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Příloha č. 1b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls110811/2011 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 

 Bicalutamide Pharmacenter 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 Bicalutamide Pharmacenter 150 mg a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bicalutamide 

Pharmacenter 150 mg užívat 
3. Jak se  Bicalutamide Pharmacenter 150 mg užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Bicalutamide Pharmacenter 150 mg uchovávat 
6. Další informace 
 
1. CO JE BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150 mg A K ČEMU SE 
POUŽÍVÁ 
 
 
Bikalutamid patří do skupiny léků, které se nazývají  nesteroidní antiandrogeny.  
Antiadrogeny ovlivňují působení androgenů (mužských pohlavních hormonů), blokují 
jejich působení a zabraňují tak buněčnému růstu v prostatě 
Bikalutamid je určen pro dospělé muže k léčbě rakoviny prostaty bez metastáz s  
vysokým rizikem progrese onemocnění. Užívá se  buď samotně nebo v kombinaci  s 
jinou léčbou, například chirurgickým odstraněním prostaty anebo ozařováním. 
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2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 
BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150 mg UŽÍVAT  

 

Neužívejte Bicalutamide Pharmacenter150 mg 

 jestliže jste alergický (přecitlivělý) na bikalutamid nebo na kteroukoli další složku 
přípravku Bicalutamide Pharmacenter 150 mg (viz další informace o pomocných 
látkách) 

 jestliže jste žena 
 jestliže by měl být podán dítěti nebo adolescentovi 
 jestliže užíváte jakékoli léky obsahující terfenadin, astemizol, určené k léčbě 

alergií nebo cisaprid (při žaludčních potížích a pálení žáhy) 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bicalutamide Pharmacenter150 mg je 
zapotřebí 
 Oznamte svému lékaři, máte-li jakékoli problémy s játry (mírné až závažné 

postižení funkce). Lékař rozhodne pro jeho užívání až po pečlivém zvážení 
přínosu a rizika. V takovém případě bude lékař pravidelně provádět kontrolní 
krevní testy  jaterní funkce. Jestliže se rozvine vážné poškození funkce jater, měla 
by být léčba bikalutamidem přerušena. 

 
 

Jestliže se Vás výše uvedené týká a ještě jste neinformoval lékaře, měl by jste mluvit 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 Pokud v krvi přetrvávají vysoké hodnoty některých bílkovin, které prokazují 

karcinom prostaty (tzn. zvýšené  hodnoty PSA) a při zhoršení onemocnění. V 
těchto případech může být vhodné  léčbu bikalumidem přerušit. 

 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Pokud užíváte Bicalutamide Pharmacenter 150 mg, potahované tablety současně 
s jedním z následujících léků, může být efekt bikalutamidu i tohoto léku ovlivněn.  

 

Než začnete Bicalutamide Pharmacenter 150 mg, potahované tablety užívat 
informujte prosím svého lékaře pokud užíváte, nebo jste dříve užíval následující léky: 
 
 
 Cyklosporin (používaný pro potlačení činnosti imunitního systému, aby se 

zabránilo rejekci transplantovaného orgánu nebo transplantované kostní dřeně). 
Bikalutamid může zvyšovat koncentraci tzv. kreatininu v krvi  Váš lékař Vám 
odebere krevní vzorky a tuto hodnotu bude monitorovat. 

 Midazolam (lék, který se podává k zmírnění úzkosti před chirurgickým  nebo 
jiným výkonem nebo jako anestetikum před nebo v průběhu výkonu). Pokud 
užíváte bikalutamid, informujte, prosím, před každým zákrokem svého lékaře 
nebo zubaře,  
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 Terfenadin nebo astemizol (proti senné rýmě nebo alergii) nebo cisaprid (při 
žaludečních potížích nebo pálení žáhy),(viz také bod 2 Neužívejte Bicalutamide 
Pharmacenter 150 mg ). 

 Blokátory vápníkových kanálů  například diltiazem nebo verapamil, které se 
podávají při některých poruchách srdeční činnosti, při anginozní bolesti srdce a při 
vysokému krevnímu tlaku.   

 Warfarin nebo podobný lék zabraňující srážení krve. 
 Cimetidin (k léčbě žaludečních vředů nebo pálení žáhy).  
 Ketokonazol (používaný k léčbě plísňových infekcí kůže a nehtů). 
 

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka pokud užíváte nebo jste nedávno 
užíval kterýkoliv z výše uvedených léků, nebo jakékoliv další léky včetně léků  
dostupných bez předpisu. 
 
 
Užívání přípravku Bicalutamide Pharmacenter 150 mg s jídlem a pitím 
Přípravek Bicalutamide Pharmacenter 150 mg může být užíván s jídlem nebo mezi 
jídly, ale musí se polknout celý a zapít sklenicí vody. 
 
Těhotenství a kojení 
Ženy tento přípravek nesmějí užívat . 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není pravděpodobné, že by tento přípravek ovlivnil vaši schopnost řídit či obsluhovat 
stroje. Někteří lidé však mohou při užívání bikalutamidu pocítit závrať či ospalost. 
Pokud pozorujete závrať či ospalost, nedoporučuje se takovou činnost vykonávat, 
pokud  ji však vykonáváte měl byste být velmi opatrný. V případě, že tento lék u Vás 
vyvolává ospalost měl by jste se poradit s lékařem nebo lékárníkem  dříve, než 
začnete provádět uvedené činností.  
  
Důležité informace o některých složkách přípravku Bicalutamide Pharmacenter 
150 mg 
Tento přípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí 
některých cukrů, spojte se se svým lékařem dříve, než začnete tento lék užívat. 
 
