
         

Hva er Bondil®?
Bondil® er en engangsapplikator som inne-
holder legemiddelet alprostadil og som  
brukes mot ereksjonssvikt.1, 2, 5

Hvordan virker Bondil®?
Når alprostadil administreres i urinrøret ved 
hjelp av applikatoren, blir lege middelet absor-
bert til svamplegemet og blodtilførselen øker 
til penis, som igjen gir en ereksjon.3

Hvor lang tid tar det før Bondil®  
virker?
Ereksjonen utvikles vanligvis etter  
5-10 minutter. Varigheten er som regel  
fra 30-60 minutter.3

Hvor ofte kan pasienten bruke Bondil®?
Pasienten anbefales ikke å benytte mer en  
2 doser i løpet av 24 timer.3

Gjør det vondt når man bruker Bondil®?
Pasienten kan de første gangene kjenne  
smerte ved bruk av Bondil®.  Det anbefales  
å følge bruksanvisningen for å få mindre  
ubehag. Video for bruker opplæring på  
www.felleskatalogen.no anbefales. Pasienten 
bør urinere før bruk og trekke penis ut i sin 
fulle lengde.3

Kan Bondil® gi en langvarig  
uønsket ereksjon?
Oppsøk lege om ereksjonen varer over  
4 timer. Priapisme (rigid ereksjon ≥6 timer) 
og forlenget ereksjon (rigid ereksjon  
>4 timer, men <6 timer) er rapportert med 
en frekvens på kun 0,1%, respektive 0,3% 
av pasientene.4

Dette er Bondil®:
• Liten, engangsapplikator i plast, 
 Urethralstift.2

• Respons etter ca. 10 min.3

• Effekten varer i 1/2 – 1 t.3

Administrasjonsmåte:3

Hva skal pasienten gjøre dersom  
ereksjonen varer lengre enn ønsket?
Legg isomslag på lårenes innside da det vil 
begrense blodtilførselen til penis. Isomslag 
legges vekselvis på lårenes innside i maks.  
10 minutter. Det er viktig at pasienten  
kontakter lege dersom ereksjonen varer  
opp mot 4 timer. Kontakt legevakten  
dersom legen er utilgjengelig.6

Utvalgt sikkerhetsinformasjon: 
Bør ikke brukes ved økt risiko for priapisme, 
ved unormal penis anatomi, balanitt, akutt 
eller kronisk urethritt.7 Er partner gravid eller 
plan legger å bli gravid, bør kondom brukes.6 
Feil innføring eller pasienter med blødnings-
defekter har økt risiko for urethralblødning.  
På grunn av faren for hypotensjon eller 
 synkope, bør pasienten informeres om 
symptomene på lavt blodtrykk.6 Pasienter 
som bruker antikoagulantia eller som har 
blødningsforstyrrelser kan ha øket tendens 
til uretra blødning.6 Smerter i penis opptrer 
hos ca. 30% av pasientene. Andre vanlige 
 bivirkninger er hypotensjon, hematom, hode-
pine, svimmelhet, peyronies sykdom, vaginal 
svie eller kløe hos partner, muskelspasmer og 
mindre blødning i uretra.4 

Referanser: 
1 Bondil SPC (11.06.2018), avsnitt 3, 4.1. 
2 Bondil SPC (11.06.2018), avsnitt 6.1.a.
3 Bondil SPC (11.06.2018), avsnitt 4.2. 
4 Bondil SPC (11.06.2018), avsnitt 4.8. 
5 Bondil SPC (11.06.2018), avsnitt 5.1. 
6 Bondil SPC (11.06.2018), avsnitt 4.4. og 4.9.
7 Bondil SPC (11.06.2018), avsnitt 4.3.
8 Bondil SPC (11.06.2018), avsnitt 6.6.
9 Bondil SPC (11.06.2018), avsnitt 6.4.

