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Invicorp är ett injicerbart läkemedel tillgängligt på recept. Invicorp 25 mikrogram/2 mg:1 dos (ampull 0,35 ml) innehåll-
er 25 mikrogram aviptadil (vasoaktiv intestinal polypeptide) och 2 mg fentolaminmesilat. Invicorp finns i förpackningar 
om 5 ampuller. Terapeutiska indikationer: symptomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vaskulär, 
psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män. Kontraindikationer: Män för vilka sexuell aktivitet inte är lämplig 
eller är kontraindicerat på grund av organisk sjukdom. Behandling med antikoagulerande medel, såsom heparin och 
warfarin, inklusive orala antikoagulantia, såsom dabigartan, rivaroxaban eller apixaban. Män med något av följande 
tillstånd ska inte behandlas med Invicorp: tillstånd som kan predisponera för priapism såsom sicklecellanemi, multipelt 
myelom eller leukemi. Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något av hjälpämnena. Biverkningar: vanliga 
biverkningar är flushing och blåmärken. Mindre vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, hjärtklappning, takykardi 
och hematom. Sällsynta biverkningar är priapism, penila knutor/fibros (efter flera injektioner) och smärta efter injektion. 
Mycket sällsynta biverkningar är hjärtinfarkt och angina pectoris. För ytterligare information se produktresumé eller 
www.fass.se. 

Invicorp
(fentolaminmesilat/aviptadil injektionsvätska, lösning) 

Intrakavernös injektion med  
god effekt och tolerabilitet 1,2

• Innovativ kombination av Fentolamin  
och Aviptadil (VIP)

• Smärta vid injektion är sällsynt 3

• Endast en styrka
• Färdigblandad lösning
• God effekt 1,2,3

Referenser: 
1- VP 004, D. Sanhdu et al, 1999 
2- VP 005, W.W. Dinsmore et al, 1999
3- Invicorp produktresumé, maj 2015
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Intrakavernös injektion för behandling av  
erektil dysfunktion
• Innovativ kombination av 2 mg Fentolamin och 25 µg Aviptadil 

(VIP)1,2,3

• Endast en styrka 
• Färdigblandad  

lösning
• Låg frekvens av  

smärta efter  
injektion1,2,3

Invicorp: verkningsmekanism

Invicorp

Fentolamin 

↑ arteriell flöde till penis ↓ venös utflöde ur penis

erektion

Junemann et al 1987; Junemann et al 1986

Aviptadil (VIP)

God effekt
• 74 % av patienterna uppnår erektion av grad 3-4 med Invicorp3

Behandlingsrespons
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Invicorp† Placebo

Dinsmore et al 1999

Per protokollanalys (n= 105)

* P<0.001 vs Placebo

*

† Invicorp 25 micrograms/1mg eller Invicorp 25 micrograms/2mg

God tolerabilitet
• Smärta efter injektion är sällsynt 3

• Priapism är väldigt sällsynt och förekommer endast vid 5 av  
10 000 injektionstillfällen1,2

• Jämfört med placebo, förekommer enbart ansiktsrodnad och  
takykardi oftare vid behandling med Invicorp1,2  

Biverkningsprofil
Behandlingsrelaterade biverkningar i placebokontrollerad studie
Biverkningar % av Injektioner

VIP/P-1* VIP/P-2** Placebo†

Local

Bruising 5.3 4.1 5.3

Bleeding at injection site 3.0 1.6 2.0

Pain on injection 0.5 0.4 3.6

Pain post injection 0 0 0

Urethral bleeding 1.5 1.1 1.0

Priapism 0.05 0.0 0.0

Systemic

Flushing 33.8 33.9 6.9

Dizziness 0.7 0 0

Headache 0.6 1.0 0.6

Palpitation 1.3 1.7 0

Tachycardia 0.7 1.6 0.2

* 2061 injektioner på 152 patienter; ** 699 injektioner på 43 patienter; † 507 injektioner på 195 patienter; 
VIP/P-1 = Invicorp 25 microgram/1mg; VIP/P-2 = Invicorp 25 microgram/2mg

Adapted from Sandhu et al 1999


