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Ενδοπεϊκές	  ενέσεις	  
Bimix:	  

•  15	  mg	  papaverine	  και	  0.5	  mg	  	  	  phentolamine	  ανά	  1	  ml	  

Trimix	  	  

•  300mg	  papaverine	  +	  10mg	  phentolamine	  +	  100μg	  

•  300mg	  papaverine	  +	  20mg	  phentolamine	  +	  100μg	  



Ασθενείς	  που	  δεν	  ανταποκρίνονται	  στους	  PDE5i	  

•  Μη	  σωστή	  λήψη	  του	  φαρμάκου	  
•  Προβλήματα	  ψυχολογικά	  και	  σχέσης	  
•  Σεξουαλική	  δυσλειτουργία	  της	  συντρόφου	  
•  Σοβαρή	  οργανική	  στυτική	  δυσλειτουργία	  





Προτίμηση	  PDE5i	  	  

•  Διακοπή	  περίπου	  στο	  50%	  

•  Οι	  μεγαλύτεροι	  σε	  ηλικία	  άνδρες	  τείνουν	  να	  προτιμούν	  	  
σιλδεναφίλη	  και	  βαρδεναφίλη	  ενώ	  οι	  νεότεροι	  ταδαλαφίλη	  
καθημερινής	  λήψης	  	  

•  Η	  επιλογή	  PDE5i	  θα	  πρέπει	  να	  είναι	  συνάρτηση	  της	  συχνότητας	  
επαφών	  και	  της	  ανάγκης	  για	  αυθορμητισμό	  

•  Δυνατότητα	  στον	  ασθενή	  να	  δοκιμάσει	  όλους	  τους	  PDE5	  ώστε	  να	  
επιλέξει	  ποιος	  ανταποκρίνεται	  στις	  ανάγκες	  του	  

•  Ασθενείς	  που	  δοκίμασαν	  όλους	  του	  PDE5i:	  συνέχιση	  χρήσης	  στα	  3	  
χρόνια	  σε	  ποσοστό	  86%.	  	  
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•  Βελτίωση	  του	  IIEF-‐EF.	  
•  Νέοι	  ασθενείς,	  μετά	  από	  ριζική.	  	  

PDE5i	  και	  VED	  

•  Ανταπόκριση	  έως	  31%	  
•  Παρενέργειες	  σε	  ποσοστό	  33%	  
•  20%	  ζάλη	  

PDE5i	  και	  ενδοπεϊκές	  ενέσεις	  

•  Βελτίωση	  σε	  ασθενείς	  με	  επίπεδα	  T	  <300ng/dl	  
	  	  	  

PDE5i	  και	  Τεστοστερόνη	  

Συνδυασμοί	  με	  PDE5i	  



•  Η	  παθοφυσιολογία	  είναι	  πολυπαραγοντική	  
•  Η	  αποτελεσματικότητα	  είναι	  μέτρια,	  δεν	  επηρεάζονται	  τα	  

επίπεδα	  σακχάρου	  	  
•  Βελτίωση	  αποτελεσματικότητας:	  Ρύθμιση	  επιπέδων	  γλυκόζης	  

αίματος	  και	  συνοδών	  νοσημάτων	  	  	  

Ασθενείς	  με	  Σακχαρώδη	  
Διαβήτη	  

Ασθενείς	  με	  	  
ριζική	  

προστατεκτομή	  

•  Η	  παθοφυσιολογία	  είναι	  πολυπαραγοντική	  
•  Αξιολόγηση	  της	  στυτικής	  ικανότητας	  πριν	  το	  χειρουργείο	  
•  PDE5i	  μετεγχειρητικά	  (Tadanafil	  5mg	  καλύτερα	  αποτελέσματα	  )	  

Ενημέρωση	  για	  τις	  δυσκολίες	  αποκατάστασης	  

Ασθενείς	  με	  νευρολογικά	  νοσήματα	  

•  Περιορισμένα	  στοιχεία	  για	  αποτελεσματικότητα	  &	  ασφάλεια	  
•  Sildenafil:	  Αποτελεσματική	  σε	  ασθενείς	  με	  Parkinson	  και	  MS	  
•  Sildenafil:	  Σε	  ασθενείς	  με	  πολλαπλή	  συστηματική	  ατροφία	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  παρατηρείται	  σοβαρή	  υπόταση	  






