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Background 

Prevalensi disfungsi
ereksi di Indonesia 
adalah 35,6%. Survey 
ini melibatkan 255 
responden berusia 20 
– 80 tahun
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Product Detail 
BOX 

Isi 1 blister @4 Kaplet salut selaput



Disfungsi Ereksi

▪ Disfungsi ereksi atau impotensi adalah ketidakmampuan yang 
persisten dalam mencapai atau mempertahankan fungsi ereksi untuk
aktivitas seksual yang memuaskan. Batasan tersebut menunjukkan
bahwa proses fungsi seksual laki-laki mempunyai dua komponen yaitu
mencapai keadaan ereksi dan mempertahankannya (Samekto
Wibowo dan Abdul Gofir, 2008).

▪ faktor Faktor penyebab Disfungsi Ereksi

- Psikologis

- Neurohormonal 

- Faktor vaskular. 



Sildenafil Sitrat

Sildenafil Sitrat merupakan terapi oral untuk pengobatan
disfungsi ereksi dengan mekanisme kerja menghambat
Fosfordiesterase 5 sehingga dapat Mencapai dan 
mempertahankan ereksi



Komposisi : 

Tiap Blister terdapat 4 kaplet Salut selaput

Mengandung Sildenafil Citrate 100 mg 

Indikasi : 

Pengobatan Disfungsi Ereksi

Dosis : 

1 tablet  

Konsumsi 1 jam sebelum berhubungan (sebelum makan / jeda dengan makan 2 
jam) 



Mekanime Kerja TOPGRA 

Fisiologis ereksi pada penis pada saat ada stimulasi seksual melibatkan
pelepasan suatu senyawa, yaitu oksida nitrat (NO) dari bagian penis yang 
disebut corpus cavernosum. NO ini akan mengaktifkan enzim guanilat
siklase (GC), yang menyebabkan peningkatan senyawa siklik guanosin
monofosfat (cGMP), yang selanjutnya menyebabkan pelebaran pembuluh
darah di sekitar corpus cavernosum. Dengan pelebaran pembuluh darah di 
sekitar penis, maka darah dapat mengalir ke penis dan menyebabkan
pembesaran penis. Senyawa cGMP ini bisa dirusak oleh oleh enzim yang 
namanya fosfodiesterase-5 (PDE5). Sildenafil bekerja menghambat enzim
tersebut sehingga kadar cGMP tetap banyak dan dapat menyebabkan ereksi
penis.



https://zulliesikawati.wordpress.com/tag/sildenafil/

Mekanime Kerja TOPGRA 



BA/BE Kadar N-desmethyl dalam plasma 

1. Efektifitas TOPGRA 
setara dengan
efektifitas produk
Originator

2. Topgra sama-sama
menunjukan reaksi
bermakna setelah 30 
menit dikonsumsi

3. Durasi efektifitas
TOPGRA sama dengan
produk originator yaitu
4 – 6 jam  



Efektifitas TOPGRA 
Bioequivalen dengan

produk Innovator 

BPOM Approved 

Mengapa Harus pilih TOPGRA ?

11

Praktis, langsung minum 1 
jam sebelum berhubungan

Teruji secara ilmiah

(study report Bioequivalence) 

TOP Erection & 

TOP Duration 

Efektif Atasi Disfungsi ereksi

PDE 5-Inhibitor 

Menghambat specific enzim PDE5, sehingga

kadar cGMP yang banyak tetap dapa

mempertahankan ereksi




