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Sp.zn.sukls276613/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

TESTIM 50 mg transdermální gel 

 

Testosteronum 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte 

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz 

bod 4.  

 

 

 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. Co je TESTIM a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TESTIM používat  

3. Jak se TESTIM používá  

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak TESTIM uchovávat  

6. Obsah balení a další informace 

 

 

1. Co je TESTIM a k čemu se používá 
 

TESTIM  je čirý gel obsahující testosteron. Testosteron je mužský pohlavní hormon. Gel se aplikuje 

na pokožku (ramena nebo nadloktí) a testosteron se do těla absorbuje skrz pokožku. Takto se dostává 

do krevního oběhu a pomáhá zvýšit hladinu testosteronu na požadovanou úroveň. Testosteron, který se 

do  těla dostává z přípravku TESTIM je stejný jako ten, který se vytváří přirozeně v těle. 

 

TESTIM se používá k náhradě testosteronu u mužů  s nedostatkem přirozeného testosteronu, což je 

stav nazývající se hypogonadismus. Testosteron vzniká přirozeně ve varlatech. Pomáhá vytvářet 

spermie a rozvíjet a udržovat mužské pohlavní znaky, jako je hluboký hlas a ochlupení na těle. Je 

rovněž nezbytný pro normální sexuální funkci a sexuální chování. Testosteron pomáhá udržet 

svalovou hmotu a sílu. 

 

TESTIM  se používá u dospělých mužů jako náhrada testosteronu pro léčbu různých zdravotních 

problémů způsobených nedostatkem testosteronu (mužský hypogonadismus). To je třeba potvrdit 

dvěma samostatnými měřeními hladiny testosteronu v krvi a přítomností klinických příznaků, jako je 

např.:   

- impotence 

- neplodnost 

- snížená sexuální apetence, 

- únava 

- depresivní nálada 

- úbytek kosti způsobený nízkými hladinami hormonu 

Pokud se léčíte na neplodnost, mohou být potřeba další léky stejně tak jako testosteron. 
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2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TESTIM používat 
 

Přípravek TESTIM mohou používat pouze muži. Zabraňte ženám nebo dětem přijít do kontaktu 

s místy, kam byl přípravek aplikován. Přípravek by neměli používat muži pod 18 let. Tento přípravek 

by neměl být použit ženami a to v žádném věku. 

 

Nepoužívejte TESTIM: 
- jestliže trpíte nebo máte podezření na rakovinu prostaty, 

- jestliže trpíte nebo máte podezření na rakovinu prsu (vzácná u mužů), 

- jestliže jste alergický na testosteron nebo na sóju nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6).  

 

Upozornění a opatření  

 

Před použitím přípravku TESTIM se poraďte se svým lékařem: 

- jestliže máte potíže při močení v důsledku zvětšení prostatické žlázy 

- jestliže máte závažné onemocnění srdce, jater nebo ledvin, může léčba přípravkem TESTIM 

způsobit závažné komplikace projevující se jako zadržení vody v těle, které je někdy doprovázeno 

(městnavým) srdečním selháním. 

- jestliže trpíte zvýšenou hladinou vápníku v krvi nebo moči způsobené rakovinou kostí, může Vás 

lékař zasílat na pravidelné krevní testy  

- jestliže máte vysoký krevní tlak nebo se léčíte pro vysoký krevní tlak, protože testosteron může 

způsobit zvýšení krevního tlaku 

- jestliže máte ischemické onemocnění srdeční (stav, který působí na průtok krve srdcem) 

- jestliže máte epilepsii 

- jestliže trpíte migrénami 

- jestliže máte potíže s dýcháním během spánku, které se projevují zvláště u lidí s velkou nadváhou 

nebo lidí již trpících dýchacími obtížemi 

- jestliže máte nebo jste někdy měli problémy se srážlivostí krve; trombofilie (abnormální srážení 

krve, které zvyšuje riziko trombózy – krevních sraženin v cévách).  

 

Výše uvedené se může zhoršit, pokud používáte přípravek TESTIM.  Pokud se vyskytne jakýkoli stav 

z výše uvedeného, kontaktujte svého lékaře. 

 

Obraťte se na svého lékaře, jestliže se vyskytnou jakékoli závažné kožní reakce v místě aplikace 

přípravku TESTIM.  

 

Při přímém kontaktu může dojít k přenosu testosteronu na dotyčnou osobu. Bližší informace jsou 

uvedeny v bodě 3 (Jak se TESTIM používá). 

 

Před zahájením léčby a v průběhu léčby Vám bude lékařem provedeno následující vyšetření krve: 

hladina testosteronu v krvi, kompletní krevní obraz.  

