
INFORMATION TILL DIG SOM 
SKA TA CAVERJECT® DUAL



© Pfizer 2020  

Texten i den här broschyren är sammanställd av Elisabeth 
och Björn Lundquist, Centrum för Sexualmedicin i Lund.
Texten uppdaterades i oktober 2020 av Pfizer och utgår 
från Caverjects bipacksedel.

Broschyren är avsedd att distribueras av förskrivande 
läkare till patient.



Du har fått Caverject Dual mot dina erektionsproblem. 

Den här broschyren handlar om orsakerna till varför man inte får stånd. Den 
är också en instruktiv handledning i hur du använder Caverject Dual och vad 
du själv kan bidra med för att stödja läkemedlets effekt. Om du vet mer om 
orsakerna till dina problem, och hur läkemedlet kan hjälpa dig, kommer du 
sannolikt att lyckas bättre med behandlingen.

Läs bipacksedeln noga.



VAD ÄR EN EREKTION?
Erektion innebär att penis fylls med blod och blir större och 
styv. En erektion börjar i hjärnan där ett synintryck, en berö-
ring, en doft eller enbart en minnesbild stimulerar särskilda 
nervbanor. För att kunna få en erektion krävs att flera fak-
torer samverkar. Vid en sexuell upphetsning skickar hjärnan 
en signal till underlivet och penis om att agera. Blodflödet 
ska öka, muskeltrådarna i svällkropparna ska slappna av och 
öppna ventilerna till små hålrum, som när de fylls med blod 
ger en erektion. Blodflödet ökar 30–40 gånger under loppet 
av några sekunder. Ett flertal nervcentra i hjärnan och rygg-
märgen är inblandade i erektionen. De nerv signaler som nor-
malt ser till att penis är slak måste stängas av till förmån för 
den stimulerande signalen. Vid/Med en sådan komplicerad 
process kan även små störningar få stora konsekvenser.

VARFÖR FUNGERAR DET INTE?
Att inte kunna få en tillräcklig erektion är hämmande för det 
sexuella självförtroendet och naturligtvis även för samlivet. 
Problemet kan ha flera orsaker. Du kan t.ex. ha genomgått 
en operation, där man varit tvungen att skära av de nerv-
trådar som sätter igång erektionen. Det kan också vara så 
att dina blodkärl inte förmår släppa fram allt det blod som 
behövs för en erektion. Kanske tar du något läkemedel som 
påverkar funktionen negativt. 
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VAD BETYDER EREKTIONEN  
FÖR SAMLIVET?

Ett tappat sexuellt självförtroende är ofta mycket värre 
än en tappad erektion. För dig som man kanske erektio-
nens kvalitet betyder allt, men frågar du en kvinna så är 
det kanske inte lika självklart. Däremot är det viktigt att 
du vet att erektionen kommer för att ni tillsammans ska 
känna sexuell lust och nå sexuell tillfredställelse.

 
HUR FUNGERAR CAVERJECT DUAL?

Caverject har sin effekt direkt på muskeltrådarna i 
svällkropparna. Det öppnar ventilerna och släpper fram 
blod. Man kan säga att läkemedlet hjälper  kroppen att 
utföra sitt normala arbete.
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GÖR I ORDNING SPRUTAN

Börja med att tvätta händerna. Tag ut en av sprutorna 
och en nålkapsel. Riv bort folien från nålen.

1 Tryck fast nålen på sprutans spets, vrid 
 medurs tills det tar emot.

 Tag av nålens yttre skydd. Kontrollera att nålen  
 är rak. Håll sprutan med nålen uppåt.

2 Skruva kolven medurs, enligt bild, tills det tar  
 emot. Pulver och vätska blandas.

 Vänd sprutan några gånger så att lösningen  
 blandas väl. Lösningen ska vara klar, den får  
 inte användas om den är grumlig.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU CAVERJECT DUAL
Följ instruktionerna nedan noga.
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3 Håll sprutan med nålen uppåt. Tag försiktigt  
 bort det inre nålskyddet. Knacka på ampullen/  
 sprutan med ett finger för att få luftbubblorna  
 att stiga.

 Tryck in kolven helt så att luftrummet försvinner.  
 Eventuella luftbubblor försvinner då, men det är  
 inte farligt om enstaka bubblor sitter kvar inne i  
 glasampullen. Att några droppar av lösningen  
 trycks ut påverkar inte doseringen.

4 Vrid långsamt kolven medurs enligt bilden.  
 Siffran som visas i doseringsfönstret anger  
 vilken dos som är inställd. Vrid fram den dos  
 som din läkare har ordinerat (det går inte att få  
 ut överflödigt läkemedel ur sprutan). Kontrollera 
 att korrekt dos visas centralt i doseringsfönstret.



5 Håll penis i ett varsamt men stadigt grepp från  
 sidan som bilden visar.
 
  Rengör injektionsstället med spritservetten och 

låt torka. 

6 Måtta halva penis längd och halva tjockleken  
 sedd från sidan och sätt nålen där. Kläm penis  
 försiktigt så att injektionsstället buktar ut.

