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Příloha č. 2 k  rozhodnutí o registraci  sp.zn. sukls102625/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bicalutamid Stada 150 mg
potahované tablety

bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 
má-li stejné příznaky jako Vy. 
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je přípravek Bicalutamid Stada 150 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bicalutamid Stada 150 mg užívat 
3. Jak se přípravek Bicalutamid Stada 150 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5 Jak se přípravek Bicalutamid Stada 150 mg uchovává 
6. Další informace 

1. CO JE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID STADA 150 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bikalutamid patří do skupiny anti-androgenů. Anti-androgeny působí proti účinku androgenů 
(mužských pohlavních hormonů).

Bicalutamid Stada 150 mg je používán u dospělých mužů k léčbě rakoviny prostaty bez metastáz u 
pacientů, pro které kastrace nebo jiná léčba není indikována nebo není přijatelná.

Přípravek může být používán v kombinaci s radioterapií nebo operací prostaty v rámci programu časné 
léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
BICALUTAMID STADA 150 MG UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Bicalutamid Stada 150 mg:
- jestliže jste přecitlivělý (alergický) na léčivou látku bikalutamid nebo na kteroukoliv další složku 
přípravku Bicalutamid Stada 150 mg (viz bod 6. Další informace).
- jestliže jste žena.
- nepodávejte přípravek dětem.
- jestliže užíváte léky obsahující terfenadin nebo astemizol, které se užívají k léčbě alergií, nebo 
cisaprid užívaný na pálení žáhy a kyselé říhání.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bicalutamid Stada 150 mg je zapotřebí:
- Jestliže trpíte onemocněním jater. V takovém případě bude lékař při užívání přípravku 

pravidelně provádět krevní testy ke kontrole jaterní funkce. 
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Pokud se Vás některá z uvedených skutečností týká a ještě jste o tom neinformovali svého lékaře, 
musíte se poradit se svým lékařem nebo s lékárníkem dříve než začnete přípravek Bicalutamid Stada 
150 mg užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Před užíváním bikalutamidu informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívali 
některé z následujících léčiv:
- Cyklosporin (používá se k potlačení imunitního systému k zabránění a léčbě odmítnutí 
transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně). Bikalutamid může zvýšit koncentraci substance 
nazývané kreatinin v plazmě a Váš lékař Vám může odebírat vzorky krve pro kontrolu.
- Midazolam (léčivo uvolňující úzkost před operací nebo dalšími procedurami nebo jako anestetikum 
před a při operačním zákroku). Pokud se musíte podrobit operačnímu zákroku nebo v nemocnici trpíte 
velikou úzkostí, musíte informovat lékaře a zubaře o užívání přípravku Bicalutamid Stada 150 mg. 
- Terfenadin a astemizol, léčiva na alergie nebo cisaprid užívaný při pálení žáhy a kyselém říhání (viz 
bod 2. Neužívejte přípravek Bicalutamid Stada 150 mg).
- Léčiva nazývaná blokátory vápníkového kanálu, např. diltiazem a verapamil. Tato léčiva se užívají 
při problémech se srdcem, angině pectoris a vysokém krevním tlaku.
- Léčiva na zředění srdce, např. warfarin.
- Cimetidin na pálení žáhy a kyselé říhání.
- Ketokonazol, lék na plísňové infekce.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v 
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Užívání přípravku Bicalutamid Stada 150 mg s jídlem a pitím
Přípravek Bicalutamid Stada 150 mg se nemusí užívat spolu s jídlem, ale musí být polykán celý a zapit 
sklenicí vody.

Těhotenství a kojení 
Přípravek Bicalutamid Stada nesmějí ženy nikdy užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Bicalutamid Stada 150 mg neovlivňuje schopnost řídit či obsluhovat stroje. Nicméně, u 
některých lidí tento lék způsobuje ospalost. Pokud si myslíte, že u Vás přípravek způsobuje ospalost, 
informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před řízením a ovládáním strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Bicalutamid Stada 150 mg
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, informujte o tom svého lékaře dříve, než 
začnete přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID STADA 150 MG UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Bicalutamid Stada 150 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Jestliže si 
nejste jistý, poraďte se s lékárníkem. 

Obvyklá dávka je 1 tableta jedenkrát denně. 
Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Snažte se užívat tento léčivý přípravek každý den 
přibližně ve stejnou dobu. 

