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T U O T E I N F O R M A AT I O

Androtopic®
16,2 mg/g geeli (testosteroni)
Testosteronigeeli pumppupullossa
Riittävä annos vaatii vain pari pumpun
painallusta ja pienen iholle levitettävän
geelimäärän.
Kliinisissä tutkimuksissa todetut ihoreaktiot
olivat vastaavalla tasolla kuin lumegeelillä1,2
Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita – geeli
ei ole lämpötilaherkkä ja pullon voi säilyttää
sekä pysty- että vaaka-asennossa.

Yksilöllinen
annostelu

Riittävä annos vaatii vain
pari pumpun painallusta ja
pienen iholle levitettävän
geelimäärän

Kaksi pumpun
painallusta.

Androtopic® sisältää 16,2 mg/g testosteronia,
jolloin jo muutama pumpun painallus (eli pieni
geelimäärä) riittää terapeuttisen vaikutuksen
saavuttamiseen.

Elinjärjestelmäluokka ja haittavaikutus

Iho ja ihonalainen kudos
Kosketusihottuma

Yksilöllinen annostelu: 2, 3
tai 4 pumpun painallusta
Iholle levitettävän testosteronin määrä (mg)
4 pumpun painallusta
(enimmäisannos)

Lumelääke
(n = 40)

16,2 mg/g testosteronigeeli
(n = 234)

5%
0%

6,8 %
2,1 %

Skin irritation assessment indicated
no clinically or statistically significant differences
in mean scores at any time point between 1.62%
testosterone gel and placebo groups.
Nor was there any evidence of skin sensitization

3 pumpun painallusta
2 pumpun painallusta
(aloitusannos)

due to the application of 1.62% testosterone gel.
81 mg
60,75 mg

Olkapäiden ja olkavarsien
alueet riittävät Androtopic-geelin
levittämiseen.

Suositeltu aloitusannos on kaksi pumpun painallusta geeliä (40,5 mg testosteronia)
kerran päivässä. Päivittäistä annosta voi säädellä yksilöllisen vasteen (eli potilaan
kliinisen vasteen tai testosteronitason) mukaan kolmelle eri tasolle. Vuorokausiannos
ei saa ylittää neljää pumpun painallusta, eli 81 mg testosteronia.
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Kahdessa lääkkeen rekisteröintiä varten suoritetussa tutkimuksessa ei
todettu tilastollisesti merkitsevää Androtopic®-geelin ja lumevalmisteen
välistä eroa ihoärsytyksen tai ihon herkistymisreaktioiden osalta.
Hoidon yhteydessä ≥ 2 %:lla tutkittavista henkilöistä (n; %)
ilmaantuneet haittavaikutukset – Ote

Korkeahko testosteronipitoisuus yhdistettynä
hyvään imeytyvyysasteeseen (enimmillään
8,5 %) ihon läpi mahdollistaa sen, ettei geelin
levittämiseen tarvita kuin olkapäiden ja
olkavarsien alueet.

40,5 mg

Kliinisissä tutkimuksissa todetut
ihoreaktiot olivat vastaavalla
tasolla kuin lumegeelillä1,2

No subject discontinued due to an application
site reaction or effect.
Viite 2
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Tiivis pumppupullo mahdollistaa
pullon säilyttämisen missä asennossa
tahansa.

Ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita
– geeli ei ole lämpötilaherkkä ja
pullon voi säilyttää sekä pysty- että
vaaka-asennossa

Pumppupullossa on alumiinista
valmistettu ns. Sof´Bag®, joka
suojaa lääkkeen sekä lämpimältä
että kylmältä.

Androtopic®-geeli toimitetaan pumppupullossa,
jonka sisällä on alumiinipussi. Pussi suojaa sisällön
sekä kylmältä että lämpimältä. Pumppupullo on
hyvin tiivis, ja sen voi säilyttää sekä pysty- että
vaaka-asennossa.

Tilaa tarkistuslistamme!
Tarkoitettu testosteronivajeen
toteamiseen, hoitoon ja seurantaan.
www.besins-healthcare.fi

