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(testosteron)



Besins Healthcare har fått en egen organisasjon i Norden. Det betyr at vi har våre 
originalprodukter i egne hender. Her i Norden vil dere møte et lite, sammensveiset 
team med lang erfaring innen HRT (Hormon Replacement Therapy).

Et av verdens eldste legemiddelfirma 
som har eksistert i fire generasjoner
Vår historie startet for mer enn 130 år siden, i hjertet av Paris. Der begynte apoteker 
Abel Besin å selge Vin de Bugeaud, som ble ansett for å ha god effekt mot bl.a. 
blodmangel og mageproblemer. 

Like etter at 1. verdenskrig brøt ut, tok neste generasjon Besin over da Abels sønn 
Jacques Besin overtok. Under hans ledelse ble Besin forvandlet til et moderne 
legemiddelfirma med egen utvikling og produksjon av legemidler. 

Nesten et halvt århundre senere var tiden kommet for at Jean Besin, tredje generasjon 
Besin, tok over roret. På begynnelsen av 1960-tallet startet en svært vellykket satsing 
på hormonterapi med egen forskning og fremstilling rundt transdermal gelteknologi. 

Besins Healthcare 
NÅ OGSÅ I NORDEN

- 2 - 



I 1972 ble Besins Healthcare først i verden med å utvikle et bioidentisk progesteron for 
smertelindring forårsaket av godartet brystsykdom. Noen år senere, i 1975, ble den første 
bioidentiske østradiolgelen for behandling av menopausale problemer lansert. Fem år 
senere introduserte Besins Healthcare et bioidentisk mikronisert progesteron. Med disse 
produktene ble Besins Healthcare verdensledende innen HRT.

Den fortsatte satsingen på transdermale hormongeler resulterte i den første 
dehydrotestosteron-gelen for behandling av hypogonadisme og gynekomasti i 1982.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har firmaet vært ledet av Antoine Besin, den fjerde 
generasjonen Besin. Under hans vinger har Besins Healthcare utviklet seg til en 
verdensomspennende virksomhet med representasjon i ca. 100 land. Omtrent samtidig 
som Antoine tok over foretaket, ble Testogel® lansert, den første rene testosterongelen 
for mannlig hypogonadisme.

• 30 produkter i over 100 land 

• Forskningssentra i Washington, USA

• Produksjon i Frankrike, Belgia, 
Spania og Thailand

• Ca. 900 ansatte

KORTE FAKTA
OM BESINS HEALTHCARE

Abel Besin 

1885 1945

1915 Nåtid

Jaques Besin 

Jean Besin 

Antoine Besin 
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Vi vil bidra til at helsetjenesten får 
MER KUNNSKAP OM 
HYPOGONADISME
Basert på et stort antall intervjuer med spesialister og primærleger over hele Norden, 
har vi inntrykk av at det er en etterspørsel av mer kunnskap om hypogonadisme i 
helsetjenesten. Med en ambisjon om å være en solid samarbeidspartner innen HRT for 
helsetjenesten, vil vi bidra til å dekke dette kunnskapsbehovet i samarbeid med ledende 
spesialister i Norden.

Hvor mange menn lider i stillhet?
Prevalensen av hypogonadisme hos menn kan ikke fastslås med sikkerhet, den varierer 
mye, fra 2-6 %1,2. Usikkerheten forklares dels av ulike studiepopulasjoner, dels av hvilken 
testosteronverdi som definerer forskjellen mellom normalt og subnormale nivåer3. 
En tilleggsårsak er at symptombildet for hypogonadisme kan være diffust og allment, 
f. eks. nedstemthet og manglende energi4 (se vår behandlingsguide). 

En beregning av prevalensen på 2-6%1,2 av menn over 40 år tilsvarer 24 000-72 000 
menn i Norge11. Folkehelseinstituttets statistikk for legemidler viser at kun 15 000 får 
behandling med testosteron5.

HVOR MANGE MENN 
LIDER I STILLHET?
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Risikogrupper for hypogonadisme
Lave testosteronnivåer er betydelig vanligere hos visse pasientgrupper, f. eks. overvektige 
og pasienter med diabetes type 2, hypertoni og dyslipidemi. Om det er sykdomstilstanden 
som forårsaker testosteronmangel eller om testosteronmangelen bidrar til utvikling av 
sekundær sykdom, er ennå ikke fastslått. 

