
P O T I L A S E S I T E

Potilaille, joille lääkäri on 
määrännyt Androtopic®  
16,2 mg/g geeliä testosteroni- 
vajeen hoitoon.

Lääkärit ja sairaanhoitajat jakavat 
tätä esitettä potilailleen.



Mitä testosteronivajeella  
tarkoitetaan? 
Testosteronivaje (hypogonadismi) on tila, jossa elimistö ei 
tuota riittävästi testosteronia, mikä puolestaan voi aiheuttaa 
puutosoireita.

Testosteronivajeen  
aiheuttamat oireet
Liian alhaisen testosteronituotannon ensioireita voivat olla 
väsymys, aloitekyvyttömyys, harventuneet aamuerektiot ja 
heikentynyt seksihalu.
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Testosteronivajeen hoito  
Adrotopic®-geelillä
Androtopic® on väritön, testosteronia sisältävä geeli, joka 
toimitetaan pumppupullossa. Androtopic® auttaa palauttamaan 
testosteronitason normaaliksi.

Ennen kuin käytät pumppupulloa ensimmäisen kerran, sinun 
on valmisteltava se käyttöön:

 » poistamalla säiliön kansi, jotta mäntä paljastuu.

 »  painamalla mäntää kolme kertaa  
( ja antamalla geelin valua esim.  
paperinenäliinaan).

 »  hävittämällä tästä kolmesta  
pumppauskerrasta pullosta  
ulos tullut geeli turvallisella  
tavalla. Älä siis käytä tätä  
geelimäärää itsesi hoitoon. 

 »  Tämän jälkeen pumppu on  
valmis käytettäväksi.

Annostus
Suositusannos on 2,5 g geeliä (eli 
40,5 mg testosteronia) levitettynä 
iholle kerran päivässä, suunnilleen 
samaan aikaan joka päivä (mieluiten 
aamuisin). 2,5 grammaa geeliä 
tarkoittaa kahta pumpun painallusta. 
Lääkäri voi myös säätää annostasi 
yksilöllisesti, jolloin enimmäisannos 
on 5 g geeliä (eli korkeintaan neljä 
pumpun painallusta) päivässä. Lääkäri 
kertoo montako pumpun painallusta 
tarvitset saadaksesi juuri sinulle 
sopivan määrän geeliä. Lisätietoja 
löytyy alla olevasta taulukosta.

Kaksi pumpun 
painallusta 

= 
Aloitusannos

NÄIN ALOITAT 
PUMPPUPULLON KÄYTÖN

Pumpun 
painallusten 

määrä

Geelimäärä 
(g)

1 1,25 20,25

2 2,50 40,5

3 3,75 60,75

4 5 81

Iholle levitettävän 
testosteronin määrä (mg)

Enimmäisannos

Aloitusannos

54



Mahdolliset haittavaikutukset 
Kuten kaikki lääkkeet, Androtopic®-geelikin voi aiheuttaa 
haittavaikutuksia, mutta kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. 
Mahdollisista haittavaikutuksista yleisimmät ovat mielialan 
muutokset ja erilaiset ihoreaktiot. Jos saat haittavaikutuksia, kerro 
niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle. 
Noudata aina lääkärin määräystä, ja tutustu huolellisesti 
lääkkeen pakkausselosteeseen.

Vältä Androtopic®-geelin siirtymistä toiseen henkilöön 

Jotta välttyisit siirtämästä Androtopic®-geeliä toiseen henkilöön, 
sinun tulee:

käyttää vaatteita, jotka peittävät geelin levittämiskohdat sen 
jälkeen, kun geeli on kuivunut.

käydä suihkussa ennen läheistä ihokosketusta toisen 
henkilön kanssa; tai jos tämä ei ole mahdollista, pitää esim. 
T-paitaa ylläsi, joka peittää geelin levittämiskohdat. Jos käyt 
suihkussa tai kylvyssä yli kahden tunnin kuluttua geelin 
levittämisen jälkeen, sen ei enää pitäisi vaikuttaa merkittävästi 
hoitosi tehoon.

pitää vaatteita (esim. pitkähihaista paitaa), jotka peittävät 
geelin levittämiskohdat, kun olet kosketuksissa lasten kanssa.

Jos käytät enemmän Androtopic®-geeliä kuin sinun pitäisi 
Käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
Yliannostuksen hoito käsittää Androtopic®-geelin käytön 
keskeyttämisen sekä oireenmukaiset ja tilannetta tukevat 
hoitotoimenpiteet. 

Jos unohdat käyttää Androtopic®-geeliä 

Älä levitä kaksinkertaista annosta ihollesi  
korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.  
Ota seuraava annos tavalliseen aikaan.

Geelin säilyttäminen
Androtopic®-pumppupullo ei vaadi erityisiä 
säilytysolosuhteita, eli pullon voi säilyttää 
kaikenlaisissa olosuhteissa ja missä 
asennossa tahansa.

Muut lääkevalmisteet ja Androtopic® 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät tai olet 
äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös ilman lääkemääräystä 
ostettavissa olevia. Tämä koskee etenkin verenohennuslääkkeitä 
ja kortikosteroideja. Kyseiset lääkkeet saattavat vaatia 
Androtopic®-geelin annoksen muuttamista.

Annostelu
 » Levitä geeli ohuena kerroksena molempien 

olkapäidesi ja olkavarsiesi puhtaalle, 
kuivalle ja terveelle iholle.

 » Älä hiero geeliä ihoon.

 » Anna geelin kuivua vähintään 3–5 
minuutin ajan ennen kuin pukeudut.

 » Pese kätesi saippualla ja vedellä geelin 
levittämisen jälkeen.

 » Geeliä ei saa levittää genitaalialueelle 
(siittimelle ja kivesten alueelle), sillä sen korkea 
alkoholipitoisuus voi aiheuttaa paikallista ärsytystä.
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Miestenterveys.fi on miehille suunnattu terveysportaali, joka 
tarjoaa kaivattua tietoa miesten terveysasioista miehille. Tältä 

sivustolta löydät tietoa siitä, mitä miehen kehossa ja pääkopassa 
tapahtuu iän karttuessa. Miestenterveys.fi-sivuston tavoitteena on, 

että ikääntyvä mies voisi hyvin, ja että hänellä olisi energiaa ja 
voimia täysipainoiseen ja kokemuksia täynnä olevaan elämään.

Miestenterveys.fi 

Haluatko lisätietoja  
testosteronista ja 
miesterveydestä?

BESINS HEALTHCARE NORDICS AB 
Box 30070, 200 61 Limhamn, Ruotsi 

942722195 • www.besins-healthcare.fi  
info.nordics@besins-healthcare.com


