
PRODUKTINFORMATION

TESTAVAN® (testosteron)
20 mg/g (2%) transdermal gel

TESTOSTERONGEL NU MED 
HANDSFREE APPLICERING



HYPOGONADISM I SVERIGE
Prevalensen för hypogonadism hos män i 
åldern 40-79 år är beräknad till 2-6 %1,
vilket motsvarar ca 46-139 000 män i 
Sverige. Socialstyrelsens statistik för 
läkemedel visar att ca 20 000 får behandling 
med testosteron2. Förutom den kliniska 
bördan med inverkan på mannens 
livskvalitet är också hypogonadism 
kopplad till en ökad komorbiditet, främst 
diabetes typ 2, metabola syndromet, 
kardiovaskulära sjukdomar och osteoporos/
lågenergifrakturer3.

TESTAVAN® I KORTHET
Har den lägsta rekommenderade startdosen och 
gelvolymen vid behandlingsstart4-8

Titreringsmetod i tre dossteg som kan anpassas 
efter patientens behandlingsrespons5,9

Handsfree applikator som minskar risken för 
oavsiktlig överföring av testosteron9,10



04 | TESTAVAN® 05 | TESTAVAN®

KLINISKA TECKEN OCH SYMTOM SOM TYDER PÅ 
HYPOGONADISM11

Testosteronbrist kan utvecklas under hela vuxenlivet och beror vanligen på någon sjukdom som påverkar 
testiklarnas hormonproduktion direkt eller indirekt. Symtom och tecken på testosteronbrist beror på när 
bristen inträtt, hur länge bristen pågått och hur låga testosteronnivåerna är. 

Hos vuxna män som drabbas av testosteronbrist uppstår ett komplex av symtom:

Symtom med stark koppling
till hypogonadism 

 » Utebliven pubertetsutveckling

 » Minskad eller avsaknad av
sexuell lust 

 » Erektil dysfunktion

 » Minskad förekomst av spontana 
erektioner

 » Brösttillväxt (gynekomasti)

 » Minskad sekundär behåring
och minskat behov av rakning

 » Små eller krympande testiklar  
(volym < 5 mL)

 » Nedsatt fertilitet

 » Minskad kroppslängd och 
frakturer vid mindre trauma 
(osteoporos)

 » Minskad muskelmassa och 
muskelstyrka

 » Blodvallningar och svettningar

Symtom som kan vara
relaterade till hypogonadism 

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

 » Nedstämdhet, depression

 » Försämrad koncentrationsförmåga
och sämre minne

 » Sömnstörningar, ökat sömnbehov

 » Mild normokrom, normocytär 
anemi (inom normalområdet för 
kvinnor)

 » Ökad uppbyggnad av subkutant 
och intraabdominellt fett

 » Minskad arbetskapacitet psykiskt 
och fysiskt

Män med kliniska symtom på hypogonadism förblir ofta 
odiagnostiserade och obehandlade12

DIAGNOSEN HYPOGONADISM HOS VUXNA STÄLLS 
GENOM KLINISKA SYMTOM OCH BLODPROV13

Diagnosen av manlig hypogonadism bygger på kliniska tecken och symtom av androgenbrist,
tillsammans med konsekvent låga serumtestosteronnivåer.1

KLINISKA EGENSKAPER1

Det är viktigt att utesluta systemiska sjukdomar, tecken på undernäring och malabsorption,
liksom pågående akut sjukdom. En fysisk undersökning för tecken på hypogonadism bör
också genomföras.1

BIOKEMISK ANALYS
På klinisk misstanke om testosteronbrist tas blodprov för analys av: 

Provet tas fastande på morgonen kl 7-10 efter en normal nattvila. 

Målsättningen med behandling är att uppnå testosteronnivåer i mitten av 
referensområdet (20 nmol/L) och normalisering av testosteronberoende 

funktioner.13

 » Hb » S-LH » S-SHBG* » S-testosteron  » S-PSA (särskilt män > 45 år)

* SexHormonBindande Globulin

Tolkning 
 » Om testosteron är lågt bör det verifi eras med ytterligare ett prov.

 » SHBG kan vara en vägledning i tolkningen av testosteronvärden i gråzonen. Vid låga nivåer av SHBG är 
mängden fritt aktivt testosteron högre och omvänt vid höga nivåer av SHBG är testosteronvärdet lägre än det 
uppmätta. Genom att mäta SHBG får man därför en uppfattning om den fria och aktiva nivån av testosteron.

 » Om testosteron är lågt och LH är inom normalområdet eller därunder föreligger en sekundär hypogonadism 
där hypofys och hypothalamus inte svarar med kompensatoriskt ökad stimulering.

 » Vid mycket låga LH- och testosteronnivåer (< 5 nmol/L) fi nns anledning att komplettera utredningen och 
konsultera specialist.

 » Om testosteron är lågt och LH högt föreligger en primär hypogonadism. Detta innebär att testiklarna inte 
förmår att producera tillräckligt med testosteron trots ökad stimulering. Specialist konsulteras för vidare 
utredning.