Redusert forekomst av 
morgenereksjoner

Redusert muskelmasse 
og muskelstyrke

Redusert eller man-
glende seksuell lyst

Redusert energi, motivasjon, tiltakslyst, økt 
aggressivitet (irritabilitet)

Nedstemthet, depresjonErektil dysfunksjon

Risikofaktor

Fedme**

Diabetes mellitus

Hypertensjon

Hyperlipidemi

52,4%

50,0%

42,4%

40,4%

2,38

2,09

1,84

1,47

Prevalens 
hypogonadisme* 

(total testosteron)
Odds ratio

I HIM-studien6 ble prevalensen av hypogonadisme* 
undersøkt hos 2 162 pasienter i alderen ≥45 år 
som søkte behandling hos primærhelsetjenesten 
i USA. Vanlige symptomer på hypogonadisme, 
komorbiditet, demografi og årsak til besøket 
ble registrert. Studien viste at oddsen for 
hypogonadisme var signifikant høyere hos 
menn med fedme, diabetes, høyt blodtrykk og 
hyperlipidemi.

* Subnormalt S-testosteron = <10,4 nmol/L
** Fedme/overvekt = BMI ≥30 kg/m2
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TESTOGEL® 
Et originalprodukt fra Besins Healthcare

Steady state etter andre behandlingsdag
Behandling med Testogel® gel følger en ukomplisert og forutsigbar farmakokinetikk, som 
innebærer at ca. 9-14 % av den gitte testosterondosen absorberes av huden. Etter opptak 
i huden diffunderer testosteron inn i systemkretsløpet med en relativt konstant hastighet 
gjennom døgnet og oppnår steady state andre dagen.

Testogel® ble lansert i 2002 og var den første testosterongelen på markedet.
Siden starten har Testogel® blitt forskrevet til flere hundre tusen menn over hele verden.
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Følger mannens normale døgnvariasjon8

Når Testogel® appliseres om morgenen, oppnås en testosteronpeak i plasma i de 
første timene for deretter å ligge på et relativt jevnt nivå resten av døgnet etter at 
steady state er oppnådd. Steady state opnås etter 48-72 timer. Behandling med 
Testogel® speiler derfor pasientens normale døgnvariasjon som man ser med 
endogent testosteron.

Farmakokinetikkdata fra en multisenter, randomisert, kontrollert studie med 227 hypogonadale 
menn, der de ble behandlet med 5, 7,5 (ikke vist her) eller 10 g Testogel® daglig i totalt 180 dager.8

Som en rettesnor gir en administrasjon av 5 g Testogel® en gjennomsnittlig økning av 
testosteron på ca. 8,7 nmol/L i plasma. Til forskjell fra injeksjonsbehandling risikerer 
ikke pasienten å få høye maksimale plasmakonsentrasjoner med Testogel®.
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Kun 1

Hudreaksjoner med Testogel® på applikasjonsstedet resulterer sjelden i at pasienten 
må avbryte behandlingen. De mest hyppig observerte bivikningene ved anbefalt dose, 
5 g gel per dag, er hudreaksjoner (10 %): reaksjoner ved applikasjonsstedet, erytem, 
akne og tørr hud. 

I en langtidsstudie over 3 år ble det rapportert at hudreaksjoner inntraff hos 12 av 163 
pasienter. Av disse pasientene hadde 11 minimal eller mild erytem og én ble klassifisert 
som moderat. Kun én pasient avbrøt studien på grunn av hudbivirkninger.9

avbrøt studien etter 12 måneder 
pga. forverring av hudbivirkning.

pasienter hadde minimal eller mild 
erytem, hvorav én ble klassifisert 

som moderat.

