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Příloha č. 2  k rozhodnutí o registraci  sp.zn.:sukls19503/2007

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
BICAMAL 50 MG 

potahované tablety 
(bicalutamidum) 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat 

- Ponechejte 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 BICAMAL 50 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat BICAMAL 50 mg 
3. Jak se BICAMAL 50 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak BICAMAL 50 mg uchovávat 
6. Další informace 

1. CO JE BICAMAL 50 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Bikalutamid patří do skupiny anti-androgenů. Anti-androgeny účinkují proti účinku androgenů 
(mužských pohlavních hormonů). 
BICAMAL 50 mg mg je používán u dospělých mužů k léčbě rakoviny předstojné žlázy (prostaty) 
v kombinaci s jinými metodami snižujícími hladinu mužských pohlavních hormonů v těle 
(léková nebo chirurgická kastrace). 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BICAMAL 50 MG 
UŽÍVAT 

Neužívejte BICAMAL 50 mg 
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý(á)) na bikalutamid nebo na kteroukoli další složku 

přípravku 
- jestliže užíváte léky obsahující terfenadin, astemizol nebo cisaprid (viz bod „Vzájemné 

působení s dalšími léčivými přípravky“) 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BICAMAL 50 mg je zapotřebí 
- jestliže máte středně závažnou až závažnou poruchu jaterních funkcí. V takovém případě bude 
lékař pravděpodobně provádět pravidelné krevní testy ke zjištění funkce Vašich jater. 
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Před zahájením léčby přípravkem BICAMAL 50 mg sdělte svému lékaři, zda máte nějakou 
poruchu či onemocnění ovlivňující jaterní funkce. 
U mužů léčených LHRH agonisty bylo pozorováno snížení glukózové tolerance, které se může 
projevit jako diabetes (cukrovka) nebo ztráta kontroly glykemie u pacientů s již existujícím
diabetem. U pacientů užívajících BICAMAL 50 v kombinaci s LHRH agonisty se tudíž 
doporučuje sledování krevního cukru. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v 
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště důležité je 
informovat o následujících lécích: 
- terfenadin nebo astemizol (na alergii či sennou rýmu) (viz bod 2. „Neužívejte BICAMAL 50 

mg“ výše) 
- cisaprid (na žaludeční onemocnění) (viz bod 2. „Neužívejte BICAMAL 50 mg“ výše) 
- warfarin nebo podobné léky používané v prevenci krevních sraženin 
- cyklosporin (preparáty používané k utlumení imunitního systému při prevenci a léčbě odhojení

orgánového transplantátu nebo kostní dřeně) 
- blokátory kalciového kanálu jako je například nifedipin nebo verapamil (používané k léčbě 

vysokého krevního tlaku nebo některých srdečních onemocnění) 
- cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů) 
- ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí kůže a nehtů) 

Těhotenství a kojení 
Ženy bikalutamid nesmějí užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není pravděpodobné, že by BICAMAL 50 mg ovlivňoval schopnost řídit dopravní prostředky 
nebo obsluhovat stroje. Některé osoby se však při jeho užívání mohou cítit ospalé nebo mít 
závratě. Pokud se Vám to stane, musíte být při provádění podobných úkonů opatrní. 

Důležité informace o některých složkách přípravku BICAMAL 50 mg 
Tablety BICAMAL 50 mg obsahují laktosu. Pokud vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí 
některých cukrů, poraďte se před zahájením užívání přípravku se svým ošetřujícím lékařem. 

