
PATIENTINFORMATION

Till dig som fått 
Testogel® (testosteron) 
för behandling av 
testosteronbrist

Denna patientinformation har du 
fått av din läkare/sjuksköterska.



Testosteron är det manliga könshormonet. 
Det är ett viktigt hormon under hela ditt liv, 
från utvecklingen till pojke under fostertiden 
till bildandet och bibehållandet av manliga 
fysiska och psykiska särdrag.

Testosteron bildas i testiklarna och trans-
porteras ut med blodet till kroppens alla 
vävnader. Testosteronproduktionen styrs 
av signaler från två områden i hjärnan som 
kallas hypofysen och hypothalamus. 

VAD ÄR 
TESTO- 
STERON?

Hormonsignal 
från hjärnan 

Produktion 
av testosteron 
i testiklarna
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Hjärnan
 » Sexuell lust

 » Kognition (förmåga att lära, 
tänka och bearbeta informa-
tion i hjärnan)

 » Känsloläge

Skelett
 » Bentillväxt

Muskler
 » Muskelstyrka och volym

Huden
 » Hårväxt

 » Talgproduktion

Könsorgan
 » Prostatatillväxt och funktion

Testosteronets effekter
Testosteron har olika funktioner i olika faser i 
livet. När produktionen av testosteron tar fart 
infaller puberteten, som är ett bra exempel på 
de effekter testosteron har i kroppen. Du växer, 
musklerna blir större, behåringen tilltar och 
sexualiteten med könsdrift, sexuell lust och 
förmåga vaknar till liv. Under puberteten stiger 
testosteronhalten successivt och når i 20-års-
åldern vuxennivåer. Som vuxen behöver du 
testosteron för att underhålla de funktioner som 
är beroende av testosteron som t.ex. muskula-
tur, skelett, sexuell funktion och humör. 
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Exempel på 
testosteronets effekter 
i kroppen

Testosteronnivån genom livet
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Testosteronbrist (hypogonadism), är ett tillstånd när din kropp inte producerar 
tillräckligt med testosteron och du kan då utveckla bristsymtom. Testosteron-
brist är vanligare hos män som är överviktiga, har diabetes typ 2 eller lider av 
hjärt-kärlsjukdom. Men också ålder kan spela in.

Testosteronbrist kan utvecklas under hela vuxenlivet. Det är inget ovanligt 
tillstånd, man uppskattar att cirka 50 000-150 000 män i Sverige är drabbade. 

VAD ÄR 
TESTOSTERON- 
BRIST?
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Symtom som är kopplade 
till testosteronbrist

Minskad eller avsaknad 
av sexuell lust 

Minskad förekomst 
av spontana 

morgonerektioner

Minskad kroppslängd 
och frakturer vid mindre 

skador

Minskad muskelmassa 
och muskelstyrka

Svettningar och 
blodvallningar

Minskad kroppsbehåring och 
minskat behov av rakning

Impotens Brösttillväxt

Nedsatt fertilitet



Symtom
De första tecknen på att din kropp inte producerar tillräckligt med testosteron 
kan vara att du känner dig trött, initiativlös, har minskad förekomst av spontana 
morgonerektioner och har minskad sexlust. Vilka symtom du drabbas av beror 
på när testosteronbristen uppkommit, hur länge den varat och hur lågt ditt 
testosteronvärde är.  
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Symtom som kan 
bero på testosteronbrist

Minskad energi, motivation 
och initiativförmåga

Ökad aggressivitet/
irritabilitet Minskad arbetskapacitet 

fysiskt och psykiskt
Försämrad 

koncentrationsförmåga 
och sämre minne

Ökat sömnbehov, 
sömnstörningar

Nedstämdhet, depression Ökad mängd underhuds- 
och bukfett



Behandling av 
testosteronbrist med 
TESTOGEL®

Vad är Testogel®?
Testogel® är en färglös gel som innehåller testosteron. Testogel® hjälper dig 
att återställa ditt testosteron till normala nivåer för att behandla de olika be-
svär som orsakas av att kroppen inte producerar tillräckligt med testosteron. 

Målet med behandlingen
När man pratar om testosteronbrist och dess behandling används ofta 
begreppet ”hormonsubstitutionsbehandling” d.v.s. att återställa testosteron-
nivån. Detta är målet med behandlingen. När testosteronnivån återgår till det 
normala så minskar besvären och symtomen successivt. 

TID

Normal testosteronnivå

Testogel®

Låg testosteronnivå
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Diagnosen testosteronbrist ställs 
genom att mäta halten testosteron i 
blodet i kombination med förekomst 
av symtom. Testosteronnivåerna hos 
män är individuella. 10–30 nmol/L 
brukar anses vara ett normalt värde. 
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Om du har använt för mycket Testogel®
Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig 
läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen 
(tel. 112) för rådgivning.

Om du har glömt att använda Testogel®
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos precis som 
vanligt.

Dosering
Den rekommenderade dosen är en dospåse om 5 g gel (d.v.s. 50 mg testosteron) 
som appliceras en gång om dagen vid ungefär samma tidpunkt, förslagsvis på 
morgonen. Den dagliga dosen kan justeras av din läkare, men får inte överstiga 
10 g gel per dag.
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 » Gelen ska strykas ut försiktigt på ren, torr och frisk hud i ett tunt lager på axlar, 
armar eller mage.

