Gebruik Androskat®
Het medicijn Androskat® , zorgt voor verwijding van de bloedvaten en verslapping van
de gladde spiercellen in het zwellichaam van de penis. Hierdoor stroomt er meer bloed
in het zwellichaam, waardoor een erectie kan ontstaan. Androskat® werkt binnen
enkele minuten na de injectie. Na ongeveer 15 minuten is de werking maximaal.
Waar moet u op letten
Het kost u enige tijd om uit te zoeken bij welke dosering u een erectie krijgt.
Die dosering is niet voor iedereen gelijk. U begint met een lage dosering. Krijgt u dan
geen erectie, dan mag u de dosering volgens onderstaand schema verhogen totdat u
een erectie krijgt. U mag de dosering echter niet vaker dan wekelijks verhogen.
Wanneer u uw dosering gevonden heeft, houdt u zich dan aan deze dosering en
verhoog hem niet!
Schema om de dosis te verhogen is: 0,2 ml – 0,4 ml – 0,6 ml – 0,8 ml – 1,0 ml – 1,2 ml
– 1.4 ml – 1,6 ml – 1,8 ml – 2.0 ml
Bij vragen over de dosering kunt u ook altijd contact opnemen met de verpleegkundige.
We adviseren u om in ieder geval vier dagen te wachten voordat u Androskat®
opnieuw gebruikt.
Androskat® in combinatie met andere medicatie
De meeste medicatie kan zonder problemen worden gecombineerd met de Androskat®
zelfinjecties. Bij twijfel kunt u hierover contact opnemen met uw apotheek.
Mannen die bloedverdunnende medicijnen gebruiken lopen meer risico op onderhuidse
bloeduitstortingen van de penis. De praktijk heeft echter geleerd dat dit alleszins
meevalt. Roken en het overmatig gebruik van alcohol voorafgaand aan de injectie gaan
niet goed samen. Vooral door roken kan de werking van Androskat® worden
tegengewerkt. Wij adviseren u daarom om een uur voor de injectie niet te roken.

Instructies voor het gebruik van Androskat®
De verpleegkundige zal u op de polikliniek leren hoe u de injecties moet klaar maken
en toe dienen en waar u speciaal op moet letten.
Het gereedmaken van de spuit en het injecteren dient bij voldoende licht uitgevoerd te
worden. Neem de tijd voor deze handelingen. Let op een goede hygiëne, was uw
handen en de penis goed met zeep voordat u gaat injecteren. Voer onderstaande
procedure alleen uit indien deze duidelijk uitgelegd en voorgedaan is door uw arts of
urologie verpleegkundige.
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Gereedmaken van de injectiespuit

1. Tijdens het klaarmaken van de spuit hygiënisch werken, de naalden niet met de
vingers aanraken.
2. De lange naald, de opzuignaald, in de huls op de injectiespuit plaatsen.
Eventuele vloeistof in het bovenste gedeelte van de ampul naar beneden tikken. De
ampul openbreken bij het smalle deel van de hals. De ampul goed rechtop houden
tijdens het openbreken. (zie ook onderstaande figuur met beschrijving):

Houdt de ampul met de ene hand, met de stip naar voren, vast. Breek de top van de
ampul met de andere hand, met de duim op de stip, met een trekbeweging met een
boog naar achter, in de hals af.
3. De huls van de opzuignaald verwijderen, de naald in de ampul steken en de injectie
vloeistof opzuigen in de injectiespuit. Vermijd opzuigen van lucht.
4. Beschermhuls weer op de naald zetten en de naald van de spuit verwijderen. Plaats
de korte injectienaald op de spuit. Verwijder de huls van de injectienaald.
5. De injectiespuit met de naald naar boven houden en enkele malen met de nagel
tegen de spuit tikken, om de luchtbellen te laten opstijgen. Vervolgens de spuit zover
leegdrukken dat de voorgeschreven dosering in de spuit achterblijft.
Het toedienen van de injectie
1. Penis zo dicht mogelijk tegen de buikwand vastpakken tussen duim en wijsvinger,
zodanig dat de huid eroverheen spant.
2. Selecteer een stukje huid waar geen bloedvaten zichtbaar zijn. Dit is bij voorkeur 4
tot 5 mm links of rechts van het midden van de penis, vlakbij de buikwand. Hierdoor
wordt beschadiging van zenuwen of de urineleider voorkomen. Reinig de injectie
plaats met behulp van een alcoholwatje.
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3. Houd de injectiespuit vast als een pen. Plaats de naald loodrecht op de injectie
plaats.
4. Druk de naald (tot aan het plastic) door de huid in het zwellichaam. Hierbij moet door
een weerstand worden geprikt.
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5. De naald stukje terugtrekken, vingers laten verslappen en in één keer langzaam de
oplossing volledig injecteren. Daarbij moet geen weerstand gevoeld worden. Indien
u wel weerstand voelt, trekt u de naald 1 tot 2 mm terug en injecteert u opnieuw.
Indien u nog steeds weerstand voelt, moet u de naald uit de penis trekken en contro
leren op verstopping door er een druppel uit te spuiten. Daarna kunt u de injectie
opnieuw, zoals hierboven beschreven, uitvoeren.
6. Als de spuit volledig leeg is, trek dan de naald uit de penis en druk de injectieplaats
tenminste 2 minuten dicht. Tegelijkertijd moet de penis licht worden gemasseerd om
de vloeistof te verdelen.
De injectie moet bij voorkeur de ene keer links en de andere keer rechts worden
toegediend.
Omdat de injectie moet plaatsvinden onder steriele omstandigheden, worden de
ampullen, de injectienaalden, de injectiespuit en de alcoholwatjes slechts éénmaal
gebruikt.
Overdosering
Het belangrijkste risico bij het toedienen van deze medicatie is het risico van een te
lang durende erectie. Indien een erectie langer dan 4 uur aanhoudt dient u uw arts of
diens plaatsvervanger te waarschuwen, ook als dit ’s avonds of ’s nachts gebeurt.
Overdag kunt u bellen naar de polikliniek urologie van ziekenhuis de Tjongerschans
0513 - 685 350. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met
de dienstdoende huisarts.
Welke bijwerkingen kan Androskat® geven
Als gevolg van de injectie zijn de volgende bijwerkingen gemeld: bloeduitstorting,
verdoofd gevoel in de penis, roodheid van de injectieplaats, voorbijgaande pijn,
zwelling van de voorhuid en duizeligheid. Raadpleeg uw arts als deze verschijnselen
langere tijd aanhouden. Verlengde erecties kunnen optreden. Indien een erectie langer
dan 4 uur aanhoudt dient u uw arts of zijn plaatsvervanger te waarschuwen (ook 's
nachts).
Bij regelmatig gebruik gedurende een langere periode kan een plaatselijke verharding
ontstaan. Neemt u in dit geval contact op met uw arts. De verharding verdwijnt
doorgaans na het stoppen met de injecties.
Informeer uw arts of apotheker wanneer bijwerkingen optreden die hierboven niet zijn
genoemd.
Aanwijzingen voor bewaren en houdbaarheid.
Androskat® moet bewaard worden bij kamer temperatuur in de originele verpakking
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum die op de verpakking vermeld staat.
Op de ampul is dit terug te vinden na de aanduiding ‘Exp’. De eerste twee cijfers
geven de maand aan en de laatste twee cijfers het jaartal. De verpakking buiten bereik
van kinderen houden
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Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal
is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het
inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD
app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een
vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld,
sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar
het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of
verlies van dergelijke zaken.
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