ANDROTOPIC 16,2 mg/g geeli. Vaikuttava aine: Yksi gramma geeliä sisältää 16,2 mg testosteronia. Yksi pumpun painallus antaa 1,25 grammaa geeliä, joka sisältää 20,25
mg testosteronia. Käyttöaiheet: Aikuisten miesten hypogonadismin testosteronikorvaushoito silloin, kun testosteronivaje on todettu kliinisten merkkien ja biokemiallisten
testien perusteella. Annostus ja antotapa: Iholle. Aikuiset ja iäkkäät miehet: suositeltava annos on kaksi painallusta annospumpusta geeliä (40,5 mg testosteronia)
kerran vuorokaudessa suunnilleen samaan aikaan, mieluiten aamulla. Annos ei saa ylittää neljää painallusta annospumpusta tai 81 mg testosteronia vuorokaudessa.
Ks. annoksen titraus valmisteyhteenvedosta. Vasta-aiheet: Eturauhassyöpä tai rintasyöpä (myös epäily), yliherkkyys valmisteen ainesosalle. Varoitukset ja käyttöön
liittyvät varotoimet: Valmistetta on käytettävä vain, mikäli hypogonadismin oireet on osoitettu ja muu oireita aiheuttava etiologia on poissuljettu ennen hoidon aloittamista.
Testosteronivajeen on oltava selkeästi todettavissa kliinisten piirteiden perusteella ja se on varmennettava kahdella erillisellä veren testosteronimittauksella, jotka on
suoritettu samassa laboratoriossa. Ei miesten hedelmättömyyden tai impotenssin hoitoon. Ennen hoidon aloittamista kaikille potilaille on tehtävä yksityiskohtainen
tutkimus aiemman eturauhassyövän riskin poissulkemiseksi. Eturauhasta ja rinnan aluetta on seurattava huolellisesti ja säännöllisesti suositeltujen menetelmien avulla.
Androgeenit saattavat kiihdyttää subkliinisen eturauhassyövän ja hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun etenemistä. Käytettävä varoen hyperkalsemian riskissä
olevilla syöpäpotilailla sekä potilailla, joilla on iskeeminen sydänsairaus, hypertensiota, trombofilia tai laskimotromboembolian riskitekijöitä, epilepsia tai migreeni. Hoito
on lopetettava välittömästi jos potilailla, joilla on sydämen, maksan tai munuaisten vajaatoiminta tai iskeeminen tauti, hoito aiheuttaa vaikeita komplikaatioita, joiden
tunnusmerkkinä on turvotus sekä mahdollinen kongestiivinen sydämen vajaatoiminta. Testosteronipitoisuuksia on seurattava lähtötilanteessa ja säännöllisin väliajoin
hoidon aikana ja annos tulee säätää yksilöllisesti. Pitkäkestoista hoitoa saavilla potilailla on lisäksi seurattava säännöllisesti hemoglobiini-, hematokriitti-, maksa- ja
rasva-arvoja. Uniapnean riskin kohoamista on raportoitu. Ärtyneisyys, hermostuneisuus, painonnousu ja pitkittyneet tai usein tapahtuvat erektiot saattavat olla merkkejä
androgeenin liika-altistuksesta ja edellyttävät annoksen muuttamista. Jos potilaalle ilmenee vaikea levityskohdan reaktio, hoito saatetaan joutua keskeyttämään.
Urheilijoiden on huomioitava, että testosteroni voi tuottaa positiivisen tuloksen dopingtesteissä. Testosteronigeeliä voi siirtyä muihin henkilöihin läheisen ihokosketuksen
välityksellä. Lääkärin on annettava potilaalle tarkat tiedot testosteronin siirtymisen riskistä ja turvallisuusohjeista, ks. valmisteyhteenveto. Valmistetta ei pidä määrätä
potilaille, joilla on merkittävä riski turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämiseen. On suositeltavaa pitää levityskohdan peittäviä vaatteita lasten kanssa kosketuksissa
oltaessa. Ajoittaisen kylvyssä tai suihkussa käymisen 2-6 tuntia geelin levittämisen jälkeen ei pitäisi vaikuttaa merkittävästi hoitotulokseen. Valmiste sisältää etanolia.
Yhteisvaikutukset: Oraalisia antikoagulantteja käyttävillä potilailla on suositeltavaa lisätä protrombiiniajan ja INR-tason seurantaa ja potilaita on tarkkailtava huolellisesti,
erityisesti androgeenihoidon aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä. Testosteronia ja kortikotropiinia tai kortikosteroidia on annettava varoen etenkin potilaille, joilla
on sydän-, munuais- tai maksasairaus. Androgeenit saattavat vähentää tyroksiinia sitovan globuliinin pitoisuuksia. Insuliiniherkkyyden, glukoositoleranssin, glykeemisen
säätelyn, verenglukoosin ja glykosyloituneen hemoglobiinin pitoisuuksien muutoksista on ilmoitettu androgeenihoidon yhteydessä. Diabetesta sairastavien potilaiden
diabeteslääkityksen vähentäminen voi olla tarpeen. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Vain miehille. Raskaana olevien naisten on vältettävä kosketusta valmisteen
levityskohtien kanssa. Siittiöiden tuotanto voi estyä palautuvasti valmistetta käytettäessä. Haittavaikutukset: Yleiset: mielialan vaihtelut, affektiivinen häiriö, vihaisuus,
aggressiivisuus, kärsimättömyys, unettomuus, epätavalliset unet, libidon lisääntyminen, akne, alopesia, ihon kuivuminen, ihovauriot, kontaktidermatiitti, hiusten
värimuutokset, ihottuma, levityskohdan yliherkkyys, levityskohdan kutina, PSA-arvon nousu, hematokriitti- tai hemoglobiiniarvon nousu. Muut, ks valmisteyhteenveto.
Pakkaukset ja hinnat (vmh + alv 05/2020) 1 x 88 g moniannossäiliö 47,93 €. Korvattavuus: Ei SV-korvattava. Reseptilääke. Lisätietoja: Valmisteyhteenveto ja Besins
Healthcare Nordics AB, Malmö, Ruotsi. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Markkinoija: Besins Healthcare Nordics AB, Malmö, Ruotsi.
Perustuu 15.4.2020 päivättyyn valmisteyhteenvetoon.
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Besins Healthcare on jo pitkään panostanut miesten terveyteen ja hyvinvointiin. 2000-luvun alussa toimme markkinoille maailman ensimmäisen
testosteronigeelin alhaisten testosteronipitoisuuksien hoitoon miehillä. Tänään testosteronigeelimme kuuluvat maailman käytetyimpiin.