 1 Etter urinering, føres applikatoren 
  langsomt inn i urinrøret helt opp 
  til kragen.

 2 Knappen på toppen av 
  applikatoren trykkes inn 
  for å frigjøre legemiddelet.

 3 Før applikatoren forsiktig fra side 
  til side, for å sikre frigjøringen, 
  før den tas bort.

 4 Penis rulles mellom hendene 
  i minst 10 sekunder.  
  Respons etter ca. 10 minutter.
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Bondil«Meda»  
Middel mot erektil dysfunksjon.                                     ATC-nr.: G04B E01 
URETHRALSTIFT 500 μg og 1000 μg: Hver urethralstift inneh.: Alprostadil. 500 μg, 
resp. 1000 μg. Indikasjoner: Erektil dysfunksjon. Tillegg til andre tester ved 
diagnostisering av erektil dysfunksjon. Dosering: Behandling av erektil dysfunksjon: Det 
anbefales ikke å benytte mer enn 2 doser i løpet av en 24 timers periode. Oppstart av 
behandling: Anbefalt startdose er 500 μg. Under medisinsk veiledning kan doseringen økes 
trinnvis (til 1000 μg) inntil pasienten får tilfredsstillende behandlingsrespons. Som tillegg 
til andre tester ved diagnostisering av erektil dysfunksjon: Preparatet kan benyttes som 
tillegg i evalueringen av penil vaskulær funksjon ved hjelp av Doppler duplex ul-
tralydundersøkelse. Det er vist at Bondil 500 μg har tilsvarende effekt på penil arteriell 
vasodilatasjon og toppsystolisk hastighet som alprostadil 10 μg gitt som intrakavernøs 
injeksjon. Ved utskrivning fra klinikken bør ereksjonen ha avtatt. Spesielle 
pasientgrupper: Eldre: Det er ikke behov for aldersjustering av dose. Administrering: Til 
innføring i urinrøret. Se for øvrig pakningsvedlegg. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet 
for alprostadil. Abnormal penisanatomi (som angulering f.eks. forårsaket av Peyronies 
sykdom, urethrastriktur, uttalt hypospadi eller sterk krumming), balanitt, akutt eller kronisk 
uretritt eller kavernøs fibrose. Tilstander med økt risiko for priapisme (sigdcelleanemi eller 
arvelig tendens til sigdcelleanemi, trombocytemi, polycytemi, multiple myelomer, 
predisposisjon for venøs trombose eller tidligere tilbakevendende priapisme). Skal ikke 
brukes hos menn hvor seksuell aktivitet ikke er anbefalt, som ustabil kardiovaskulær eller 
cerebrovaskulær tilstand. Skal ikke brukes når kvinnelig partner er gravid, dersom det ikke 
også samtidig benyttes kondom. Forsiktighetsregler: Ev. underliggende årsaker til erektil 
dysfunksjon bør diagnostiseres og om mulig behandles før behandlingsstart. Feil innføring 
av urethralstift kan gi urethralabrasjon og mindre urethrablødning. Pasienter som bruker 
antikoagulantia eller har blødningsdefekter kan ha økt risiko for urethrablødning. Priapisme 
(ereksjon som varer >6 timer) kan inntreffe etter administrering, og bør behandles innen 6 
timer. Pasienter bør instrueres om å oppsøke lege ved ereksjon ≥4 timer. Ved priapisme 
kan dosereduksjon/seponering være nødvendig. Preparatet gir en liten økning av alprostadil 
i tillegg til naturlig forekommende PGE1 i sæd, og det anbefales derfor at fertile kvinner 
bruker prevensjon. Dette for å hindre irritasjon i vagina, samt for å beskytte fosteret. 
Preparatet bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har hatt forbigående iskemisk 
anfall eller har ustabil kardiovaskulær sykdom. Muligheten for misbruk av preparatet bør 
vurderes ved kjent psykiatrisk sykdom eller avhengighet. Seksuell stimulering og samleie 
kan føre til hjerte- eller lungeepisoder hos pasienter med koronar hjertesykdom, kongestiv 
hjertesvikt eller lungesykdom. Bør brukes med forsiktighet til disse pasientene og de skal 
delta i seksuell aktivitet med forsiktighet. Bruk hos pasienter med penile implantat er ikke 
studert. Pasient og partner bør informeres om at preparatet ikke beskytter mot smitte av 
seksuelt overførte sykdommer, inkl. hiv, og bør få råd om metoder som hindrer overføring. 
Bruk av Bondil vil ikke svekke sikkerheten ved bruk av kondom. Pga. faren for hy-
potensjon eller synkope, bør pasienten informeres om symptomene på lavt blodtrykk. 
Preparatet kan, pga. fare for hypotensjon eller synkope, påvirke evnen til å kjøre bil eller 
bruke maskiner. Hypotensjon eller synkope har inntruffet under den initiale titreringen og i 
løpet av den 1. timen etter administrering. Penil fibrose inkl. angulering, kavernøs fibrose, 
fibrøse knuter og Peyronies sykdom kan inntreffe etter administrering. Forekomsten av 
fibrose kan øke med økt brukstid. Regelmessig oppfølging, med nøye undersøkelse av 
penis, anbefales sterkt for å oppdage tegn på penil fibrose eller Peyronies sykdom. 
Behandlingen bør avbrytes ved penil angulering, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Systemiske interaksjoner er lite sannsynlig pga. de lave nivåer av 
alprostadil i perifer venøs sirkulasjon, men andre legemidler med påvirkning av erektil 
funksjon kan influere på responsen av preparatet. Slimhinneavsvellende legemidler og 
appetittreduserende midler kan redusere effekten av alprostadil. Pasienter som bruker 
antikoagulantia kan ha økt tendens til urethrablødning. Sympatomimetika kan redusere 
effekten av alprostadil. Alprostadil kan øke effekten av antihypertensiver, vasodilaterende 
legemidler, antikoagulantia og hemmere av trombocyttaggregasjon.  

