
terveyskeskuksissa USA:ssa. Hypogonadismin
tavalliset oireet, komorbiditeetti, demografia
ja käynnin syy rekisteröitiin. Tutkimus osoitti,
että hypogonadismin riski oli merkittävästi
suurempi miehillä, joilla oli korkea verenpaine,
hyperlipidemia, diabetes ja ylipainoa.

* S-testosteroni alle normaalitason = <10,4 nmol/L
** Lihavuus/merkittävä lihavuus = BMI ≥ 30 kg/m2
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TESTOGEL®
Alkuperäinen Besins Healthcare -tuote

Vuonna 2002 lanseerattu Testogel® oli markkinoiden ensimmäinen testosteronigeeli.
Testogel®-valmistetta on sen jälkeen määrätty sadoille tuhansille miehille ympäri
maailman.

Vakaa tila (steady state) toisen hoitopäivän
jälkeen
Testogel®-hoidon tuloksena on komplisoitumaton ja ennakoitava farmakokinetiikka, mikä
tarkoittaa, että iho absorboi 9-14 % annetusta testosteroniannoksesta. Ihoon imeytymisen
jälkeen testosteroni hajaantuu verenkiertoon suhteellisen tasaisella nopeudella
vuorokauden aikana ja saavuttaa vakaan tilan toisena päivänä.
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Testogel®-annos 5 gr lisää keskimäärin testosteronipitoisuutta plasmassa noin 8,7 nmol/l.
T-gel 50 mg

T-gel 100 mg

Ennen hoitoa

Terapeuttinen taso

Päivä 1

Päivä 30

Seerumin T (nmol/L)
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Aika (tunteina)
Farmakokineettiset tiedot satunnaistetusta, kontrolloidusta monikeskustutkimuksesta, jossa oli 227
hypogonadaalista miestä, jotka saivat 5, 7,5 (ei raportoitu tässä) tai 10 grammaa Testogel®-valmistetta
päivittäin yhteensä 180 päivän ajan.8

Seuraa miehen normaalia
vuorokausivaihtelua8
Kun Testogel®-valmistetta levitetään aamulla, plasman testosteronihuippu saavutetaan
ensimmäisinä tunteina, minkä jälkeen taso on suhteellisen tasainen vuorokauden ympäri*.
Testogel®-hoito vastaa siten potilaan normaalia testosteronin vuorokausivaihtelua.

*Vakaan tilan saavuttamisen jälkeen.
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Testogel®

ON HYVIN
SIEDETTY

Testogel®-valmisteen aiheuttamat ihoreaktiot levitysalueella johtavat vain harvoin
hoidon keskeyttämiseen. Yleisimmin havaitut sivuvaikutukset suositellulla 5 gramman
geeliannostuksella/päivä ovat ihoreaktiot (10 %): reaktiot levitysalueella, punoitus,
akne ja kuiva iho.
3 vuoden pitkäaikaistutkimuksessa ihoreaktioita raportoitiin 12 potilaalla 163
potilaasta. Näistä potilaista yhdellätoista oli minimaalista tai lievää ja yhdellä
kohtalaista punoitusta. Vain yksi potilas keskeytti tutkimuksen iholle aiheutuneiden
sivuvaikutusten vuoksi.9
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12/163

Vain 1

potilaasta oli vähäinen tai lievä
eryteema; yksi tapaus luokiteltiin
kohtalaiseksi.

keskeytti tutkimuksen 12
kuukauden kuluttua iho-oireiden
pahenemisen vuoksi.

Hoito voidaan tarvittaessa lopettaa nopeasti
Jos potilas kokee sivuvaikutukset sietämättömiksi tai hoito keskeytetään kohonneiden PSAtai EVF-arvojen vuoksi, Testogel®-valmisteen käyttö voidaan lopettaa nopeasti. Lopetetun
hoidon jälkeen testosteronipitoisuudet alkavat vähentyä noin 24 tunnin kuluttua viimeisestä
annoksesta ja palautuvat perustasolle 3-4 vuorokauden kuluessa10. Testogel®-hoito poikkeaa
tältä osin merkittävästi pistoshoidosta, jossa potilaalla voi olla terapeuttisia testosteronitasoja
kuukausien ajan hoidon päättymisestä.