Injektionsställen sett ovanifrån  
(skuggade områden).
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Sett från sidan.

Sett från sidan.

STICKTEKNIK



7 Håll nålen vinkelrätt mot injektionsstället på  
 penis (rakt från sidan). För hela nålen genom  
 huden och in i penis (undvik att sticka i synliga  
 ådror). Tryck in kolven med ett fast tryck.  
 Använd inte våld för att trycka ut vätskan ur  
 sprutan. Dra ut nålen. Variera injektionsstället  
 från gång till gång.

 Spara inte lösning i sprutan för en andra injektion.

8 Tryck tummen mot injektionsstället för att för- 
 hindra blåmärken. Massera penis för att sprida  
 den injicerade vätskan.
 
 Sätt på det inre nålskyddet och kasta nålen på  
 ett ställe där den inte kan skada någon. Kasta  
 även sprutan, som är en engångsspruta.
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OBS! Sett ovanifrån.

OBS! Sett ovanifrån.



NÄR KOMMER EFFEKTEN OCH  
HUR LÄNGE VARAR EREKTIONEN?

Du kommer inte att få erektion direkt efter injektionen, 
kanske svullnar penis något, men så fort du börjar 
smeka och kela med din partner brukar effekten infinna 
sig. Har du injicerat rätt dos kommer du under sexuell 
stimulering att kunna ha erektion i cirka 60 minu ter. 
Tala med din läkare om du önskar att den skall hålla i 
sig längre.

BÖRJA TRÄNA PÅ EGEN HAND
För en del fungerar behandlingen direkt, andra behöver 
mer eller mindre träning för att erektionen ska komma. 
Därför är det klokt att börja träna på egen hand. 
 Starta med den dos som din läkare har rekom-
menderat. Fungerar det bra testa ännu en gång med 
samma dos. 
 Räkna med att den här träningen tar sin tid, men 
det är viktigt att du vet att medicinen fungerar innan 
du försöker genomföra ett samlag. Om dosen som du 
ordinerats inte ger önskad effekt, trots att du stimulerar 
dig själv, skall du tala med din läkare. Ändra inte dosen 
själv.

 
PRATA MED DIN PARTNER

Många vågar eller vill inte prata med sin partner om 
sitt problem. Kanske tror man inte att problemet märks. 
I de flesta fall har man dock mycket att vinna på att 
prata med varandra. För dig som ska ta medicin kan 
det vara en stor fördel att din partner vet, du behöver 
inte smussla och vara nervös för att upptäckas med din 
spruta.

OM EREKTIONEN VARAR FÖR LÄNGE
Om det har gått över 4 timmar och penis fort farande är 
hård ska du snarast kontakta läkare. Det finns behand-
ling för detta och det är viktigt att lösa erektionen 
eftersom det annars kan leda till skador på svällkrop-
parna. Dessa skador kan göra det ännu svårare att få 
erektion.



OM BEHANDLINGEN INTE FUNGERAR  
TROTS ATT DU GÖR ALLT RÄTT

Det kan finnas bakomliggande kroppsliga problem 
som gör att Caverject Dual inte fungerar. Detta måste 
din läkare bedöma, kanske remitterar han dig då till en 
specialist.
 Kvarstår dina problem trots detta, finns det en  
möjlighet att operera in ett implantat som kan göra  
penis styvare. Detta är givetvis ett mycket mer 
 komplicerat ingrepp och du bör därför noga diskutera 
 igenom detta med din läkare.

NÅGRA GODA RÅD PÅ VÄGEN
 Förbered dig i lugn och ro. Du kan göra i 
 ordning injektionssprutan upp till 24 timmar   
 innan den ska användas om den förvaras i   
 rumstemperatur.

 Pröva dig fram själv först, det är viktigt att 
 du inte är spänd och nervös när det är dags.

 Bygg upp den sexuella spänningen tillsam-  
 mans med din partner och låt lusten komma.

 Glöm inte förspelet, du har gott om tid att 
 genomföra samlaget.
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Caverject Dual (alprostadil) Indikation: För behandling av ”erektil dysfunktion”, vilket omfattar både svaga erektioner och impotens. Tag noga del av informationen i Bipacksedeln. 
Förpackningar och styrkor: Caverject Dual är en tvåkammarampull av glas innesluten i en endosspruta. Den främre kammaren innehåller ett pulver och den bakre kammaren 
innehåller spädningsvätskan. Dosering: Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig. Ta inte Caverject Dual: om du är allergisk mot alpostradil eller om du har ett 
penisimplantat alternativt en krokig penis. Varningar och försiktighet: Tala med läkare innan du använder Caverject om du har en eller flera riskfaktorer som gäller hjärta och kärl 
(till exempel högt blodtryck, tobaksbruk, förhöjt blodsocker, förhöjt kolesterolvärde, övervikt eller fetma) eller en eller flera riskfaktorer för stroke (till exempel högt blodtryck, förhöjt 
kolesterolvärde, kranskärlssjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller diabetes). För mer information se: www.fass.se. Denna information bygger på bipacksedeln 03/2019.


