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Bijsluiter: informatie voor de patiënt 

Testosteron   
10 mg/g , 50 mg/g crème 
 

Versie 26/9/2017 
 

 Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor 
u.  

 Bewaar de bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  

 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.  

 Dit geneesmiddel is speciaal voor u voorgeschreven door uw arts omdat een geregistreerd geneesmiddel niet 
voldoet of beschikbaar is voor u.  

 De apotheek van Infinity Pharma heeft deze farmaceutische bereiding met grote zorgvuldigheid en kwaliteit voor u 
gemaakt. 

 Door het apotheekteam wordt medicatiebewaking uitgevoerd en gecontroleerd of het medicijn goed past bij uw 
situatie. 

 Geeft u dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn 
voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  

 Krijgt u last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan 
contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.  

 

Inhoud: 
1. Wat is Testosteron crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?  

3. Hoe gebruikt u dit middel?  

4. Mogelijke bijwerkingen 

5. Hoe bewaart u dit middel?  

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 

1. Wat is Testosteron crème en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
Testosteron crème wordt voorgeschreven bij een tekort aan testosteron. 
Testosteron is een natuurlijk (bio-identiek) hormoon dat zorgt voor de ontwikkeling en instandhouding van de mannelijke 
geslachtskenmerken. Het heeft ook een algemeen opbouwend effect op het lichaam en het verhoogt het libido (de zin in 
seks). 
Er is geen indicatie voor Testosteron crème bij kinderen. 
 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
2a. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
Bent u allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten, neem dan contact op met uw arts. 
Niet gebruiken bij bekende of vermoede hormoonafhankelijke tumoren of hormoonafhankelijke tumoren in de 
(familie)geschiedenis. 
 

2b.  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Voorzichtig bij ovarium- en borstkanker, lever- en nierfunctiestoornissen, prostaathyperplasie, hartaandoeningen, hoge 
bloeddruk, epilepsie, migraine en diabetes mellitus. 
 

2c. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Testosteron versterkt de werking van coumarines. Vertel het de trombosedienst en uw apotheek als u start of stopt met 
Testosteron crème of het gebruik er van verandert. 
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2d. Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Gebruik Testosteron crème niet als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding geeft. 
Zwangerschapscategorie D (Australië). Het is niet bekend of testosteron overgaat in de moedermelk. 
 

3. Hoe gebruikt u dit middel? 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek. 
Uw arts bepaalt hoeveel u moet gebruiken. U mag maximaal 100 mg per dag gebruiken, dat zijn 12 pompjes van 
Testosteron 1% crème of 2 pompjes van Testosteron 5% crème. 
Na het wassen van de huid de crème aanbrengen, bij voorkeur op de schouders, armen of buik. Licht masseren tot de 
crème is opgenomen. Was na het aanbrengen de handen. Als u het gebied waarop de crème is aangebracht niet bedekt, 
kan de testosteron bij nauw en lang huidcontact ook overgebracht worden op een ander persoon. 
Aangeraden wordt om bij het eerste gebruik van de verpakking 3 keer te pompen, om te zorgen dat het pompje goed 
gevuld is en een gelijkmatige hoeveelheid afgeeft. Bij daarop volgend gebruik is dit niet meer nodig. 
Gebruik Testosteron crème zo lang als uw arts voorschrijft. 
 

3a. Heeft u teveel van dit middel gebruikt? 
Wanneer u teveel crème hebt gesmeerd, neem dan contact op met uw apotheker of behandelend arts. 
 

3b. Als u stopt met het gebruik van dit middel 
U kunt zonder problemen in één keer stoppen. 
 

4. Mogelijke bijwerkingen 
Bij meer dan 10%: reacties op de toedieningsplaats. 
Bij 1-10%: hoofdpijn, hoge bloeddruk, borstvorming, oedeem, versterkte lichaamsbeharing, acne, stijging van PSA, 
erytrocyten en hemoglobine. 
Bij vrouwen kan Testosteron crème leiden tot vermannelijking, zoals acne, haaruitval, mannelijke haargroei en 
stemverlaging. 
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. 
 

5. Hoe bewaart u dit middel? 
Bewaar dit middel droog en donker bij kamertemperatuur. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit 
middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket. Gebruik dit middel niet als u merkt dat 
het anders er uit ziet, smaakt of ruikt. Spoel dit middel niet door de wc en gooi het niet in de vuilnisbak. 
 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
6a. Welke stoffen zitten er in dit middel? 
Testosteron 10 mg/ml of 50 mg/ml crème bevat per gram crème 10 mg of 50 mg testosteron voor opname door de huid. 
Eén pompje levert 0,8 gram crème, dat is 8 mg of 40 mg testosteron. Een pompflacon bevat 50 ml. 
Als hulpstoffen zijn onder andere gebruikt: benzoëzuur (conserveermiddel), edetinezuur (stabilisator), sorbinezuur 
(conserveermiddel) en ureum (penetratiebevorderaar). 
 

6b. Bereidende apotheek 
Infinity Pharma BV, Postbus 517, 5700 AM Helmond 
 

Deze versie bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2017. 
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op www.infinitypharma.com. 
 

De informatie in deze bijsluiter is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze informatieve tekst, die weergeeft wat 
er bij Infinity Pharma over Testosteron 10mg/g en 50 mg/g crème bekend is, kunnen geen rechten of plichten worden 
ontleend. Tussentijdse wijzigingen, zet- en drukfouten zijn voorbehouden. 


