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Bicalutamidă
pronunțat ca (bye ka loo' ta mide)

de ce este prescris acest medicament?

Bicalutamida este utilizată cu un alt medicament (agonişti ai hormonului de eliberare a gonadotropinei (GnRH); cum ar fi 

leuprolida sau goserelina) pentru a trata cancerul de prostată metastatic (cancer care a început la prostată şi s-a răspândit în alte 

părţi ale corpului). Bicalutamida face parte dintr-o clasă de medicamente numite antiandrogeni nesteroidieni. Acționează prin 

blocarea efectului androgenului (un hormon masculin), pentru a opri creșterea și răspândirea celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Bicalutamida vine sub formă de tablete pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia cu sau fără alimente o dată pe zi, fie 

dimineața, fie seara. Luați bicalutamidă aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Ar trebui să începeți să luați bicalutamidă în aceeași 

zi în care începeți să vă injectați hormonul de eliberare a hormonului luteinizant. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta 

rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați 

bicalutamidă exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul 

dumneavoastră.

Bicalutamida împreună cu hormonul de eliberare a hormonului luteinizant poate ajuta la oprirea creșterii și răspândirii celulelor 

canceroase, dar nu vindecă cancerul de prostată. Continuați să luați atât bicalutamidă, cât și hormonul de eliberare a hormonului 

luteinizant, chiar dacă vă simțiți mai bine. Nu încetați să luați aceste medicamente fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua bicalutamidă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la bicalutamidă, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 
ingredientele comprimatelor de bicalutamidă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: alprazolam (Xanax); anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina 
(Coumadin); aripiprazol (Abilify); buspirona (Buspar); blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc),
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diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac), felodipină (Plendil), nifedipină (Adalat, Procardia), nisoldipină 
(Sular) și verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan); clorfeniramină; medicamente care scad 
colesterolul (statine), cum ar fi atorvastatin (Lipitor), lovastatin (Mevacor) și simvastatin (Zocor); 
claritromicină (Biaxin); ciclosporină (Neoral, Sandimmune); diazepam (Valium); eritromicină (EES, E-
Mycin, Eritrocină); inhibitori de protează HIV, cum ar fi indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir) și 
saquinavir (Invirase, Fortovase); metadonă (dolofină); midazolam (Versed); pimozidă (Orap); chinidină 
(Quinidex, Quinaglute); chinină; sildenafil (Viagra); tacrolimus (Prograf); tamoxifen (Nolvadex); 
telitromicină (Ketek); trazodonă (Desyrel); triazolam (Halcion); si vincristina (Vincasar). Multe alte 
medicamente pot interacționa, de asemenea, cu bicalutamida,

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică.

trebuie să știți că bicalutamida este destinată numai bărbaților. Dacă este luată de femeile însărcinate, bicalutamida 
poate provoca anomalii la făt. Femeile care sunt sau pot rămâne însărcinate nu trebuie să ia bicalutamidă. Dacă luați 
bicalutamidă în timp ce sunteți gravidă, sunați imediat medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Bicalutamida poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

bufeuri sau înroșire

dureri osoase, de spate sau pelvine

slabiciune musculara

dureri musculare sau articulare

durere de cap

dificultăți de respirație

creșterea tensiunii arteriale

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

tuse

constipație

greaţă

vărsături

durere abdominală
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diaree

gaz

modificarea in greutate (pierdere sau crestere)

pierderea poftei de mâncare

ameţeală

durere, arsură sau furnicături în mâini sau picioare

dificultăți de somn

senzație de neliniște sau teamă

eczemă

transpiraţie

incapacitatea de a obține sau de a menține o erecție

trebuie să urinezi frecvent în timpul nopții

urină sângeroasă

urinare dureroasă sau dificilă

nevoie frecventă și urgentă de a urina

dificultate la golirea vezicii urinare

sânii dureroși sau umflați

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

îngălbenirea pielii sau a ochilor

durere în partea dreaptă sus a stomacului

oboseală extremă

sângerări sau vânătăi neobișnuite

lipsa de energie

stomac deranjat

pierderea poftei de mâncare

simptome asemănătoare gripei

durere laterală surdă sau ascuțită

dureri în piept

Bicalutamida poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la bicalutamidă.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Casodex®

Ultima revizuire - 15.01.2018
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