S-testosteroni (nmol/L)
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Päivät
Farmakokineettinen tutkimus, jossa 10 hypogonadaalista miestä ikäryhmässä 26-59 vuotta
hoidettiin 10 gramman Testogel-annoksella 7 päivän ajan. Hoito lopetettiin 8. päivänä.
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Testogel®-geelin käyttö
Hajuton ja väritön Testogel®-geeli on pakattu käytännöllisiin 5 gramman annospusseihin,
joista kukin sisältää 50 mg testosteronia. Potilas levittää Testogel®-valmistetta puhtaalle,
kuivalle ja terveelle iholle molempien hartioiden, molempien käsivarsien tai vatsan
alueelle. Avattu pussi on tyhjennettävä kokonaan ja geeli on levitettävä välittömästi
kauttaaltaan valitulle ihoalueelle. Geeli levitetään iholle hellävaraisesti ohueksi
kerrokseksi. Geeliä ei tarvitse hieroa ihoon. Anna kuivua vähintään 3-5 minuuttia
ennen pukeutumista. Pese kädet levityksen jälkeen saippualla ja vedellä.

Annoksen muuttaminen
asteittain
10 g
7,5 g
5g

Annostus
Suositeltu 5 gramman annos geeliä
(= 50 mg testosteronia) levitetään iholle
kerran päivässä suurin piirtein samaan
kellonaikaan, mieluiten aamulla.
Geeliannos sovitetaan kliinisen kuvan
tai laboratoriovastausten mukaisesti,
mutta se ei saa yli 10 grammaa päivässä.
Annosta muutetaan asteittain 2,5 grammalla
geeliä.
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Testogel 50 mg/annos geeli. Vaikuttava aine: testosteroni. Käyttöaiheet: Miehen hypogonadismin testosteronikorvaushoito, kun testosteronin puute on varmistettu kliinisten merkkien ja biokemiallisten tutkimusten avulla. Annostus ja antotapa: Suositeltava annos on
5 g geeliä annosteltuna kerran päivässä suunnilleen samaan aikaan, mieluiten aamuisin. Lääkärin tulisi sovittaa päivittäinen annos
potilaskohtaisesti kliinisen tai laboratoriotutkimusten vasteen perusteella. Päivittäinen geeliannos ei saa olla yli 10 grammaa. Potilas
levittää geelin puhtaalle, kuivalle ja terveelle iholle molempien hartioiden, molempien käsivarsien tai vatsan alueelle. Ei sukupuolielimiin. Vasta-aiheet: Varmistettu tai epäilty eturauhas- tai rintasyöpä, yliherkkyys valmisteen sisältämälle ainesosalle. Varoitukset ja
käyttöön liittyvät varotoimet: Valmistetta saa käyttää vain, kun hypogonadismi on varmistettu. Testosteronin puute on selvästi osoitettava kliinisten löydösten avulla ja varmennettava kahdella erillisellä määrityksellä. Kaikki testosteronimääritykset tulisi suorittaa
samassa laboratoriossa. Ennen hoitoa kaikki potilaat on tutkittava perusteellisesti eturauhassyövän poissulkemiseksi. Eturauhasen
ja rintojen tilan säännöllinen ja huolellinen seuranta on suoritettava testosteronia saavia potilaita koskevien suositusten mukaisesti.
Androgeenit voivat kiihdyttää piilevän eturauhassyövän leviämistä ja eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua. Käytettävä varovasti
syöpäpotilailla luumetastaasien aiheuttaman hyperkalsemian vuoksi ja syöpäpotilaiden seerumin kalsiumpitoisuutta on suositeltavaa
seurata säännöllisesti. Voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita potilailla, joilla on vaikea sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta
tai joilla on iskeeminen sydänsairaus. Hoito on lopetettava välittömästi, jos kehittyy edeema, johon liittyy kongestiivinen sydämen vajaatoiminta. Käytettävä varoen potilailla, joilla on korkea verenpaine, trombofilia, epilepsia tai migreeniä. Testosteronitaso on mitattava
lähtötilanteessa ja säännöllisesti hoidon aikana, ja annos tulee säätää yksilöllisesti. Pitkäaikaista androgeenihoitoa saavilla potilailla
on lisäksi seurattava säännöllisesti hemoglobiinia, hematokriittia, maksan toimintakokeita ja veren rasva-arvoja. Uniapnean riskin on
raportoitu suurentuneen, varsinkin jos potilaalla on riskitekijöitä. Insuliiniherkkyys saattaa lisääntyä. Ärtyisyys, hermostuneisuus, painonlisäys ja pidentyneet tai lukuisat erektiot voivat olla merkki liiallisesta androgeenivaikutuksesta. Jos levitysalueelle kehittyy vaikea
