
PRODUKTINFORMATION

Testogel® 
(testosteron) 
i våra egna 
händer



Nu finns Besins Healthcare med egen organisation i Norden. Det betyder att vi 
nu har våra originalprodukter i egna händer. Här i Norden kommer ni att möta ett 
litet sammansvetsat team med lång erfarenhet av läkemedel inom HRT (Hormon 
Replacement Therapy). 

Ett av världens äldsta läkemedelsföretag 
som har funnits i fyra generationer
Vår historia började för mer än 130 år sedan, i hjärtat av Paris, när apotekaren Abel 
Besin började sälja Vin de Bugeaud som ansågs ha goda effekter mot bl.a. blodbrist 
och magbesvär. 

Strax efter 1:a världskriget brutit ut tog nästa generation Besin över då Abels son 
Jacques Besin trädde in. Under hans aktiva år omvandlades Besin till ett modernt 
läkemedelsföretag med egen utveckling och produktion av läkemedel. 

Nästan ett halvt sekel senare var det dags för Jean Besin, tredje generationens Besin, 
att ta över rodret. I början av 60-talet inleddes en mycket framgångsrik satsning på 
hormonterapi med egen forskning och tillverkning kring transdermal gelteknologi.

Besins Healthcare 
ÄVEN I NORDEN
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År 1972 blev Besins Healthcare först i världen med att utveckla ett bioidentiskt 
progesteron för smärtlindring orsakad av godartad bröstsjukdom. Några år senare, 
1975, lanserades den första bioidentiska östradiolgelen för behandling av menopausala 
besvär. Fem år senare introducerade Besins Healthcare ett bioidentiskt mikroniserat 
progesteron. Med dessa produkter blev Besins Healthcare världsledande inom HRT. 

Den fortsatta satsningen på transdermala hormongeler resulterade 1982 i den första 
dehydrotestosteron-gelen för behandling av hypogonadism och gynekomasti.

Sedan 2000-talets början leds företaget av Antoine Besin, den fjärde generationen 
Besin. Under hans vingar har Besins Healthcare utvecklats till en världsomspännande 
verksamhet med representation i ca 100 länder. Ungefär samtidigt som Antoine tog 
över företaget lanserades Testogel®, den första testosterongelen för manlig
hypogonadism. 

• 30 produkter i över 100 länder 

• Forskningscentra i Washington, USA

• Tillverkning i Frankrike, Belgien, 
Spanien och Thailand

• Ca 900 anställda 

KORTA FAKTA
OM BESINS HEALTHCARE
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Vi vill bidra till att vården får 
ÖKADE KUNSKAPER 
OM HYPOGONADISM
Baserat på ett stort antal intervjuer med specialister och primärvårdsläkare över hela 
Norden är vår uppfattning att det finns ett efterfrågat behov av ökade kunskaper om 
hypogonadism i sjukvården. Med ambitionen att vara en stark samarbetspartner inom 
HRT till sjukvården vill vi vara med och fylla detta kunskapsbehov i samarbete med 
ledande androloger och endokrinologer i Norden.

Hur många män lider i det tysta?
Prevalensen för hypogonadism hos män kan inte med säkerhet bestämmas, utan 
varierar från 2-6%1,2. Osäkerheten förklaras dels av olika studiepopulationer, dels 
av vilket testosteronvärde som definierar skillnaden mellan normal och subnormal 
nivå3. Ytterligare en orsak är att symtombilden för hypogonadism kan vara diffus och 
allmän som t ex nedstämdhet och brist på energi4 (se vår checklista). En beräkning av 
prevalensen på 2-6%1,2 av män över 40 år motsvarar 50 000-150 000 män i Sverige11. 
Socialstyrelsens statistik för läkemedel visar att endast 20 000 får behandling med 
testosteron5.

HUR MÅNGA MÄN 
LIDER I DET TYSTA?

