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Alprostadil Urogenital
uttalas som (al pros' ta dil)

hur är denna medicin utskriven?

Alprostadil-injektion och suppositorier används för att behandla vissa typer av erektil dysfunktion (impotens; 
oförmåga att få eller behålla erektion) hos män. Alprostadil-injektion används också ibland i kombination med andra 
tester för att diagnostisera erektil dysfunktion. Alprostadil är i en klass av läkemedel som kallas vasodilatorer. Det 
fungerar genom att slappna av musklerna och blodkärlen i penis för att hålla tillräckligt med blod i penis så att en 
erektion kan uppstå.

Alprostadil botar inte erektil dysfunktion eller ökar sexlusten. Alprostadil förhindrar inte graviditet eller 
spridning av sexuellt överförbara sjukdomar som humant immunbristvirus (HIV).

hur ska detta läkemedel användas?

Alprostadil kommer som ett pulver som ska blandas med vätskan som finns i förpackningen och injiceras i 
penis och som ett urethral suppositorium (pellet som ska placeras i penisens urinöppning). Alprostadil 
används vid behov före sexuell aktivitet. En erektion kan uppstå inom 5 till 20 minuter efter användning 
av injektionen och inom 5 till 10 minuter efter användning av pelleten. Erektionen bör vara cirka 30 till 60 
minuter. Alprostadil injektion ska inte användas mer än tre gånger i veckan, med minst 24 timmar mellan 
användningarna. Alprostadil pellets bör inte användas mer än två gånger under en 24-timmarsperiod. Följ 
anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del 
du inte förstår. Använd alprostadil exakt enligt anvisningarna.

Din läkare kommer att administrera den första dosen av alprostadil på hans eller hennes kontor för att bestämma 
rätt dos för dig. Efter att du börjar använda alprostadil hemma kan din läkare gradvis öka eller minska din dos. Tala 
om för din läkare om du inte får tillfredsställande erektioner eller om dina erektioner varar för länge, men ändra inte 
din dos utan att prata med din läkare.

Du måste utbildas av din läkare innan du använder alprostadil hemma. Se till att du förstår exakt hur du 
använder alprostadil. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om hur du använder din 
medicin.

Återanvänd inte nålar, sprutor, patroner, injektionsflaskor, pellets eller applikatorer. Kassera använda nålar och sprutor i en 

punkteringssäker behållare. Fråga din läkare eller apotekspersonal hur du gör dig av med behållaren.
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Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder alprostadil,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot alprostadil; andra prostaglandinmediciner 
såsom misoprostol (Cytotec, i Arthrotec), bimatoprost (Lumigan), latanoprost (Xalatan) och travoprost (Travatan); 
eller andra mediciner.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antikoagulantia ('blodförtunnare') som heparin och warfarin (Coumadin); aptitdämpande medel; mediciner 
för allergier, förkylningar, högt blodtryck eller bihåleproblem; och andra behandlingar för erektil 
dysfunktion. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för 
biverkningar.

tala om för din läkare om du någonsin har fått rådet av en sjukvårdspersonal att undvika sexuell 
aktivitet av medicinska skäl och om du har eller någonsin har haft blodcellsproblem såsom 
sicklecellanemi (en sjukdom i röda blodkroppar), leukemi (cancer i de vita blodkropparna), multipelt 
myelom (cancer i plasmacellerna), trombocytemi (tillstånd där för många blodplättar produceras) eller 
polycytemi (tillstånd där för många röda blodkroppar produceras); tillstånd som påverkar formen på 
penis (vinkling, kavernös fibros eller Peyronies sjukdom); ett penisimplantat (anordning som placeras 
kirurgiskt inuti penis för att behandla erektil dysfunktion); eller hjärtsvikt. Tala även om för din läkare 
om du eller någon av dina familjemedlemmar någonsin har haft en blodpropp i benen eller lungorna 
och om du nyligen har genomgått en större operation.

om du använder alprostadil-pelleten, tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft förträngningar, 
ärrbildning eller svullnad av urinöppningen i penis eller spetsen av penis. Din läkare kommer förmodligen att 
säga åt dig att inte använda alprostadil pellets.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en blödningsrubbning; en historia av svimning; eller njur-, lever- 
eller lungsjukdom.

tala om för din läkare om din partner är gravid eller planerar att bli gravid. Använd inte alprostadil pellets 
före sexuell aktivitet med en gravid kvinna eller en kvinna som kan bli gravid utan att använda en 
kondombarriär.

du bör veta att alprostadil kan orsaka yrsel, yrsel och svimning. Kör inte bil eller använd maskiner 
efter att ha använt alprostadil förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

tala med din läkare om användningen av alkohol under din behandling med alprostadil. Alkohol 
kan minska effektiviteten av denna medicin.

du bör veta att en liten blödning kan uppstå i området där medicinen gavs. Detta kan öka risken för 
att överföra blodburna sjukdomar (tillstånd som sprids genom kontaminerat blod) som HIV, hepatit B 
och hepatit C mellan dig och din partner. Tala om för din läkare om du eller din partner har en 
blodburen sjukdom.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.
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hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Alprostadil kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

blödning eller blåmärken på den plats där du gav läkemedlet

smärta eller värk i penis, testiklar, ben eller perineum (området mellan penis och rektum)

värme eller brännande känsla i penisens urinöppning

rodnad i penis

huvudvärk

ryggont

hudproblem

synproblem

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart:

erektion som varar mer än 4 timmar

rodnad, svullnad, ömhet eller ovanlig böjning av den erigera penis

knölar eller hårda områden på penis

snabba hjärtslag

svimning

svullna vener i benen

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara 
alprostadilflaskor och patroner i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i 
badrummet). Läs tillverkarens instruktioner för information om hur länge alprostadillösning får förvaras 
efter blandning och var den ska förvaras. Alprostadil pellets ska förvaras i originalförpackningen i 
kylskåp, men kan förvaras i rumstemperatur i upp till 14 dagar före användning. Utsätt inte läkemedlet 
för höga temperaturer eller placera det i direkt solljus eftersom det kommer att göra det ineffektivt.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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När du reser, förvara inte alprostadil i incheckat bagage eller lämna det i bilen där det kan 
utsättas för extrema temperaturer. Förvara alprostadil pellets i en bärbar ispåse eller kylare.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Om någon använder för mycket alprostadil, ring din lokala giftkontrollcentral på 1-800-222-1222. Om 
offret har kollapsat eller inte andas, ring den lokala räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

svimning

yrsel

suddig syn

illamående

smärta i penis som inte försvinner

erektion som varar längre än 6 timmar

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare. Det är viktigt att ha regelbundna uppföljningsbesök med din läkare (t.ex. 
var tredje månad).

Låt inte någon annan använda din medicin, nålar eller sprutor. Ställ dina frågor på apoteket om att 
fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Caverject®

Caverject Impulse®

Edex®

Musa®
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deras namn

Prostaglandin E1(PGE1)
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