Léčba testosteronem může zrychlit rozvoj již existující rakoviny prostaty. Váš lékař bude provádět 

potřebné testy před zahájením léčby a poté bude periodicky provádět krevní testy a vyšetření prostaty. 

Pokud provozujete atletiku, pamatujte prosím, že tento přípravek může zapříčinit pozitivní výsledek 

při dopingovém testu. 

Testosteron se nesmí používat pro nárůst svalů nebo zlepšení fyzické síly u zdravých jedinců. 

 

Děti 

TESTIM není určen k léčbě dětí. 

 

Další léčivé přípravky a TESTIM 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal nebo které 

možná budete používat.  
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TESTIM může ovlivnit působení dalších léků a proto bude možná nutná úprava Vaší dávky. Toto je 

zejména důležité, jestliže užíváte: 

 

 

- inzulín  pro kontrolu hladiny cukru v krvi (u diabetes). Možná bude potřeba dávku insulinu v 

kombinaci s přípravkem TESTIM snížit 

- léky na snížení srážlivosti krve (antikoagulancia), protože TESTIM může zvýšit účinek těchto 

léků 

- kortikosteroidy nebo léky, které mohou zvyšovat produkci těchto hormonů (ACTH), protože jak 

kortikoidy tak i TESTIM může způsobit zadržování více vody 

 

Další formy interakcí: interakce laboratorních testů. Léčba testosteronem může měnit hladiny 

hormonů štítné žlázy ve Vašem těle. Funkce štítné žlázy není ovlivněna těmito menšími změnami 

v hladině hormonů štítné žlázy. Štítná žláza je umístěna v krku a podílí se na regulaci metabolismu a 

růstu. 

 

Těhotenství a kojení  

TESTIM není určen pro použití u žen. 

 

Těhotné ženy se musí vyhnout jakémukoli kontaktu s místy, kam byl TESTIM aplikován na muži, 

neboť testosteron může způsobit rozvoj nechtěných mužských rysů u rozvíjejícího se dítěte. 

 

Kojící ženy se musí rovněž vyhnout jakémukoli kontaktu s místy, kam byl TESTIM aplikován na 

muži. 

Pokud Vaše partnerka otěhotní, musíte se řídit všemi pokyny„ Jak zabránit přenosu TESTIM“, které 

jsou uvedeny dále v této příbalové informaci. 

 

TESTIM obsahuje propylenglykol 

Tento přípravek obsahuje propylengykol, který může způsobit podráždění Vaší kůže. 

 

 

 

3. Jak se TESTIM používá 
 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se 

svým  lékařem.  

 

TESTIM je určen pro transdermální podání, což znamená, že se aplikuje na kůži (ramena nebo 

nadloktí). 

 

Před zahájením léčby přípravkem TESTIM musí lékař zkontrolovat hladinu testosteronu v krvi.  

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 

jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Jedna  tuba obsahuje 50 mg testosteronu. Obvyklá 

zahajovací dávka je jedna tuba přípravku TESTIM (5g) denně. U některých pacientů bude potřeba 

podávat vyšší dávku a těm lékař předepíše dvě tuby gelu na den. Přesná dávka přípravku TESTIM 

bude upřesněna na základě pravidelného měření hladin testosteronu v krvi a na základě klinického 

posouzení odpovědi na léčbu přípravkem TESTIM. Máte-li pocit, že je Vaše dávka příliš silná nebo 

slabá, sdělte to Vašemu lékaři. Příznaky, jako je podrážděnost, nervozita, přírůstek hmotnosti a 

prodloužená nebo častá erekce mohou naznačovat nadměrné použití. 

 

Před použitím si přečtěte pozorně a dodržujte pokyny pro správné použití přípravku TESTIM. 

Přípravek TESTIM aplikujte pouze na zdravou a normální pokožku. Nenanášejte přípravek do oblasti 

genitálií (penis a varlata) nebo na poškozenou kůži a vyvarujte se kontaktu s otevřenými vředy, 

zraněními a podrážděnou kůží. 
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1. Aplikujte TESTIM každý den ve stejnou dobu (nejlépe ráno).  

 

2. Aplikujte obsah jedné nebou dvou tub gelu na ramena nebo nadloktí 

každé ráno podle instrukcí svého lékaře. Pokud se ráno sprchujete, 

aplikujte přípravek až po ranní koupeli či sprše. 

 

  

  

  

 

3. Ujistěte se, že Vaše ramena a/nebo nadloktí jsou čistá a úplně suchá 

předtím, než nanesete gel. 

 

 

 
 

 

4. Otevřete TESTIM hliníkovou tubu propíchnutím konce tuby horní 

částí víčka. 

