
GMP APOTHEEK MIERLO-HOUT 
Postbus 517 

5700 AM   HELMOND 
Telefoonnummer: 0492 – 509750 

www.mierlohout.nl 
 

 

Aan deze informatieve tekst, die weergeeft wat er in de apotheek over Methyl-testosteron 5 mg S.L.  bekend is, kunnen geen 

rechten of plichten worden ontleend. 
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Methyl-testosteron 5 mg S.L. tabletten 
 

Algemeen 

Methyl-testosteron 5 mg S.L. tabletten zijn receptplichtig. 

Bewaar deze tabletten bij kamertemperatuur (15-25 °C). Houd het medicijn buiten het bereik en uit het zicht van kinderen. 

 

Samenstelling 

Eén tablet Methyl-testosteron 5 mg S.L. bevat 5 mg methyltestosteron in een tablet voor toediening onder de tong. 

Daarnaast bevat Methyl-testosteron 5 mg S.L. per tablet 1 mg riboflavine als hulpstof. 

 

Toepassing 

Methyl-testosteron 5 mg S.L. wordt voorgeschreven bij een tekort aan testosteron, als hulp bij het aansterken na zware 

gebeurtenissen, of bij hormoongevoelige tumoren zoals uitgezaaide borstkanker. 

Methyltestosteron heeft dezelfde eigenschappen als het lichaamseigen testosteron, maar wordt als zuigtablet toegediend. Bij 

innemen op de normale wijze (doorslikken) is de werkzaamheid ongeveer 50% minder. Testosteron helpt het lichaam op te 

bouwen (anabool) en te vermannelijken (androgeen). 

 

Gebruik 

Kijk voor het juiste gebruik altijd op het etiket van de apotheek. 

Tenzij uw arts anders voorschrijft is het gebruik 1 tot 3 tabletten per dag. 

Laat de tabletten onder de tong uiteen vallen. Dit ”wegsmelten” duurt ongeveer 2-6 minuten en geeft vaak licht zoete smaak. 

Gebruik Methyl-testosteron 5 mg S.L. zo lang als uw arts voorschrijft. U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 

Wanneer u teveel heeft ingenomen, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 

 

Contra-indicaties 

Overgevoeligheid of allergie voor één van de bestanddelen, (vermoede) prostaatkanker, mannen met borstkanker. 

Voorzichtig bij lever- en nierinsufficiëntie en hart- en vaatziekten. 

Methyltestosteron staat op de WADA-dopinglijst. 

 

Interacties 

Methyltestosteron versterkt de werking van cumarinederivaten (bijv. acenocoumarol, fenprocoumon). Waarschuw de 

trombosedienst en uw apotheek als u start of stopt met Methyl-testosteron 5 mg S.L. of het gebruik er van wijzigt. 

Methyltestosteron versterkt de werking van bloedglucose verlagende middelen (bijv. insulines, metformine). Laat uw arts uw 

bloedglucose controleren. 

 

Zwangerschap, borstvoeding en kinderwens 

Gebruik Methyl-testosteron 5 mg S.L. niet als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding geeft. Gebruik 

voorbehoedsmiddelen als u zwanger kunt worden. 

Zwangerschapscategorie X (USA), D (Australië, testosteron). Methyltestosteron gaat over in de moedermelk. 

 

Bijwerkingen 

Bij meer dan 10%: oedeem, acne, pijnlijke borsten, langdurige en pijnlijke erecties, menstruatiestoornissen, vermannelijking. 

Onbekend hoe vaak: leverafwijkingen, borstvorming, hartklachten (hartritmestoornissen, hartfalen). 

Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat neem dan contact op met uw apotheker of 

behandelend arts. Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere 

bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. 


