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Alprostadil Urogenitaal
uitgesproken als (al pros' ta dil)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Alprostadil-injectie en zetpillen worden gebruikt om bepaalde soorten erectiestoornissen (impotentie; onvermogen om een   

erectie te krijgen of te behouden) bij mannen te behandelen. Alprostadil-injectie wordt soms ook gebruikt in combinatie met 

andere tests om erectiestoornissen te diagnosticeren. Alprostadil zit in een klasse van medicijnen die vaatverwijders worden 

genoemd. Het werkt door de spieren en bloedvaten in de penis te ontspannen om voldoende bloed in de penis te houden zodat 

een erectie kan optreden.

Alprostadil geneest erectiestoornissen niet en verhoogt het seksuele verlangen niet. Alprostadil voorkomt geen zwangerschap of 

de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen zoals het humaan immunodeficiëntievirus (hiv).

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Alprostadil wordt geleverd als een poeder dat moet worden gemengd met de vloeistof in de verpakking en in 
de penis moet worden geïnjecteerd, en als een urethrale zetpil (korrel die in de urine-opening van de penis 
moet worden geplaatst). Alprostadil wordt naar behoefte gebruikt vóór seksuele activiteit. Een erectie kan 
optreden binnen 5 tot 20 minuten na gebruik van de injectie en binnen 5 tot 10 minuten na gebruik van de pil. 
De erectie zou ongeveer 30 tot 60 minuten moeten duren. Alprostadil-injectie mag niet vaker dan drie keer per 
week worden gebruikt, met een tussenpoos van ten minste 24 uur. Alprostadil-pellets mogen niet vaker dan 
twee keer per 24 uur worden gebruikt. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of 
apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Gebruik alprostadil precies zoals aangegeven.

Uw arts zal de eerste dosis alprostadil in zijn of haar kantoor toedienen om de juiste dosis voor u te bepalen. 
Nadat u alprostadil thuis bent gaan gebruiken, kan uw arts uw dosis geleidelijk verhogen of verlagen. Vertel 
het uw arts als u geen bevredigende erecties krijgt of als uw erecties te lang aanhouden, maar verander uw 
dosis niet zonder met uw arts te overleggen.

U moet door uw arts zijn opgeleid voordat u alprostadil thuis gebruikt. Zorg ervoor dat u precies begrijpt hoe u 

alprostadil moet gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies als u vragen heeft over het gebruik van uw 

medicatie.

Gebruik naalden, spuiten, patronen, injectieflacons, pellets of applicators niet opnieuw. Gooi gebruikte naalden en 

spuiten weg in een prikbestendige container. Vraag uw arts of apotheker wat u met de container moet doen.
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Vraag uw apotheker of arts om een   kopie van de informatie van de fabrikant voor de patiënt.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u alprostadil gebruikt,

vertel het uw arts en apotheker als u allergisch bent voor alprostadil; andere prostaglandinemedicijnen 
zoals misoprostol (Cytotec, in Arthrotec), bimatoprost (Lumigan), latanoprost (Xalatan) en travoprost 
(Travatan); of andere medicijnen.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van 
de volgende vermeldt: anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals heparine en warfarine (Coumadin); 
eetlustremmers; medicijnen voor allergieën, verkoudheid, hoge bloeddruk of sinusproblemen; en andere 
behandelingen voor erectiestoornissen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u 
zorgvuldig controleren op bijwerkingen.

vertel het uw arts als u ooit door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent geadviseerd seksuele 
activiteit om medische redenen te vermijden en als u bloedcelproblemen heeft of ooit heeft gehad, zoals 
sikkelcelanemie (een ziekte van de rode bloedcellen), leukemie (kanker van de witte bloedcellen), multipel 
myeloom (kanker van de plasmacellen), trombocytemie (aandoening waarbij te veel bloedplaatjes worden 
aangemaakt), of polycytemie (aandoening waarbij te veel rode bloedcellen worden aangemaakt); aandoeningen 
die de vorm van de penis beïnvloeden (angulatie, caverneuze fibrose of de ziekte van Peyronie); een 
penisimplantaat (apparaat dat operatief in de penis wordt geplaatst om erectiestoornissen te behandelen); of 
hartfalen. Vertel het uw arts ook als u of een van uw gezinsleden ooit een bloedstolsel in de benen of longen 
heeft gehad en als u onlangs een grote operatie heeft ondergaan.