Testogel® 
LOKAL TOLERABILITET
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Farmakokinetisk studie med 10 hypogondale menn i alderen i 26-59 år som ble behandlet med 
10 g Testogel i 7 dager. Dag 8 ble behandlingen avsluttet.
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Behandlingen kan raskt avsluttes ved behov
Hvis pasienten opplever uholdbare bivirkninger eller får forhøyede verdier av PSA eller 
EVF som tilsier at behandlingen bør seponeres, kan Testogel® avbrytes raskt. Etter avsluttet 
behandling begynner testosteronkonsentrasjonen å reduseres rundt 24 timer etter siste dose 
og går tilbake til basenivået innen 3-4 døgn10. Her skiller behandling med Testogel® seg 
betraktelig fra injeksjonsbehandling, hvor pasienten kan ha terapeutiske testosteronnivåer i 
flere måneder etter eksponering.
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Applisering av Testogel®
Testogel® er praktisk pakket i 5 g doseposer med en lukt- og fargeløs gel som hver 
inneholder 50 mg testosteron. Testogel® appliseres av pasienten selv på ren, tørr 
og frisk hud, enten på begge skuldre eller begge armer eller magen. Etter at posen 
er åpnet, skal den tømmes helt og gelen umiddelbart appliseres på hele det valgte 
hudområdet. Gelen ska strykes forsiktig ut på huden som et tynt lag. Det er ikke 
nødvendig å gni den inn i huden. La tørke i minst 3-5 minutter før påkledning. Etter 
applisering vaskes hendene med såpe og vann.

Dosering
Den anbefalte dosen gel, 5 g, (dvs. 50 mg 
testosteron) appliseres én gang daglig ved 
omtrent samme tidspunkt, fortrinnsvis om 
morgenen. 

Dosen tilpasses etter det kliniske bildet 
eller laboratoriesvaret, men må ikke 
overstige 10 g gel per dag. 

Dosejusteringer bør skje trinnvis med 
2,5 g gel.