5. Vymáčkněte celý obsah tuby do dlaně Vaší ruky. Tubu vymačkávejte 

od spodu nahoru. 

 
 

 

6.Aplikujte tenkou vrstvu přípravku TESTIM pouze na ramena nebo 

nadloktí. Takto Vaše tělo absorbuje správné množství testosteronu. 

 

7. Krouživými pohyby vtírejte gel krátce do Vaší pokožky, dokud na 

pokožce nezůstává žádný gel. Tento postup opakujte s druhou tubou, 

pokud Vám byly předepsány dvě tuby přípravku TESTIM pro aplikaci 

100 mg testosteronu denně. Doporučuje se, pokud Vám byly předepsány 

dvě tuby přípravku denně, použít pro aplikaci obou ramen (jednu tubu 

na jedno rameno) a/nebo nadloktí. 

 

 

 

 

 

 

8. Důkladně si umyjte ruce s mýdlem a vodou okamžitě po aplikaci. 

Toto sníží možnost rozšíření přípravku na další lidi. 

 

 
 

 

9.Nechte přípravek TESTIM krátce zaschnout před tím, než se oblečete. 

Tím zabráníte setření přípravku z Vaší kůže oblečením a zajistíte, že 

Vaše tělo absorbuje správné množství testosteronu. 

 

 

10.Pokud omyjete místo, kam jste aplikovali přípravek TESTIM během 

6 hodin od aplikace, můžete tím snížit množství testosteronu 

absorbovaného Vaším tělem. Z tohoto důvodu počkejte alespoň 6 hodin 

od aplikace gelu před tím, než se osprchujete nebo budete koupat, aby 

tím bylo zajištěno, že se do Vašeho těla absorbuje nejvyšší množství 

přípravku TESTIM. 
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Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým  lékařem. 

 

 

 

Jak zabránit přenosu přípravku TESTIM  

 

Je důležité zabránit přenosu přípravku na jiné osoby, především na ženy a děti. Jestliže neučiníte 

patřičná opatření, můžete přenést přípravek dotykem kůží na další osoby, což může mít za následek 

zvýšení hladiny testosteronu u této dotčené osoby. Jestliže je tento kontakt opakovaný, může to 

způsobit nechtěné nežádoucí účinky jako je růst ochlupení v obličeji a na těle, akné, prohloubení 

hlasu, změny v menstruačním cyklu žen. Obdobně, děti mají přirozenou hladinu testosteronu na nízké 

koncentraci a vysoká hladina by jim mohla ublížit. 

 

Tomuto přenosu můžete zabránit tak, že budete dodržovat následující doporučení: 

 po aplikaci gelu si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou, 

 jakmile gel zaschne, zakryjte místo aplikace volným oděvem, 

 před každou situací, v níž dochází k těsnému kontaktu pokožky s pokožkou jiné osoby, se 

vysprchujte nebo vykoupejte nebo si zakryjete místa, kam byl gel aplikován, oblečením (např. 

košilí) 

 ponecháte si dlouhou dobu mezi aplikací gelu a intimním stykem nebo těsným kontaktem 

s pokožkou jiné osoby 

 

Co dělat, pokud došlo k vystavení kontaminace pokožky jiné osoby přípravkem TESTIM 
Jestliže dojde k částečnému přenosu přípravku TESTIM na jinou osobu, a to vzájemným kontaktem 

kůží, nebo pokud dojde k přímému kontaktu druhé osoby přímo s gelem, omyjte co nejdříve 

zasaženou pokožku této osoby mýdlem a vodou. Čím bude doba kontaktu před umytím delší, tím je 

vyšší možnost, že daná osoba absorbuje testosteron. Toto je zejména důležité u žen, obzvláště 

těhotných či kojících žen a dětí. 

 

Pokud si povšimnete změn v tělesném ochlupení, výrazně zvýšeného výskytu akné nebo jiných 

známek vývoje mužských znaků, obraťte se na svého lékaře. 

 

Jestliže jste použil více přípravku TESTIM, než jste měl 

Jestliže jste omylem použil příliš mnoho přípravku, omyjte si místo okamžite mýdlem a vodou. Další 

informace o možných nežádoucích účincích jsou uvedeny v oddíle 4 (Možné nežádoucí účinky). 

 

Jestliže jste zapomněl použít přípravek TESTIM 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. 