C 



Mulige årsaker til utilfredsstillende effekt av Bondil®.
Anbefalt startdose: 500 mikrogram.3 
Uriner alltid før administrering.3 Hvis applikatoren ikke blir ført 
langt nok inn i urinrøret før pasienten trykker på knappen, kan  
effekten bli dårlig. Husk derfor å føre applikatoren helt opp til 
kragen.3,8 Ligger pasienten på ryggen etter å ha benyttet Bondil®, 
kan blodtilførselen til penis avta. Dette vil igjen gi en dårligere  
ereksjon. Det er derfor viktig at pasienten står, går eller sitter i ca.  
10 minutter, mens ereksjonen utvikles.3, 8

Oppbevaring 
Oppbevar Bondil® i kjøleskapet, men la applikatoren som skal brukes 
få romtemperatur før bruk.9

Ved ferie:
Bondil® kan oppbevares i romtemperatur, men må da brukes innen 
14 dager.9 Det er viktig at Bondil® ikke utsettes for høy temperatur 
(dvs. over 30°C) eller direkte sollys, siden dette kan føre til at lege-
middelet blir uvirksomt.9 Legg derfor ikke Bondil® igjen i bilen, eller  
på andre steder hvor den kan bli utsatt for høy temperatur.

Lokal behandling
ved erektil  
dysfunksjon 
(impotens)1
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Bondil «Meda»  
Middel mot erektil dysfunksjon.                                     ATC-nr.: G04B E01 
URETHRALSTIFT 500 μg og 1000 μg: Hver urethralstift inneh.: Alprostadil. 500 μg, 
resp. 1000 μg. Indikasjoner: Erektil dysfunksjon. Tillegg til andre tester ved 
diagnostisering av erektil dysfunksjon. Dosering: Behandling av erektil dysfunksjon: Det 
anbefales ikke å benytte mer enn 2 doser i løpet av en 24 timers periode. Oppstart av 
behandling: Anbefalt startdose er 500 μg. Under medisinsk veiledning kan doseringen økes 
trinnvis (til 1000 μg) inntil pasienten får tilfredsstillende behandlingsrespons. Som tillegg 
til andre tester ved diagnostisering av erektil dysfunksjon: Preparatet kan benyttes som 
tillegg i evalueringen av penil vaskulær funksjon ved hjelp av Doppler duplex ul-
tralydundersøkelse. Det er vist at Bondil 500 μg har tilsvarende effekt på penil arteriell 
vasodilatasjon og toppsystolisk hastighet som alprostadil 10 μg gitt som intrakavernøs 
injeksjon. Ved utskrivning fra klinikken bør ereksjonen ha avtatt. Spesielle 
pasientgrupper: Eldre: Det er ikke behov for aldersjustering av dose. Administrering: Til 
innføring i urinrøret. Se for øvrig pakningsvedlegg. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet 
for alprostadil. Abnormal penisanatomi (som angulering f.eks. forårsaket av Peyronies 
sykdom, urethrastriktur, uttalt hypospadi eller sterk krumming), balanitt, akutt eller kronisk 
uretritt eller kavernøs fibrose. Tilstander med økt risiko for priapisme (sigdcelleanemi eller 
arvelig tendens til sigdcelleanemi, trombocytemi, polycytemi, multiple myelomer, 
predisposisjon for venøs trombose eller tidligere tilbakevendende priapisme). Skal ikke 
brukes hos menn hvor seksuell aktivitet ikke er anbefalt, som ustabil kardiovaskulær eller 
cerebrovaskulær tilstand. Skal ikke brukes når kvinnelig partner er gravid, dersom det ikke 