 » När dospåsen har öppnats ska du ta ut hela innehållet och omedelbart 
applicera det på hela det utvalda hudområdet. 

 » Låt gelen torka i minst 3–5 minuter innan du klär på dig. 

 » Tvätta händerna med tvål och vatten.

 » Testogel® får inte appliceras på könsorganen (penis och testiklar) eftersom 
den höga alkoholhalten kan ge upphov till lokal irritation.

Så här använder du Testogel®

- 8 - 



Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Testogel® orsaka biverkningar, men alla 
behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna är irritation och torr 
hud där gelen har applicerats, samt akne. I bipacksedeln i förpack-
ningen finner du en lista över möjliga biverkningar. Om du upplever 
biverkningar tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. 
Följ alltid din läkares ordination och läs noga anvisningarna i bipack-
sedeln i förpackningen.

Testogel® och andra läkemedel
Tala om för din läkare eller ditt apotek om du tar eller nyligen har tagit 
andra läkemedel, även receptfria. Det gäller framför allt blodför- 
tunnande läkemedel, insulin och kortikosteroider. Dessa läkemedel 
kan göra att din dos av Testogel® behöver justeras.

Undvik överföring av Testogel® till andra
För att undvika att Testogel® överförs till någon annan: 

 » Tvätta händerna med tvål och vatten direkt efter du har applicerat gelen.

 » Ta på dig kläder som täcker applikationsområdet så snart gelen har torkat in. 

Du ska helst vänta i minst 6 timmar från det att du applicerat gelen tills du 
badar eller duschar. Om du någon enstaka gång behöver bada eller duscha 
mellan 1–6 timmar efter det att du applicerat gelen, bör det inte påverka effekten 
av din behandling på något avgörande sätt.

Miljöansvar
Läkemedelsförpackningar som innehåller rester av läkemedel ska 
inte slängas direkt i soporna. Lämna dina överblivna läkemedel i en 
genomskinlig påse till ditt apotek.
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Vad kan jag förvänta mig när 
testosteronnivån återgår till 
den normala?
Beroende på vilka symtom du har 
kan det innebära att dina besvär 
som orsakats av lågt testosteron (se 
avsnittet om testosteronbrist) kan 
lindras eller förbättras.

Vilka är de första symtomen på 
testosteronbrist?
De första tecknen på att din kropp inte 
producerar tillräckligt med testosteron 
kan vara att du känner dig trött, initiativ-
lös, har minskad förekomst av spontana 
morgonerektioner och har minskad 
sexlust.

Vanliga 
FRÅGOR

Är testosteronbrist en form 
av manligt klimakterium?
Nej. Testosteronbrist är inte en naturlig 
del av åldrandet likt kvinnans klimak- 
terium. Testosteronbrist är vanligare 
hos män som är överviktiga, har diabetes 
typ 2 eller lider av hjärt-kärlsjukdom. 

Har Testogel® samma effekt 
som anabola steroider? 
Nej. Syftet med behandlingen med 
Testogel® är att återställa testosteron-
nivån till den normala. Inte att höja den 
för att öka muskelmassan eller förbättra 
prestationsförmågan. 
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Kan mina testosteronvärden 
förbättras om jag går ner i vikt?
Dina testosteronvärden kan förbättras 
om du går ner i vikt. Cirka 50 % av alla 
överviktiga män drabbas av testo- 
steronbrist. Om du är överviktig och går 
ner i vikt så minskar du dessutom risken 
att drabbas av t.ex. höga blodfetter, 
högt blodtryck eller diabetes typ 2. 
Sjukdomar som i sin tur kan orsaka 
både hjärtinfarkt och stroke.

Kan det finnas ytterligare 
positiva hälsoaspekter med att 
återställa testosteronvärdet 
till det normala?
Om du t.ex. är överviktig och får energin 
tillbaka kan du kanske orka komma 
igång med din träning, förbättra dina 
kostvanor och därmed kan börja gå 
ner i vikt.  
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Patientbroschyren är faktagranskad av 
Katarina Link, överläkare i endokrinologi och andrologi, Reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö
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Testogel® (testosteron) gel i dospåse, receptbelagt läkemedel. Användning: Det här läkemedlet innehåller testosteron, 
ett manligt hormon som bildas naturligt i kroppen. Testogel® ges till vuxna män som testosteronersättning för att 
behandla olika besvär som orsakats av testosteronbrist (manlig hypogonadism). Varningar och försiktighet: Testogel® 
är ej avsett för: • Behandling av manlig sterilitet eller impotens. • Barn, eftersom det inte finns någon klinisk information 
från behandling av pojkar under 18 år. Om du får svåra hudreaktioner måste behandlingen omprövas och eventuellt 
avbrytas vid behov. Androgener kan öka risken för att prostatakörteln förstoras (godartad prostatahypertrofi) eller för 
prostatacancer. Läs bipacksedeln noga.

På www.manshälsafördig.se kan du läsa mer om 
testosteron och testosteronbrist.

Vill du veta mer om 
testosteron och manshälsa?

Lanseras

maj 2019

www.manshälsafördig.se

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

 +46 40 295 200, www.besins-healthcare.se 
info.nordics@besins-healthcare.com