Jestliže si Vaši další dávku máte aplikovat za méně než 12 hodin, neberte si další dávku, ale pokračujte 

v dávkování další dávkou jako obvykle. Jestliže si Vaši další dávku máte aplikovat za více než 12 

hodin, pak si tuto dávku aplikujte. Následující den pak postupujte podle Vašeho běžného dávkovacího 

schématu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

4. Možné nežádoucí účinky  
 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

Důležité nežádoucí účinky nebo příznaky a co dělat při jejich výskytu  

Jestliže Vám bylo po vyšetření nebo po pravidelné kontrole krve řečeno, že se vyvinul některý 

z následujících nežádoucích účinků, kontaktujte svého lékaře okamžitě. Váš lékař může léčbu ukončit 

nebo přerušit. 
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Následující časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u nejvýše 1 z 10 lidí používajících přípravek 

TESTIM: 

- zhoršení hypertense (vysoký krevní tlak) 

- zvýšení prostatického specifického antigenu (PSA). PSA je protein, který se vytváří v prostatě a 

může být použit jako indikátor onemocnění prostaty 

- zvýšený počet červených krvinek, zvýšený hematokrit (procento červených krvinek v krvi) a 

hemoglobin (složka červených krvinek, která přenáší kyslík), zjištěné při pravidelných vyšetřeních 

krve 

 

Pokud se některý z těchto nežádoucích účinků u Vás vyskytne, navštivte okamžitě svého lékaře. Lékař 

může rozhodnout o přehodnocení nebo ukončení léčby. 

 

Následující časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u nejvýše 1 z 10 lidí používajících přípravek 

TESTIM: 

- zarudnutí, vyrážka nebo další reakce v místě aplikace 

- akné 

- bolest hlavy 

 

Následující nežádoucí účinky jsou méně časté a mohou vyskytnout u nejvýše 1 ze  100 lidí 

používajících přípravek TESTIM: 

- zvětšení prsů u mužů 

- návaly horka a červenání 

- svědění 

- zadržování vody 

 

Velmi vzácně (u méně než 1 z 10 000 lidí)  se může vyskytnout nepřítomnost zralých spermií 

v ejakulátu (azoospermie). 

 

Sdělte svému lékaři co nejdříve, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků. Lékař se 

může rozhodnout upravit Vaši léčbu: 

- příliš častá nebo přetrvávající erekce 

- jakékoli změny barvy kůže 

- otoky kotníků 

- nevysvětlitelné nevolnosti (cítit se nemocen) nebo zvracení   

- jakékoli dechové obtíží vč. obtíží během spánku  

 

Další nežádoucí účinky  

Následující nežádoucí účinky nebyly hlášeny při používání přípravku TESTIM, ale mohou se objevit 

při léčbě testosteronem: 

- rakovina prostaty 

- jaterní potíže (které mohou být spojeny se zhoršenou funkcí jater nebo žloutenkou – žluté 

zabarvení očí a kůže) 

- abnormality prostaty (zvětšení prostaty může způsobit obtíže s močením) 

- náladovost 

- mravenčení a brnění 

- změny hladin tuků v krvi   

- úzkost 

- snížení sexuální touhy 

- ztráta vlasů 

- kožní seborea (olejová kůže) 

- zvýšení ochlupení 

- pocit slabosti, nemoci 

- svalové křeče 
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V případě prodlouženého užívání nebo zvýšené dávky: 

- změny v hladinách solí (elektrolytů) jako je sodík, chlorid, draslík, vápník, anorganické fosfáty, 

které mohou vést k edémům (otoky), hypertenzi (zvýšení kevního tlaku) nebo změny chování 

(úzkost) 

- častá nebo/a prodloužená erekce penisu 

 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 
  

5. Jak TESTIM uchovávat 
 

Uchovávejte tento přípravek  mimo dohled a dosah dětí.  

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 

 

Uchovávejte přípravek mimo dosah otevřeného ohně a přímého slunečního záření, protože obsah tuby 

je hořlavý. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

6. Obsah balení a další informace 

 

Co TESTIM obsahuje 

 

- Léčivou látkou je testosteronum.  1 jednodávková tuba obsahuje 5 g  gelu s obsahem 

testosteronum 50 mg.  

- Pomocnými látkami jsou pentadekalakton, karbomery (980 a kopolymer),  propylenglykol, 

glycerol, makrogol 1 000, bezvodý ethanol, trometamol, čištěná voda. Obsah etanolu je přibližně 

74%. 

 

 

Jak TESTIM  vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Tento přípravek se dodává jako gel v jednodávkové tubě a je to čirý až průsvitný gel. 

TESTIM se dodává v jednodávkové hliníkové tubě se šroubovacím uzávěrem, každá tuba obsahuje 5 g 

gelu. TESTIM je k dispozici v krabičkách o obsahu 7, 14, 30 nebo 90 tub. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
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Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o. 

Jesenice u Prahy, Česká republika 

 

Výrobce: 

Ferring GmbH, Wittland 11, 241 09 Kiel, Německo 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.10.2016 

 


