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Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls8797/2006

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CURICAP, 37-3700 MBq tobolka

Jodid-(131I) sodný

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude podán tento přípravek.
 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo specialisty na nukleární medicínu.
 Tento přípravek byl předepsán Vám. 
 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 specialistovi na nukleární medcínu.

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je CURICAP a k čemu se používá?
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude CURICAP podán?
3. Jak se CURICAP podává?
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak CURICAP uchovávat?
6. Další informace.

1. CO JE CURICAP A  K ČEMU SE POUŽÍVÁ?
Jedná se o radiofarmakum, které se používá k terapeutickým účelům. Při podávání se hromadí v určitých 
orgánech v těle, protože látka je radioaktivní a je možné ji použít k léčení chorob těchto orgánů. 
Radioaktivitu je možné detekovat nad povrchem těla speciálními kamerami a je možné pořídit snímek, 
nazývaný ”sken”. Tento sken přesně ukáže rozložení radioaktivity uvnitř orgánu a v těle. Lékař tak může 
získat cennou informaci o struktuře a funkci orgánu.
CURICAP se může použít k léčení různých typů chorob štítné žlázy. Váš lékař vám přesně vysvětlí, z jakého 
důvodu CURICAP používá.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE CURICAP PODÁN

CURICAP Vám nesmí být podán:

 jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na jodid-(131I) sodný nebo na kteroukoliv další složku 
přípravku CURICAP;

 pokud jste těhotná nebo je možné, že můžete být těhotná (viz níže) nebo pokud kojíte (viz níže);

 pokud trpíte dysfagií, zúžením jícnu, zánětem okraje žaludku (aktivní gastritida nebo gastrická 
eroze) či peptidickými vředy;

 pokud máte sníženou střevní motilitu.