paikallisreaktio, hoidon tarpeellisuus on arvioitava uudelleen ja tarvittaessa hoito on lopetettava. Urheilijoiden on otettava huomioon
testosteronin vaikutus dopingtesteihin. Ilman varotoimia testosteronigeeli saattaa siirtyä henkilöstä toiseen ihokosketuksen välityksellä.
Lääkärin on selostettava potilaalle perusteellisesti testosteronin siirtymisen riski ja annettava valmisteen turvallista käyttöä koskevat
ohjeet, ks. valmisteyhteenveto. Valmistetta ei pidä määrätä potilaille, jotka todennäköisesti eivät noudata varotoimia. Geelin levityksen
jälkeen potilaiden on suositeltavaa odottaa vähintään 6 tuntia ennen peseytymistä suihkussa tai kylvyssä. Satunnainen suihkussa tai
kylvyssä käynti 1–6 tuntia geelin levittämisen jälkeen ei merkittävästi vaikuta hoitotulokseen. Partnerin turvallisuuden takaamiseksi
olisi geelin levityksen ja yhdynnän välisen ajan oltava mahdollisimman pitkä tai vaihtoehtoisesti olisi ihokontaktin aikana pidettävä
T-paitaa tai käytävä suihkussa ennen yhdyntää. Lasten ihon kontaminoitumisriskin pienentämiseksi on suositeltavaa pitää T-paitaa
levitysalueen päällä oltaessa kosketuksissa lapsiin. Jos potilaan partneri on raskaana, potilaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota
varotoimiin. Yhteisvaikutukset: Oraalisia antikoagulantteja käyttävillä potilailla protrombiiniaikaa ja INR-tasoa on seurattava tavallista
useammin ja potilaita on seurattava tarkkaan varsinkin hoitoa aloitettaessa tai lopetettaessa. Testosteronin ja ACTH:n tai kortikosteroidien samanaikainen käyttö voi lisätä turvotusriskiä, ja näiden käytössä on noudatettava varovaisuutta, varsinkin sydän-, munuais- tai
maksasairauksien yhteydessä. Androgeenit saattavat pienentää tyroksiinia sitovan globuliinin pitoisuutta. Raskaus ja imetys: Vain miehille. Raskaana olevien naisten on vältettävä kaikkea kosketusta ihoalueisiin, joille geeliä on levitetty. Valmisteella voi olla virilisoivia
vaikutuksia sikiöön. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: Ihoreaktiot; paikallisreaktio levityskohdassa, eryteema, akne, kuiva iho. Yleiset:
Muutokset laboratoriotestien tuloksissa (polysytemia, lipidit), hematokriitin nousu, punasolujen määrän lisääntyminen, hemoglobiinin
nousu, päänsärky, eturauhasen häiriöt, gynekomastia, mastodynia, huimaus, parestesiat, muistihäiriöt, hyperestesiat, mielialahäiriöt, kohonnut verenpaine, ripuli, hiustenlähtö, nokkosihottuma. Muut, ks. valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv) 30 x 5 g 50,39
€ Korvattavuus: Erityiskorvattava 101, 121. Reseptilääke. Lisätietoja: Pharmaca Fennica ja Besins Healthcare Nordics AB, Malmö, Ruotsi.
Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Perustuu 17.10.2017 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
Referenssit: 1. Wu FC et al. N Engl J Med. Jul 8 2010;363(2):123-135. 2. Araujo AB et al. J Clin Endocrinol Metab. Dec 2004;89(12):59205926. 3. Arver S et al. Läkartidningen, 2009-09-22 nummer 39 4. Testosteronbrist, vårdprogram och behandlingsrekommendationer,
Svensk Andrologisk Förening 2011 5. Kansaneläkelaitos: Kelasto-raportit. 2017 6. Mulligan T et al. Int J Clin Pract 2006; 60: 762–9
7. Dhindsa S. et al. Diabetes Care. Jun 2010;33(6):1186-1192 8. Swerdloff R S et al. J Clin Endocrinol Metab. 2000;85(12):4500-4510
9. Wang C et al. J Clin Endocrinol Metab. May 2004;89(5):2085-2098 10. Wang C et al J Clin Endocrinol Metab. Mar 2000;85(3):964969 11. Tilastokeskus: Väestö. 2017
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Testogel®

LYHYESTI
Yksi useista Besins Healthcare -alkuperäistuotteista
Vakaa tila (steady state) toisen hoitopäivän jälkeen
Vakaat testosteroniarvot 24 tunnin ajan, seuraten
miehen normaalia vuorokausivaihtelua
Hajuton ja väritön geeli
Hoito voidaan tarvittaessa keskeyttää nopeasti

BESINS HEALTHCARE NORDICS AB
Box 30070, 200 61 Limhamn, Ruotsissa
+46 40 295 200, www.besins-healthcare.fi
info.nordics@besins-healthcare.com