- 4 - 



Riskgrupper för hypogonadism
Låga testosteronnivåer är betydligt vanligare hos vissa patientgrupper t ex överviktiga och 
patienter med diabetes typ 2, hypertoni och dyslipidemi. Om det är sjukdomstillståndet 
som orsakar testosteronbrist eller om testosteronbristen bidrar till utveckling av sekundär 
sjukdom är ännu inte klarlagt. 

Minskad förekomst av 
morgonerektioner

Minskad muskelmassa 
och muskelstyrka

Minskad eller avsaknad 
av sexuell lust 

Minskad energi, motivation, initiativförmåga, 
ökad aggressivitet (irritabilitet)

Nedstämdhet, depressionErektil dysfunktion

Riskfaktor

Fetma**

Diabetes mellitus

Hypertension

Hyperlipidemi

52,4%

50,0%

42,4%

40,4%

2,38

2,09

1,84

1,47

Prevalens 
hypogonadism*

(total testosteron)

Odds ratio

I den amerikanska HIM-studien6 undersöktes 
prevalensen av hypogonadism hos 2 162 
patienter i åldern ≥45 år som sökte vård hos 
primärvårdskliniker i USA. Vanliga symtom på 
hypogonadism, komorbiditet, demografi och skäl 
för besöket registrerades. I studien fann man att 
38,7 % av den undersökta populationen hade 
subnormala testosteronvärden och oddsen för 
hypogonadism var signifikant högre hos män med 
fetma, diabetes, högt blodtryck och hyperlipidemi.

* Subnormalt S-testosteron = <10,4 nmol/L
** Fetma/obes = BMI ≥30 kg/m2
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TESTOGEL® 
En originalprodukt från Besins Healthcare

Steady state efter andra behandlingsdagen
Behandling med Testogel® gel följer en okomplicerad och förutbestämdbar farmako- 
kinetik som innebär att ca 9-14 % av den givna testosterondosen absorberas av
huden. Efter upptag i huden diffunderar testosteron in i systemkretsloppet med en
relativt konstant hastighet över dygnet och uppnår ett steady state andra dagen. 

Testogel® lanserades 2002 och var den första testosterongelen på marknaden.
Sedan starten har Testogel® förskrivits till hundratusentals män över hela världen.
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Följer mannens normala dygnsvariation8

När Testogel® appliceras på morgonen nås en testosteronpeak i plasma under de 
första timmarna för att sedan ligga på en relativt jämn nivå under resten av dygnet*. 
Behandling med Testogel® speglar därför patientens normala dygnsvariation som 
man ser med endogent testosteron. 

Farmakokinetikdata från en multicenter, randomiserad, kontrollerad studie med 227 hypogonadala män, 
där de behandlades med 5, 7,5 (ej redovisat här) eller 10 g Testogel® dagligen under totalt 180 dagar.8
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*Efter att steady state uppnåtts. 

Som ett riktmärke ger en administration av 5 g Testogel® en genomsnittlig ökning 
av testosteron på ungefär 8,7 nmol/L i plasma. Till skillnad från injektionsbehandling 
riskerar inte patienten att få höga maximala plasmakoncentrationer med Testogel®.
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Endast 1

Hudreaktioner med Testogel® på applikationsstället resulterar sällan i att patienten 
behöver avbryta behandlingen. De mest frekvent observerade biverkningarna 
vid rekommenderad dos 5 g gel per dag är hudreaktioner (10%): reaktioner vid 
applikationsstället, erytem, akne och torr hud. 

I en långtidsstudie över 3 år rapporterades att hudreaktioner inträffade hos 12 av 163 
patienter. Av dessa patienter hade 11 minimal eller mild erytem och en klassificerades 
som måttlig. Endast en patient avbröt studien på grund av hudbiverkningar.9

avbröt studien efter 12 månader  
p g a försämring av hudbiverkan.

patienter hade minimal eller mild 
erytem, varav en klassificerades 

som måttlig.