også samtidig benyttes kondom. Forsiktighetsregler: Ev. underliggende årsaker til erektil 
dysfunksjon bør diagnostiseres og om mulig behandles før behandlingsstart. Feil innføring 
av urethralstift kan gi urethralabrasjon og mindre urethrablødning. Pasienter som bruker 
antikoagulantia eller har blødningsdefekter kan ha økt risiko for urethrablødning. Priapisme 
(ereksjon som varer >6 timer) kan inntreffe etter administrering, og bør behandles innen 6 
timer. Pasienter bør instrueres om å oppsøke lege ved ereksjon ≥4 timer. Ved priapisme 
kan dosereduksjon/seponering være nødvendig. Preparatet gir en liten økning av alprostadil 
i tillegg til naturlig forekommende PGE1 i sæd, og det anbefales derfor at fertile kvinner 
bruker prevensjon. Dette for å hindre irritasjon i vagina, samt for å beskytte fosteret. 
Preparatet bør brukes med forsiktighet hos pasienter som har hatt forbigående iskemisk 
anfall eller har ustabil kardiovaskulær sykdom. Muligheten for misbruk av preparatet bør 
vurderes ved kjent psykiatrisk sykdom eller avhengighet. Seksuell stimulering og samleie 
kan føre til hjerte- eller lungeepisoder hos pasienter med koronar hjertesykdom, kongestiv 
hjertesvikt eller lungesykdom. Bør brukes med forsiktighet til disse pasientene og de skal 
delta i seksuell aktivitet med forsiktighet. Bruk hos pasienter med penile implantat er ikke 
studert. Pasient og partner bør informeres om at preparatet ikke beskytter mot smitte av 
seksuelt overførte sykdommer, inkl. hiv, og bør få råd om metoder som hindrer overføring. 
Bruk av Bondil vil ikke svekke sikkerheten ved bruk av kondom. Pga. faren for hy-
potensjon eller synkope, bør pasienten informeres om symptomene på lavt blodtrykk. 
Preparatet kan, pga. fare for hypotensjon eller synkope, påvirke evnen til å kjøre bil eller 
bruke maskiner. Hypotensjon eller synkope har inntruffet under den initiale titreringen og i 
løpet av den 1. timen etter administrering. Penil fibrose inkl. angulering, kavernøs fibrose, 
fibrøse knuter og Peyronies sykdom kan inntreffe etter administrering. Forekomsten av 
fibrose kan øke med økt brukstid. Regelmessig oppfølging, med nøye undersøkelse av 
penis, anbefales sterkt for å oppdage tegn på penil fibrose eller Peyronies sykdom. 
Behandlingen bør avbrytes ved penil angulering, kavernøs fibrose eller Peyronies sykdom. 
Interaksjoner: For utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk 
interaksjonsanalyse. Systemiske interaksjoner er lite sannsynlig pga. de lave nivåer av 
alprostadil i perifer venøs sirkulasjon, men andre legemidler med påvirkning av erektil 
funksjon kan influere på responsen av preparatet. Slimhinneavsvellende legemidler og 
appetittreduserende midler kan redusere effekten av alprostadil. Pasienter som bruker 
antikoagulantia kan ha økt tendens til urethrablødning. Sympatomimetika kan redusere 
effekten av alprostadil. Alprostadil kan øke effekten av antihypertensiver, vasodilaterende 