als u de alprostadil-pellet gebruikt, vertel het uw arts als u een vernauwing, littekenvorming of zwelling van de 
urineopening van de penis of de punt van de penis heeft of ooit heeft gehad. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen 
om geen alprostadilkorrels te gebruiken.

vertel het uw arts als u een bloedingsstoornis heeft of ooit heeft gehad; een geschiedenis van flauwvallen; of nier-, lever- of 
longziekte.

vertel het uw arts als uw partner zwanger is of van plan is zwanger te worden. Gebruik geen alprostadil-korrels vóór 
seksuele activiteit met een zwangere vrouw of een vrouw die zwanger kan worden zonder condoombarrière te 
gebruiken.

u moet weten dat alprostadil duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd en flauwvallen kan veroorzaken. Bestuur geen auto 
of bedien geen machines na het gebruik van alprostadil totdat u weet welk effect dit medicijn op u heeft.

praat met uw arts over het gebruik van alcohol tijdens uw behandeling met alprostadil. Alcohol kan de 
effectiviteit van dit medicijn verminderen.

u moet weten dat er een kleine hoeveelheid bloeding kan optreden in het gebied waar de medicatie is toegediend. Dit 
kan het risico op overdracht van door bloed overgedragen ziekten (aandoeningen die via besmet bloed worden 
verspreid), zoals hiv, hepatitis B en hepatitis C, tussen u en uw partner vergroten. Vertel het uw arts als u of uw partner 
een door bloed overgedragen ziekte heeft.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695022.html 2/5



15-4-22, 11:19 uur Alprostadil Urogenital: MedlinePlus-geneesmiddelinformatie

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Alprostadil kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

bloedingen of blauwe plekken op de plaats waar u de medicatie heeft toegediend

pijn of pijn in de penis, testikels, benen of perineum (gebied tussen de penis en het rectum)

warmte of branderig gevoel in de urineopening van de penis

roodheid van de penis

hoofdpijn

rugpijn

huid problemen

zichtproblemen

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts:

erectie die langer dan 4 uur aanhoudt

roodheid, zwelling, gevoeligheid of ongewone kromming van de penis in erectie

knobbeltjes of harde plekken op de penis

snelle hartslag

flauwvallen

gezwollen aderen in de benen

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar alprostadil-

injectieflacons en -patronen bij kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer). Lees de 

instructies van de fabrikant voor informatie over hoe lang de alprostadil-oplossing na het mengen kan worden bewaard en waar 

deze moet worden bewaard. Alprostadil-pellets moeten in de originele verpakking in de koelkast worden bewaard, maar kunnen 

voor gebruik tot 14 dagen bij kamertemperatuur worden bewaard. Stel het medicijn niet bloot aan hoge temperaturen en plaats 

het niet in direct zonlicht, omdat het dan niet meer werkt.

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Bewaar alprostadil tijdens het reizen niet in ingecheckte bagage of laat het niet in de auto achter waar het kan worden 

blootgesteld aan extreme temperaturen. Bewaar alprostadil-pellets in een draagbare ijszak of koeler.

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Als iemand te veel alprostadil gebruikt, bel dan uw plaatselijke antigifcentrum op 1-800-222-1222. Als het 
slachtoffer is ingestort of niet ademt, bel dan de lokale hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen zijn:

flauwvallen

duizeligheid

wazig zien

misselijkheid

pijn in de penis die niet weggaat

erectie die langer dan 6 uur aanhoudt

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts. Het is belangrijk om regelmatig op controle te gaan bij uw arts (bijv. 
elke 3 maanden).

Laat niemand anders uw medicatie, naalden of spuiten gebruiken. Stel uw apotheker al uw vragen 
over het bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Caverject®

Caverject Impuls®

Edex®

Muze®
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andere namen

prostaglandine E1(PGE1)
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