Testosteron-
koncentration 8-12 nmol/L

< 8 nmol/L

> 12 nmol/L Sannolikt normalt

Gråzon. Kan vara både normalt 
och brist, beroende på individ.

Sannolikt brist. Klara skäl att 
överväga behandling vid symtom.
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TESTAVAN® F.A.S.T. FORMULERING REDUCERAR 
MÄNGDEN AKTIVT TESTOSTERON PÅ HUDEN9,14

Testavan® F.A.S.T. (Ferring Advanced Skin Technology) är en ny formulering av testosterongel som 
förbättrar absorptionen in i huden. Fördelen med F.A.S.T. är att patienten kan erbjudas en lägre 
startdos eftersom det krävs en mindre gelvolym för att upprätthålla serumtestosteronnivån inom det 
fysiologiska området. Ytterligare en fördel är att kvarstående aktiv testosterongel som exponeras på 
huden blir mindre, detta kan i sin tur ha betydelse för att minska sekundärspridning av testosteron.

Så här fungerar F.A.S.T:
FÖRHINDRAR KRISTALLISATION14

En kombination av icke-fl yktiga
hjälpmedel fördröjer läkemedels-
kristallisation och bibehåller
testosteronet i molekylär 
form som underlättar 
absorptionen genom huden. 

ÖPPNAR HUDCELLERNA14

Den unika kombinationen av 
hjälpmedel och en så kallad 
genomträngningsförstärkare öppnar 
tillfälligt fogarna mellan epitelcellerna. 
Detta ökar hudens permeabilitet 
och underlättar en snabb absorption 
av testosteron genom huden.

ÖKAR ABSORPTIONEN 
IN I BLODBANAN14

Flyktiga hjälpmedel interagerar 
(fl uidiserar) med intercellulära 
hudlipider, som möjliggör snabb 
och omfattande absorption av 
testosteron in blodbanan. 

1. APPLIKATION AV GEL 2. ALKOHOLAVDUNSTNING OCH
ÖKNING AV TERMODYNAMISK
DRIVKRAFT

3. LÄKEMEDELSDEPOSITION

MÅLOMRÅDE
(t ex blodkärl, glatt muskulatur, led)

HUDYTA

DERMIS

F.A.S.T. MINSKAR MÄNGDEN APPLICERAD GEL9

TESTAVAN® HAR DEN LÄGSTA STARTDOSEN 
OCH DEN MINSTA GELVOLYMEN4-8

En lägre startdos möjliggör en mer kontrollerad ökning av testosteron till den terapeutiska målnivån 
och kan minimerar episoderna av suprafysiologiska testosteronnivåer hos hypogonadala män.
En lägre gelvolym har fördelen att kvarstående aktiv testosterongel som exponeras på huden
blir mindre, detta kan i sin tur ha betydelse för att minska sekundärspridning av testosteron.

Gelvolym av testosteron i rekommenderade start- och maxdoser5-8

Testavan® erbjuder testosteron med det lägsta rekommenderad 
startdosen och den lägsta gelvolymen vs andra geler4-8

TESTAVAN® HAR 
DEN MINSTA 
GELVOLYMEN4-8

TESTAVAN® 2 %*
23 mg

STARTDOS MAXIMAL DOS

1,15 gram

TESTAVAN® 2 %*
69 mg

3,45 gram
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76 % AV MÄNNEN UPPNÅDDE NORMALISERADE 
TESTOSTERONNIVÅER EFTER BEHANDLING MED 
TESTAVAN®10

I den pivotala fas III-studien* uppnådde 76,1 % av patienterna kriteriet för det primära effektmåttet 
med serum totalt testosteron C(ave) inom målområdet 300-1050 ng/dL (10,4-36,4 nmol/L) vid dag 90 
(n=155). Detta motsvarar de värden på fritt cirkulerande testosteronnivåer som speglar normalnivån 
hos friska män.

Medel ± 1 SD serum-
koncentrationer av
testosteron på dag 
90 efter start av daglig 
dosering av Testavan®. 

Testavan® levererar testosteron transdermalt, med en median Tmax på cirka 2-4 timmar efter dosering. 
Totala testosteronkoncentrationerna återgår till samma värden som innan dosering cirka 12 timmar 
efter applicering och ingen ackumulering sker efter daglig applicering under 10 dagar.