Zvláštní opatrnosti při použití CURICAP je zapotřebí
Použití přípravku CURICAP znamená podání radioaktivity. Váš lékař nebude o jeho podávání uvažovat, 
pokud nebude přesvědčen, že riziko je převýšeno potenciálním přínosem léčby.
Pokud proděláváte substituční terapii štítné žlázy, bude před podáním CURICAPu přerušena. Doba 
doporučená pro přerušení a opětovné zahájení této léčby závisí na lécích, které užíváte.
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Váš lékař vám před podáním CURICAPu může doporučit speciální dietu s nízkým obsahem jodu a také 
Vám doporučí, abyste jedli sladkosti a pili nápoje obsahující kyselinu citrónovou, což podporuje vylučování 
slin. 
Po podání přípravku budete požádáni, abyste pili hodně tekutin, protože se tím zvýší rychlost vylučování  
jodu-131 z močového měchýře.
Po terapii jodidem-(131I) sodným by se muži i ženy měli po dobu 12-ti měsíců zdržet pokusů o početí.
CURICAP Vám podá školený personál v jediné dávce v tobolce, nejsou zde žádná další bezpečností 
opatření, za která nesete zodpovědnost. Jelikož platí přísná zákonná nařízení o používání, zacházení a 
likvidaci radioaktivních látek, bude CURICAP vždy používán v nemocnicích na pracovištích nukleárních 
medicín. Mohou s ním zacházet a podávat jej pouze osoby, které jsou školené a mají oprávnění k 
bezpečnému zacházení s radioaktivním materiálem. 
Lékař Vám sdělí, zda musíte po podání přípravku dodržovat nějaká zvláštní bezpečnostní opatření.
Pokud máte jakékoli pochyby, je nutné, abyste se před podáním přípravku zeptali svého lékaře nebo 
specialisty na nukleární medicínu. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
S jodidem-(131I) sodným může působit široké spektrum léků, včetně tak běžných přípravků, jako jsou 
antihistaminy, penicilin a vitaminy. 
Informujte prosím, svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o 
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jak je uvedeno výše, neměl by se CURICAP podávat těhotným ženám. Jakákoliv možnost těhotenství musí 
být před použitím přípravku vyloučena.
Váš lékař vám doporučí, abyste NEOTĚHOTNĚLA ještě během dvanácti měsíců po podání přípravku.
Po podání CURICAPu by se mělo kojení trvale přerušit.
Navíc se po dobu minimálně jednoho týdne doporučuje vyhnout blízkému kontaktu matky s dítětem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po podání CURICAPu se neočekává žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE CURICAP PODÁVÁ?
O množství použitého CURICAPu rozhodne Váš lékař. Množství záleží na klinickém posouzení a mělo by 
být mezi 185 a 11100 MBq. Pro děti by se měly používat menší dávky.
Jodid-(131I) sodný se podává jako tobolka, kterou je třeba spolknout vcelku, obvykle s nápojem. Pokud je
podezření, že trpíte chorobou trávení, můžete současně dostat ještě jiný lék, který podpoří účinnou absorpci.
CURICAP může být podán jako jediná dávka nebo jako opakovaná léčba, podle podmínek léčení a výsledku 
předchozího podávání. 
Terapeutický účinek CURICAPu se dostaví až po několika měsících.
Vždy používejte CURICAP přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo specialistou na nukleární medicínu.
Pokud je Vám podáno více CURICAPu, než je nezbytné?
Jelikož CURICAP podává lékař za přísně kontrolovaných podmínek, existuje jen malá možnost případného 
předávkování. Pokud by k tomu však došlo, poskytne vám Váš lékař vhodnou léčbu. 
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4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i CURICAP způsobovat nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.
Po podání jodidu-(131I) sodného byla pozorována nevolnost, zvracení a alergické reakce.
1-3 dny po podání terapeutické dávky jodidu-(131I) sodného může dojít k zánětu a zduření štítné žlázy a 
slinných žláz. Obvykle je to přechodný stav, i když byly uváděny některé případy, kdy došlo k trvalé ztrátě 
chuti a vzniku sucha v ústech s následnou ztrátou zubů.
Až u 25 % pacientů může dojít k poruše funkce slzných žláz, která může mít za následek symptom vysušení.
Při léčbě hyperthyreoidismu se může zhoršit a rozvinout stávající oční sympotomatologie.
Jako dlouhodobé následky, v závislosti na stavu štítné žlázy, se mohou během týdnů nebo roků po skončení 
léčby vyvinout hypotyreóza a  hypoparatyreoidismus. Tyto případy budou sledovány a příslušně léčeny. 
Může se také zhoršit činnost slinných a slzných žláz a jejím důsledkem může být symptom vysušení. Po 
léčbě vysokými aktivitami jodidu-(131I) sodného ukazují studie na vyšší než obvyklý výskyt karcinomu 
žaludku, močového měchýře nebo prsu a leukémie.
Váš lékař Vám podá CURICAP pouze tehdy, pokud je přesvědčen, že rizika spojená s ozářením jsou menší 
než rizika, která přináší léčená choroba.

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
specialistovi na nukleární medicínu.

5. JAK CURICAP  UCHOVÁVAT?
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Vhodné podmínky uchovávání a datum použitelnosti přípravku jsou uvedeny na štítku. Personál nemocnice 
ručí za to, že přípravek je skladován správně a aby Vám nebyl podán po uplynutí vyznačené doby 
použitelnosti. 

6. DALŠÍ INFORMACE
Co CURICAP obsahuje?

 Léčivou  látkou je jodid-(131I) sodný.

 Pomocnými látkami v tobolce jsou hydroxid sodný, pentahydrát thiosíranu sodného, voda pro 
injekci, hydrogenfosforečnan sodný

 Tobolka je složena ze želatiny, černého oxidu železitého (E172) a oxidu titaničitého (E171)

Jak CURICAP vypadá a co obsahuje toto balení
Tobolka má šedé tělo a bílé víčko.

Každá tobolka obsahuje 37 MBq - 3700 MBq (Megabequerel – jednotka, v níž se měří radioaktivita) 
jodidu-(131I) sodného.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MDS Nordion S.A., Zoning Industriel, BE-6220 Fleurus, Belgie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.10.2010