5 g
7,5 g

Trinnvis dosejustering

10 g
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Testogel «Besins International» C Androgen. ATC-nr.: G03B A03. Testosteron forbudt iht. WADAs dopingliste. T GEL I DOSEPOSE 50 mg: Hver dosepose inneh.: 
Testosteron 50 mg, karbomer 980, isopropylmyristat, etanol (96%), natriumhydroksid, renset vann. Indikasjoner: Substitusjonsbehandling ved hypogonadisme hos 
menn, når testosteronmangel er bekreftet ved kliniske funn og biokjemiske prøver. Dosering: Voksne og eldre menn: Anbefalt dose er 1 dosepose (5 g gel tilsv. 
testosteron 50 mg) 1 gang daglig. Dosen bør tilpasses av legen iht. kliniske eller laboratoriemessige funn og må ikke overskride 10 g gel pr. dag. Dosetilpasningen 
bør oppnås ved bruk av 2.5 g gel trinnvis. Steady state av testosteronkonsentrasjon i plasma er nådd anslagsvis på 2. behandlingsdag. Ved dosetitrering måles 
testosteronkonsentrasjonen i serum om morgenen før påføring fra 3. dag etter behandlingsstart. Dosen må kanskje reduseres hvis testosteronkonsentrasjonene i 
plasma er forhøyet i forhold til ønsket nivå. Hvis konsentrasjonen er lav, må dosen kanskje økes, uten å overskride 10 g gel pr dag. Spesielle pasientgrupper: Barn 
og ungdom <18 år: Ikke indisert for bruk hos barn. Kliniske forsøk hos gutter <18 år er ikke gjort. Eldre >65 år: Se Forsiktighetsregler. Administrering: Til bruk på 
huden. Påføres 1 gang daglig til omtrent samme klokkeslett, fortrinnsvis om morgenen. Etter åpning av doseposen tas hele innholdet ut og påføres huden umiddel-
bart. Påføres forsiktig i et tynt lag av pasienten på ren, tørr og frisk hud over begge skuldre, begge armer eller abdomen. Innmassering er ikke nødvendig. Skal tørke 
i minst 3-5 minutter før påkledning. Vask hendene etter påføring. Skal ikke påføres genitale områder da det høye alkoholinnholdet kan skape lokal irritasjon. Se 
pakningsvedlegg for ytterligere informasjon. Kontraindikasjoner: Kjent eller antatt prostatakreft eller brystkreft. Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Forsik-
tighetsregler: Bør kun brukes hvis hypogonadisme (hyper- og hypogonadotropin) er påvist og annen årsakssammenheng er utelukket. Testosteronmangel må være 
tydelig påvist ved kliniske tegn og bekreftet ved 2 separate blodmålinger. Pga. variabilitet i laboratorieverdier bør alle testosteronmålinger foregå i det samme 
laboratoriet. Testogel er ikke en behandling for mannlig sterilitet eller impotens. Prostatakreft og benign prostatahyperplasi: Androgener kan fremskynde utviklingen 
av subklinisk prostatakreft og benign prostatahyperplasi. Detaljert undersøkelse for å utelukke risiko for preeksisterende prostatakreft skal gjøres før behan-
dlingsstart. Nøye og regelmessig overvåkning av prostatakjertel og bryst i samsvar med anbefalte metoder skal gjennomføres (minst 1 gang pr. år, 2 ganger hos 
eldre og risikopasienter). Kreftpasienter med risiko for hyperkalsemi (og assosiert hyperkalsuri): Må brukes med forsiktighet pga. benmetastase, og jevnlig kontroll 
av blodkalsium anbefales. Ved alvorlig hjerte-, lever- eller nyresvikt eller iskemisk hjertesykdom: Testosteronbehandling kan gi ødem med eller uten kongestiv 
hjertesvikt forekomme. I slike tilfeller må behandlingen seponeres umiddelbart og ev. behandling med diuretika igangsettes. Må brukes med forsiktighet ved iske-
misk hjertesykdom. Testosteron kan gi økt blodtrykk og skal brukes med forsiktighet ved hypertensjon. Overvåkning av laboratorieparametre: Testosteronnivå skal 
overvåkes ved baseline og med regelmessige intervaller under behandling. Dosen justeres individuelt for å sikre opprettholdelse av eugonadale nivåer. Hemoglo-
bin, hematokrit, leverfunksjonstester, lipidprofil skal overvåkes regelmessig ved langtidsbehandling. Eldre >65 år: Begrenset erfaring vedrørende effekt og sikkerhet 
ved bruk. Det er pr. i dag ingen konsensus om aldersspesifikke referanseverdier for testosteron. Det bør imidlertid tas hensyn til at fysiologiske serumnivåer av 
testosteron er lavere ved økende alder. Epilepsi og migrene: Brukes med forsiktighet ved epilepsi og migrene da disse tilstandene kan forverres. Søvnapné: Det er 
rapportert økt risiko for søvnapné, særlig hos pasienter med risikofaktorer som overvekt og kronisk respiratorisk sykdom. Økt insulinsensitivitet: Kan forekomme. 
Overdreven androgenisering: Visse kliniske tegn (f.eks. irritabilitet, nervøsitet, vektøkning, forlengede eller hyppige ereksjoner) kan indikere overdreven andro-
genisering og krever dosejustering. Ved alvorlige reaksjoner på påføringsstedet: Behandlingen bør revurderes og om nødvendig seponeres. Potensiell testosteron-
overføring: Pasient bør informeres om faren ved testosteronoverføring og om forsiktighetsregler. Gelen kan overføres til andre ved tett hudkontakt og bør unngås 
ved bruk av klær eller ved å dusje før kontakt. Det bør gå minst 6 timer mellom påføring av gel og bading/dusjing, men tilfeldig bading/dusjing 1-6 timer etter påføring 
påvirker ikke behandlingsresultatet i betydelig grad. Gravide og barn må unngå kontakt med påføringssteder. Personer som ikke behandles bør ved utilsiktet kon-
takt vaske affisert hudområde med såpe og vann snarest. Ev. tegn på overdreven eksponering f.eks. akne eller hårforandringer bør meldes til lege. Bør ikke 
forskrives til pasienter med høy risiko for «non-compliance». Se SPC for ytterligere informasjon. Kvinner: Ikke indisert til bruk hos kvinner og bør ikke brukes pga. 
mulige viriliserende effekter. Idrettsutøvere: Idrettsutøvere skal informeres om at preparatet kan gi positivt resultat i dopingtester. Interaksjoner: For utfyllende infor-
masjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03B A03(utvid). Økt effekt av orale antikoagulanter kan forekomme og økt overvåkning av protrom-
binnivåer og INR anbefales, særlig ved behandlingsstart og seponering. Samtidig bruk av ACTH eller kortikosteroider kan øke risikoen for ødemer og bør gjøres 
med forsiktighet, særlig ved hjerte-, nyre- eller leversykdommer. Graviditet, amming og fertilitet: Kun indisert til menn. Gravide må unngå enhver kontakt med 
partnerens behandlede hudområder. Kan ha ugunstig maskuliniserende effekt på fosteret. Se Forsiktighetsregler. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hud: Erytem, 
akne, tørr hud. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Endrede laboratorieverdier (polycytemi, lipider), økt hematokrit, økt antall røde blodceller, økt hemoglobin. 
Gastrointestinale: Diaré. Hjerte/kar: Hypertoni. Hud: Alopesi, urticaria. Kjønnsorganer/bryst: Gynekomasti, mastodyni. Nevrologiske: Svimmelhet, parestesi, amnesi, 
hyperestesi. Nyre/urinveier: Lidelser i prostata. Psykiske: Stemningsforstyrrelser. Øvrige: Hodepine. Sjeldne: Leversvulster (ved høye doser). Hyppig bruk kan føre til 
irritasjon og tørrhet i huden. Andre kjente bivirkninger av testosteronbehandling: Hud: Hudreaksjoner som akne, seboré og hårtap. Kjønnsorganer/bryst: Priapisme, 
prostataforstyrrelser, prostatakreft (usikre data), obstruert vannlating, forstyrrelse i libido, økt hyppighet av ereksjon. Høye doser gir ofte reversibelt avbrutt/redusert 
spermatogenese og redusert testikkelstørrelse. Lever/galle: Meget sjeldne tilfeller av gulsott og unormale leverfunksjonsprøver. Luftveier: Søvnapné. Muskel-sk-
jelettsystemet: Muskelkramper. Nevrologiske: Nervøsitet, depresjon, fiendtlighet. Stoffskifte/ernæring: Vektøkning, elektrolyttendringer (retensjon av natrium, klor, 
kalium, kalsium, uorganisk fosfat og vann) ved høye doser og/eller langvarig bruk. Øvrige: Overfølsomhetsreaksjoner. Høye doser eller langvarig bruk kan øke 
forekomst av vannretensjon og ødem, overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Overdosering/Forgiftning: Se Giftinformasjonens anbefalinger: For androgener 
G03B Egenskaper: Virkningsmekanisme: Testosteronerstatning ved mannlig hypogonadisme. Absorpsjon: Perkutan absorpsjon 9-14%. Terapeutisk serumkonsen-
trasjon: Gjennomsnittlig serumkonsentrasjon (5 g gel/døgn) ca. 2,5 ng/ml (8,7 nmol/liter). Serumkonsentrasjonen øker fra 1. time etter påføring og når steady state 
fra 2. dag og imiterer deretter den normale døgnvariasjon for endogent testosteron. Ved seponering går konsentrasjonen tilbake til utgangspunktet etter ca. 72-96 
timer. Utskillelse: Konjugerte metabolitter utskilles hovedsakelig via urin og feces. Andre opplysninger: Interferens med laboratorieprøver: Androgener kan redusere 
nivået av tyroksinbindende globulin og forårsake fall i plasmakonsentrasjonen av T4 og økning i T3- og T4-resinopptak. Pakninger og priser: 30 stk. (dosepose) kr 
487,20. Pris per desember 2018. Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Substitusjonsbehandling til menn ved hypofysesvikt, manglende testikler eller inaktive tes-
tikler når mangel på testosteron er blitt stadfestet ved kliniske og laboratoriemessige funn.