Jestliže jste užil více přípravku Bicalutamid Stada 150 mg, než jste měl
Jestliže si myslíte, že jste mohl užít víc tablet než jste měl, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo 
nejbližší pohotovost. Vezměte s sebou zbylé tablety nebo obal léku, aby mohl lékař určit, jaký lék jste 
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si vzal. Lékař se může rozhodnout monitorovat Vaše tělesné funkce dokud se bikalutamid z těla 
nevyplaví.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Bicalutamid Stada 150 mg
Pokud zapomenete vzít svou denní dávku léku, poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste doplnil vynechanou dávku. Pouze pokračujte v zavedeném užívání 
v pravidelnou dobu.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Bicalutamid Stada 150 mg
Nepřestávejte užívat lék, i když se cítíte lépe, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Bicalutamid Stada 150 mg nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého. 

Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, měli byste okamžitě kontaktovat svého 
lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Jedná se o velmi závažné nežádoucí účinky.

- Kožní vyrážka, svědění, kopřivka, olupování kůže, puchýřky nebo krusty na kůži.
- Otok tváře nebo krku, rtů, jazyka nebo hrdla, který může způsobit potíže při polykání nebo 

dýchání, nebo závažné svědění kůže s pupínky.
- Závažná dušnost s možností kombinace s kašlem a horečkou. 
- Žluté zabarvení kůže nebo bělma očí.

Další možné nežádoucí účinky jsou:

Velmi časté nežádoucí účinky: vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů
- vyrážka
- napětí v prsou 
- zvětšení tkáně prsu u mužů
- pocit slabosti

Časté nežádoucí účinky: vyskytují se u 1 – 10 pacientů ze 100
- návaly horka
- nízký počet červených krvinek (anémie)
- ztráta chuti k jídlu
- snížení chuti na sex
- deprese
- závratě
- problémy se spaním
- bolest žaludku, na hrudi nebo v pánvi
- zácpa a nadýmání
- porucha trávení
- nevolnost
- změny jaterních funkcí včetně zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka)
- vypadávání vlasů
- nadměrný růst vlasů
- suchá kůže
- svědění kůže
- krev v moči (hematurie)
- potíže při erekci
- otok rukou, chodidel, paží nebo nohou (edém)
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- přírůstek hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky: vyskytují se u 1 – 10 pacientů z 1 000
- alergické reakce. Příznaky mohou zahrnovat kožní vyrážku, svědění, kopřivku, olupování kůže, 
puchýřky nebo strupy na kůži a otok tváře nebo krku, rtů, jazyka nebo hrdla, který může způsobit 
problémy při dýchání nebo polykání. 
- zánět plic nazývaný intersticiální plicní choroba. Příznaky mohou zahrnovat závažnou dušnost 
s kašlem a horečkou.

Vzácné nežádoucí účinky: vyskytují se u 1 – 10 pacientů z 10 000
- selhání jater

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo jestliže zaznamenáte 
jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 

5. JAK SE BICALUTAMID STADA 150 MG UCHOVÁVÁ 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek Bicalutamid Stada nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. První 2 
číslice označují měsíc a poslední 4 číslice rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
příslušného měsíce. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

6. DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Bicalutamid Stada 150 mg obsahuje 
Léčivou látkou je bikalutamid (150 mg).
Pomocné látky v jádře tablety: monohydrát laktosy, povidon K-29/32, krospovidon (TYP A)
 , natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát
Pomocné látky v potahové vrstvě tablety: monohydrát laktosy, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), 
makrogol 4 000.

Jak přípravek Bicalutamid Stada 150 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety označené „BCM 150“ na jedné straně.

Tablety jsou baleny v krabičkách s blistry ve velikosti: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 
98, 100, 140, 200, 280 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D61118 Bad Vilbel, Německo

Výrobce 
Synthon Hispania S.L., Barcelona, Španělsko
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Synthon BV
Microweg 22
6545 CM  Nijmegen
Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: Bicalutamide EG 150 mg 
filmomhulde tabletten

Česká republika: Bicalutamid Stada 150 mg
Finsko: Skylutamide
Lucembursko: Bicalutamide EG 150 mg 

comprimés pelliculés
Švédsko: Bicalustad 150 mg 

filmdragerade tabletter
Velká Británie: Bicalutamide 150 mg, film-coated tablet

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.11.2010