3. JAK SE BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150 mg UŽÍVÁ 
 
Vždy užívejte Bicalutamide Pharmacenter 150 mg přesně podle pokynů svého lékaře. 
Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá dávka  přípravku je jedna 150 mg tableta denně. Tabletu spolkněte celou, 
nerozkousanou, zapíjejte vodou, můžete  ji užívat spolu s jídlem anebo bez jídla. 
Snažte se užívat  tablety každý den ve stejnou dobu. 
 
Děti a mladiství: 
Přípravek se nedoporučuje pacientům mladším 18-ti let. 
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Jestliže jste užil  více přípravku Bicalutamide Pharmacenter 150 mg, než jste měl 

Pokud si myslíte, že jste asi užil více tablet než jste měl, neodkladně to oznamte 
svému lékaři nebo se spojte s  nejbližší nemocnicí. Je-li to možné, vezměte s sebou 
tabety nebo krabičku, aby lékař věděl, co jste užil. Lékař se může rozhodnout sledovat 
Vás do doby,  než účinek bikalutamidu neodezní.  

Jestliže jste zapomněl užít Bicalutamide Pharmacenter 150 mg 

Jestliže jste zapomněl užít svou denní dávku, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil dávku vynechanou. Užíjte určenou 
dávku v době příští dávky 
  
Jestliže jste přestal užívat Bicalutamide Pharmacenter 150 mg 
 

Nepřestávejte užívat přípravek, i když se cítíte zdravý, pokud vám to nedoporučil Váš 
lékař. 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i Bicalutamide Pharmacenter 150 mg  
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Pokud se u Vás objeví některý z následujících příznaků, přestaňte přípravek 
Bicalutamide Pharmacenter 150 mg užívat a ihned vyhledejte svého lékaře nebo 
pohotovost v nejbližší nemocnici. Jedná se o závažné vedlejší účinky: 
 
 Závažná alergická rekce, projevující se otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, 

který může způsobit obtíže při polykání a dýchání nebo silné svědění kůže s 
pupínky. 

 
 Závažná dušnost nebo náhlé zhoršení dýchání, může být provázeno kašlem nebo 

teplotou. U některých pacientů dochází k zánětu plic nazvaném intersticiální 
plicní nemoc. 

 
 Zežloutnutí kůže nebo očního bělma způsobené jaterními potížemi (včetně 

jaterního selhání). 
 
Jiné možné nežádoucí účinky jsou: 
 
Velmi časté vyskytující se u více než 1 pacienta z 10: 
 Vyrážka  
 Citlivost prsů 
 Zvětšení  prsů  
 Slabost 
 
Časté vyskytující se u více než 1 až 10 ze 100 pacientů: 
 Návaly horka 
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 Snížení počtu červených krvinek (anemie)  
 Nechutenství 
 Snížení sexuality 
 Deprese  
 Točení hlavy 
 Spavost 
 Bolest žaludku nebo na hrudi 
 Zácpa a plynatost 
 Zažívací potíže 
 Nevolnost 
 Postižení jaterních funkcí včetně zvýšení jaterních enzymů, omezení průtoku 

žluče (cholestáza) nebo zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka)  
 Vypadávání vlasů 
 Nadměrný růst ochlupení 
 Suchá kůže 
 Svědění kůže  
 Nález krve v moči (hematurie)  
 Potíže s dosažením erekce  
 Otoky rukou,  kolem kotníků, horních a dolních končetin (edém)  
 Nárůst hmotnosti 
 
Méně časté: vyskytují se u 1 až 10 z 1 000 pacientů: 
 Alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Příznaky mohou zahrnovat: 

vyrážka,svědění, kopřivka, olupování, tvorba puchýřků a krust na kůži, otékání 
obličeje nebo krku, rtů,jazyka nebo hrdla, které způsobují potíže s dýcháním a 
polykáním. 

 Zánět plic , který se nazývá intersticiální plicní nemoc. Příznaky mohou být 
výrazná dušnost, kašel nebo horečka.  

 
Vzácné: vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů: 
 Selhání jater 
 
Navíc  v průběhu klinických studií při léčbě bikalutamidem a LHRH analogem bylo 
zaznamenáno srdeční 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 PŘÍPRAVEK BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150mg 
UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
Bikalutamid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a 
krabičce  za zkratkou „Exp“nebo „Použitelné do“. První dvě čísla označují měsíc a 
poslední čtyři rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
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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 BICALUTAMIDE PHARMACENTER 150mg obsahuje 
 
 Léčivou látkou je bikalutamid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg 

bikalutamidu.   
 Pomocnými látkami jsou: Jádro tablety: monohydrát laktosy, natrium-lauryl-

sulfát, magnesium-stearát, krospovidon, povidon K-29/32 
     Potah tablety: monohydrát laktosy, hypromelosa, makrogol 4000, oxid titaničitý    

(E171).    
 
Jak Bicalutamide Pharmacenter150 mg  vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety jsou bílé kulaté, bikonvexní potahované tablety,  s nápisem BCM150 
vyraženým na jedné straně.  
 
Tablety jsou dodávány v blistrech a krabičce obsahující 30 nebo 90 tablet.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Pharmacenter Europe Ltd. 
H-2089 Telki, Zápor utca 1 
Maďarsko 
office@pharmacentereurope.hu 
 
Výrobci: 
Synthon BV 
Microweg 22 
6545 CM Nijmegen 
Holandsko 
  
Synthon Hispania S.L. 
Castelló, 1 
Polígono Las Salinas 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Španělsko 
  
Cemelog Ltd. 
Vasút u. 13. 
2040 Budaörs 
Maďarsko 
 
Cemelog-BRS Ltd. 
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Vasút u. 13. 
2040 Budaörs 
Maďarsko 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy 
 
Slovensko Bicalutamide Pharmacenter 150 mg  

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 

1.8.2011 