3. JAK SE BICAMAL 50 MG UŽÍVÁ 
Vždy užívejte BICAMAL 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud Vám váš lékař nedal jiný pokyn, je běžná dávka jedna tableta denně (BICAMAL 50 mg). 
Je důležité užívat tabletu vždy ve stejnou denní dobu (obvykle ráno nebo večer). 
Tablety je nutno polykat celé a zapít vodou. 
Děti a adolescenti mladší 18 let 
Děti a adolescenti mladší 18 let nesmějí užívat BICAMAL 50 mg. 
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Jestliže jste užil(a) více přípravku BICAMAL 50 mg, než jste měl(a) 
Pokud užijete nadměrný počet tablet nebo dojde k náhodnému pozření tablet dítětem, konzultujte 
to ihned se svým lékařem nebo kontaktujte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice. Tuto 
příbalovou informaci nebo několik tablet vezměte s sebou, aby lékař věděl, jaké tablety jste užili. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít BICAMAL 50 mg 
Jestliže zapomenete tabletu vzít v obvyklou dobu, vynechejte dávku a neberte si vynechanou 
tabletu později. Počkejte na správnou dobu pro užití další dávky a pak pokračujte v pravidelném 
užívání léku podle původního dávkovacího schématu. 

Jestliže jste přestal(a) užívat BICAMAL 50 mg 
Nepřestávejte užívat přípravek ani když se cítíte absolutně zdraví, pokud Vám to nenařídí lékař. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BICAMAL 50 mg nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého. 

Pokud budete mít některý z následujících příznaků, obraťte se na Vašeho ošetřujícího 
lékaře nebo vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc: 
- vážná dušnost nebo náhlé zhoršení dušnosti, s případným kašlem či horečkou. Můžete mít zánět 

plic, nazývaný intersticiální plicní nemoc, který se vyskytuje u méně než jednoho pacienta ze 
sta. 

- vážné svědění kůže (s vyvýšenou vyrážkou) nebo otok obličeje, rtů, jazyka anebo hrdla, který 
může způsobit obtíže při polykání nebo dýchání. Můžete mít vážnou alergickou reakci na 
bikalutamid, která se vyskytuje u méně než jednoho pacienta ze sta. 

- Kromě toho byly v klinických studiích s analogem LHRH pozorovány případy selhání srdce 
(podle názoru zkoušejících jako možné nežádoucí účinky s četností > 1%). 

Mohou se rovněž vyskytnout následující nežádoucí účinky: 

Velmi časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů): 
- citlivost prsů nebo zvětšení prsní tkáně (gynekomastie), 
- návaly horka 
- závrať, ospalost. 
- bolest břicha, zácpa, nevolnost 
- hematurie 
- astenie, bolest na hrudi, edém 

Časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale u méně než 1 z 10 pacientů): 
- anémie 
- anorexie 
- snížené libido, deprese, 
- dyspepsie, plynatost 
- zvýšené hladiny jaterních testů, 
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- žloutenka, 
- alopecie, hirsutismus/ obnovení vlasového porostu, suchá pokožka, svědění, vyrážka 
- zvýšená tělesná hmotnost 
- impotence 

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 ze 1000, ale u méně než 1 ze 100 
pacientů): 
- alergické reakce (kopřivka, otoky), 
- intersticiální plicní nemoc. 

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u více než 1 z 10000, ale u méně než 1 z 1000 pacientů): 
- jaterní selhání 
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. 

5. JAK BICAMAL 50 MG UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
BICAMAL 50 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistrech a krabičce. 
Datum expirace se vztahuje k poslednímu dni v měsíci. 
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 BICAMAL 50 mg obsahuje 
- Léčivou látkou je bicalutamidum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu. 
- Pomocné látky : 
Jádro tablety: monohydrát laktosy, krospovidon B, kukuřičný škrob, povidon K30, natrium-
lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát 
Potahová vrstva tablety: 
Potahová soustava Opadry –Y-1- 7000 bílá : hypromelosa (E 464) 

oxid titaničitý ( E171) 
makrogol 400 

Jak BICAMAL 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
BICAMAL 50 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, po obou stranách hladké. 
Velikost balení: 
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20,30,40,50,60,80,90 a 100 potahovaných tablet v jednom balení. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Cipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Velká Británie 

Výrobce 
S&D Pharma CZ, s.r.o.,Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
9.2. 2011