Refusjonskode:

ICPC ICD

A87 Hypopituitarisme etter behandling E23 Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse

A87 Testikkelsvikt etter behandling E31 Polyglandulær dysfunksjon

A90 Klinefelters syndrom E89.3 Hypopituitarisme etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

T99 Hypofysesvikt INA E89.5 Testikulær hypofunksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer

Y84 Medfødt feil testikkel aplasi Q55.0 Aplasi av testikkel

Q98 Andre kjønnskromosomavvik, mannlig fenotype IKAS
 
Vilkår: (7) Behandlingen skal være instituert i sykehus, i sykehuspoliklinikk eller av spesialist i indremedisin, nevrokirurgi, nevrologi eller pediatri.

Sist endret: 18.12.2018. Basert på SPC godkjent: 31.08.2017.

Referanser: 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. Testosteronbrist, vårdprogram och behandlingsrekommendationer, Svensk Andrologisk Förening 2011 5. Folkehelse-

instituttet: Reseptregisteret. 2017 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. Statistisk sentralbyrå: Befolkning. 2018
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Testogel® 
I KORTHET

Et av flere originalprodukter fra Besins Healthcare

Oppnår steady state etter andre behandlingsdag

Konstante testosteronblodnivåer i 24 timer som 
følger mannens normale døgnvariasjon

Lukt- og fargeløs gel

Behandlingen kan raskt avbrytes ved behov

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

+46 40 295 200, www.besins-healthcare.no 
info.nordics@besins-healthcare.com