Testogel® 
LOKAL TOLERABILITET
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Farmakokinetisk studie med 10 hypogonadala män i åldern i 26-59 år som behandlades med 10 g 
Testogel under 7 dagar. Dag 8 sattes behandlingen ut.
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Behandlingen kan snabbt avslutas vid behov
Om patienten upplever ohållbara biverkningar eller får förhöjda värden av PSA eller EVF 
som motiverar att behandlingen måste avbrytas kan Testogel® snabbt sättas ut. Efter avslutad 
behandling börjar testosteronkoncentrationen minska ungefär 24 timmar efter sista dosen 
och återgår till basnivån inom 3-4 dygn10. Här skiljer sig behandling med Testogel® avsevärt 
från injektionsbehandling där patienten kan ha terapeutiska testosteronnivåer månader 
efter utsättning. 
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Applicering av Testogel®
Testogel® är praktiskt förpackad i 5 g dospåsar med en lukt- och färglös gel som 
vardera innehåller 50 mg testosteron. Testogel® appliceras av patienten själv på ren, 
torr och frisk hud antingen på båda axlarna eller båda armarna eller magen. Efter att 
påsen har öppnats ska den helt tömmas och gelen omedelbart appliceras på hela det 
valda hudområdet. Gelen ska försiktigt strykas ut på huden som ett tunt skikt. Det är ej 
nödvändigt att gnida in den i huden. Låt torka minst 3-5 minuter före påklädning. Efter 
applicering ska händerna tvättas med tvål och vatten.

Dosering
Den rekommenderade dosen gel, 5 g, 
(dvs 50 mg testosteron) appliceras en 
gång dagligen vid ungefär samma 
tidpunkt, företrädesvis på morgonen. 

Dosen ska anpassas efter den kliniska 
bilden eller laboratoriesvaret, men får 
ej överstiga 10 g gel per dag. 

Dosjusteringar bör ske stegvis med 2,5 g gel.

5 g
7,5 g

Stegvis dosjustering

10 g
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Testogel (testosteron), särskild receptblankett krävs, Rx, F, ATC-kod: G03BA03. Gel i dospåse 50 mg. För kutant 
bruk. Indikation: Substitutionsbehandling med testosteron mot manlig hypogonadism när testosteronbrist har 
bekräftats av kliniska symptom och laboratorieanalyser. Varningar och försiktighet: Testogel är ej indicerat för 
barn. Klinisk erfarenhet för patienter under 18 år saknas. Testogel är kontraindicerat vid känd eller misstänkt bröst- 
eller prostatacancer. Testogel är ej indicerat för behandling av manlig sterilitet eller impotens. Testogel får endast 
användas om hypogonadism (hyper- och hypogonadotrofisk) har konstaterats och om annan etiologi till symptomen 
har uteslutits innan behandlingen påbörjas. Testosteroninsufficiens ska ha påvisats genom kliniska fynd (regression 
av sekundära könskaraktäristika, förändrad kroppsbyggnad, asteni, nedsatt libido, erektil dysfunktion etc.) och 
bekräftats genom två separata blodtestosteronmätningar. Testosteronnivån ska kontrolleras vid behandlingsstart 
och med regelbundna intervall under behandlingen. Behandlande läkare måste noggrant informera patienten om 
risken för överföring av testosteron och om säkerhetsinstruktionerna. För fullständig förskrivarinformation och pris, 
se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2017/11. Besins Healthcare Nordics AB, +46 40 295 200.

Referenser: 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):5920-5926. 3. Arver S et al. Läkartidningen, 2009-09-22 nummer 39 4. Testosteron-
brist, vårdprogram och behandlingsrekommendationer, Svensk Andrologisk Förening 2011 5. Socialstyrelsen, 
statistik för läkemedel 2018 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):964-969 11. Statistiska Centralbyrån, befolkningsstatistik 2017



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

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

En av flera originalprodukter från Besins Healthcare

Uppnår steady state efter andra behandlingsdagen

Konstanta testosteronblodnivåer över 24 timmar 
som följer mannens normala dygnsvariation

Luktfri och färglös gel

Behandlingen kan snabbt avbrytas vid behov