legemidler, antikoagulantia og hemmere av trombocyttaggregasjon.  
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Bivirkninger: Hyppigst rapportert lokal bivirkning er smerter i penis (hos ca. 30%). I de 
fleste tilfellene ble smerten opplevd som mild eller moderat. Svært vanlige (>1/10): 
Kjønnsorganer/bryst: Smerter i penis. Nyre/urinveien: Svie i urinrøret. Vanlige(>1/100. 
<1/10): Kar: Hematom, symptomatisk hypotensjon. Kjønnsorganer/bryst: Forlenget 
ereksjon, peyronies sykdom, vaginal svie/kløe (hos partner). Muskel-skjelettsystemet: 
Muskelkramper. Nevrologisk: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Mindre 
urinrørsblødning. Mindre vanlige(>1/1 000, <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Hud: 
Erytem, hevelse av vener i bena, hudutslett, hyperhidrose, pruritus, skrotalt erytem. 
Infeksiøse: Forkjølelse. Kar: Perifer vaskulær sykdom, vasodilatasjon, venesykdom. 
Kjønnsorganer/bryst: Balanitt, bitestikkelcyste, ejakulasjonsforstyrrelse, erektil 
dysfunksjon, fimose, priapisme, smerte og sykdom i testiklene, smerte og ødem i skrotum, 
smertefull ereksjon, smerter i bekkenregionen, testikkelhevelse, testikkelklump, 
testikkelødem. Muskel-skjelettsystemet: Smerter i bena. Nevrologiske: Hyperestesi, 
hypoestesi, synkope eller presynkope. Nyre/urinveier: Akutt vannlatingsbehov, dysuri, 
hematuri, pollakisuri. Undersøkelser: Rask puls, redusert blodtrykk, økt kreatinin i blod. 
Sjeldne(>1/10 000, <1/1 000): Kjønnsorganer/bryst: Penil fibrose. Nyre/urinveien: 
Urinveisinfeksjon. Svært sjeldne( <1/10 000: Hud: Urticaria.  
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon, vedvarende smerter i penis, og i 
sjeldne tilfeller priapisme. Behandling: Pasienten må holdes under medisinsk overvåkning 
inntil systemiske eller lokale symptomer har opphørt. Se for øvrig pakningsvedlegg. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger G04B E01 på www.felleskatalogen.no.  
Egenskaper: Klassifisering: Prostaglandin E1 (PGE1). Virkningsmekanisme: Vasodilasjon 
av blodårer lokalt i de erektile vev i corpus cavernosum og økning av kavernøs arteriell 
blodtilførsel resulterer i penisrigiditet. Absorpsjon: Ca. 80% blir absorbert gjennom den 
urethrale mucosa i løpet av 10 minutter. Halveringstid: <10 minutter. Perifer venøs 
plasmakonsentrasjon er lav eller ikke påvisbar. Metabolisme: Raskt, både lokalt og i 
lungekapillærsengen. Utskillelse: 90% utskilles i urin i løpet av 24 timer og resten i feces. 
Oppbevaring og holdbarhet: Lagres uåpnet i foliepakkene i kjøleskap (2-8°C). Kan 
oppbevares hos pasienten i romtemperatur (15-25°C) i opp til 14 dager før bruk. Skal ikke 
utsettes for temperaturer >30°C. Pakninger og priser: 500 μg: 2 stk. (engangsapplikator) 
kr 299,60. 10 stk. (engangsapplikator) kr 1 353,00. 1000 μg: 2 stk. (engangsapplikator) kr 
347,10. 10 stk. (engangsapplikator) kr 1 590,50. Sist endret: 14.11.2019. Basert på SPC 
godkjent av SLV/EMA: 11.06.2018 

• telefon 66 75 33 00




