
Η εταιρία Ipsen ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου 
ιδιοσκευάσματος Testim gel 50mg (1%). Το Testim 

gel είναι τεστοστερόνη σε μορφή γέλης. Συνιστάται στη 
θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης για τον ανδρικό 
υπογοναδισμό, εφόσον η ανεπάρκεια τεστοστερόνης έχει 
επιβεβαιωθεί από τα κλινικά ευρήματα και τις βιοχημικές 
αναλύσεις.

Το gel τοποθετείται στο δέρμα (στους ώμους ή/και στους βρα-
χίονες) και παρέχει τεστοστερόνη στον οργανισμό δια μέσου 
του δέρματος. Το Testim gel στεγνώνει πολύ γρήγορα. Μόλις 
το Testim gel απορροφηθεί μέσω του δέρματος, εισχωρεί στην 
κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέ-
δων τεστοστερόνης στα φυσιολογικά επίπεδα. 

Ο τύπος της τεστοστερόνης που χορηγείται στον οργανισμό 
μέσω του Testim gel είναι ο ίδιος με την τεστοστερόνη που πα-
ράγεται από τους όρχεις.

Η αποκατάσταση των επιπέδων τεστοστερόνης στα φυσιολογικά 
οδηγεί στη βελτίωση πολλών συμπτωμάτων που σχετίζονται με 
τον υπογοναδισμό, όπως βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας 
και σεξουαλικής επιθυμίας, αύξηση της μυϊκής μάζας και δύναμης, 

μείωση του σπλαχνι-
κού λίπους, αύξηση 
της οστικής πυκνότη-
τας και μείωση του 
κινδύνου οστεοπό-
ρωσης. 

Το Testim gel είναι 
μια πρόσφατη πρόο-
δος στη θεραπεία του υπογοναδισμού. Η ανάπτυξή του είχε ως 
στόχο να παρέχει βελτιωμένες φαρμακοκινητικές ιδιότητες, κα-
θώς επίσης και να έχει βελτιωμένη αποδοχή από τους ασθενείς 
(έναντι των διαθέσιμων έως σήμερα θεραπειών). 

Το Testim gel 50mg (1%) διατίθεται σε σωληνάρια της μιας 
δόσης, σε συσκευασία των 30 σωληναρίων (Λ.Τ. 57,09 €).

Η συνιστώμενη δόση έναρξης του Testim gel είναι 50mg τε-
στοστερόνης την ημέρα (1 σωληνάριο).

Εάν τα επίπεδα τεστοστερόνης ορού είναι κάτω από τα φυσι-
ολογικά όρια, μετά από τη μέτρηση της πρωινής τεστοστερόνης 
7-14 ημέρες μετά την έναρξη της χορήγησης, η ημερήσια δόση 
μπορεί να αυξηθεί στα 100mg (2 σωληνάρια).

Testim gel 50mg (1%)
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