TESTAVAN® GER EN TESTOSTERONTOPP
2-4 TIMMAR EFTER APPLICERING. DETTA ÄR EN 

SPEGLING AV DEN NORMALA DYGNSVARAITION 
I TESTOSTERONNIVÅER HOS FRISKA MÄN10

Män som behandlades med Testavan® uppvisade 24 timmars 
testosteronnivåer som speglar normal dygnsvariation4,9,10
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* Multicenter, öppen, 120 dagar, fas 3 studie med 159 hypogonadala män i åldrarna 18 till 75 år (medelålder 54,1 år)

TESTAVAN® SÄKERHETS- OCH 
TOLERABILITETSPROFIL9,10

De vanligaste rapporterade biverkningarna i kliniska studier 
(behandlingstid upp till 9 månader) var reaktioner på 
administreringsstället (4 %) inklusive utslag, erytem, klåda, 
dermatit, torrhet och hudirritation. Majoriteten av dessa 
biverkningar var milda till måttliga i svårighetsgrad.
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Män som behandlades med Testavan® rapporterade hög nivå av 
tillfredsställelse och minskad uppfattad risk för testosteronöverföring10

TESTAVAN® HANDSFREE APPLIKATOR MINSKAR 
RISKEN FÖR OAVSIKTLIG ÖVERFÖRING AV 
TESTOSTERON9,10

Testavan® tillhandahålls med en dospump och en applikator som gör det
möjligt för patienten att inte behöva använda händerna vid applicering
av gelen. Därmed sänks risken för sekundär exponering till närstående4,9,10

Lock

Applikator

Pumphuvud

Pump

93,5%

87,7%

87,0%

av männen var mycket nöjda/nöjda 
med att använda applikatorn10

upplevde att applikatorn var mycket 
lätt att använda10

upplevde att applikatorn minskade 
risken för överföring av testosteron till 
barn/partner genom direktkontakt10

Testavan® titreringsmetod i 3 steg kan enkelt anpassas till 
den individuella behandlingsresponsen9

FÖRENKLAD APPLICERING OCH DOSTITRERING 
MED TESTAVAN®9

Appliceringsmetod
Testavan® appliceras en gång dagligen vid ungefär samma tid, helst på morgonen, på ett rent, 
torrt och oskadat område av hud på överarm och axel med applikatorn.

Dosering 
Den rekommenderade startdosen för Testavan® är 23 mg testosteron. För att säkerställa en korrekt 
dosering för att bibehålla eugonadala serumtestosteronnivåer ska serumtestosteronnivån mätas 
2-4 timmar efter dosering ungefär 14 dagar samt 35 dagar efter påbörjad behandling, eller efter 
dosjustering. Om serumtestosteronkoncentrationen ligger under 17,3 nmol/L (500 ng/dL), kan den 
dagliga Testavandosen ökas med ett pumptryck. Om serumtestosteronkoncentrationen överstiger 
36,4 nmol/L (1 050 ng/dL), kan den dagliga Testavandosen minskas med ett pumptryck. Den högsta 
rekommenderade dosen är 69 mg testosteron per dag.

Dostitrering bör baseras på både serumtestosteronnivåer och förekomst av kliniska tecken och symtom 
relaterade till testosteronbrist.

Applicering
1

Applicering
1

Applicering
1 och 3

Applicering
2

Applicering
2

23 mg (1 pumptryck)
Applicera ett pumptryck på 
på ena överarmen och axeln.

46 mg (2 pumptryck)
Applicera ett pumptryck på 
ena överarmen och axeln.
    
Upprepa för att applicera ett 
pumptryck på den andra
överarmen och axeln.

69 mg (3 pumptryck)
Applicera ett pumptryck på 
ena överarmen och axeln.

Upprepa för att applicera 
ett pumptryck på den andra 
överarmen och axeln.

Upprepa igen för att applicera 
det tredje pumptrycket på den 
första överarmen och axeln.



TESTAVAN® (testosteron) Beredningsform: Transdermal gel 20 mg/g. Indikation: Substitutionsbehandling med testosteron 
mot hypogonadism hos män, när testosteronbrist har bekräftats genom kliniska symtom och laboratorieanalyser. Rx, F. 
ATC-kod: G03BA03. SPC uppdaterad: 2018-04-12. För ytterligare information och pris, se fass.se

Referenser: 1. Dohle GR et al, 2015. Guidelines on Male Hypogonadism (European Association of Urology). 2. Socialstyrel-
sen: Statistik för läkemedel 2017. 3. Zarotsky V et al , Andrology, 2014, 2, 819–834. 4. Olsson H et al. Clin Pharmacol Drug 
Dev 2014;3(5):358-364. 5. TESTAVAN® SmPC Ferring. 6. TOSTREX® SmPC. 7. TESTOGEL® 1.00% SmPC. 8. TESTIM® SmPC. 
9. Arver S et al. Andrology 2018 Mar 30. doi: 10.1111/andr.12487. [Epub ahead of print]. 10. Cunningham G et al. Endocr 
Pract 2017; 23(5):557-565. 11. Dohle GR et al. Eur Assoc Urol 2017:1-32. 12. Trinick TR et al. Aging Male 2011;14(1):10–15. 
13. Arver S, Internetmedicin.se 2018 14. Alberti I et al. Expert Opin Drug Deliv 2005;2(5):935-950. 

Ferring Läkemedel AB
Box 4041, 203 11 Malmö
Tfn: 040-691 69 00, www.ferring.se
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