
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR/PACIENT 

 

BICALUTAMID GRINDEKS 50 mg comprimate filmate 

Bicalutamidă  

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

- Păstraţi acest prospect! S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. 

Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca ale dumneavoastră. 

- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. Ce este Bicalutamid Grindeks şi pentru ce se utilizează 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Bicalutamid Grindeks 

3. Cum să luaţi Bicalutamid Grindeks 

4. Reacţii adverse posibile 

5. Cum se păstrează Bicalutamid Grindeks 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 

1. Ce este Bicalutamid Grindeks şi pentru ce se utilizează 

Bicalutamid Grindeks conține o substanță numită bicalutamidă. Aceasta aparține unui grup de 

medicamente numite „antiandrogeni”. Bicalutamid Grindeks este utilizat pentru a trata cancerul de 

prostată în stadiu avansat în asociere cu terapia cu analogi ai hormonului de eliberare a hormonului 

luteinizant (LHRH) sau cu castrarea chirurgicală. 

 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi Bicalutamid Grindeks  

Nu luaţi Bicalutamid Grindeks în următoarele situații: 

- acest medicament nu trebuie să fie utilizat de către femei, copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani; 

- dacă sunteți hipersensibil la bicalutamidă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la pct. 6); 

- dacă utilizați deja terfenadină, astemizol sau cisapridă. 

 

Nu luaţi Bicalutamid Grindeks dacă oricare dintre situaţiile enumerate mai sus este valabilă în cazul 

dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte 

să luaţi Bicalutamid Grindeks. 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:  

- dacă aveți orice afecțiune a inimii sau vaselor de sânge, inclusiv tulburări de ritm cardiac (aritmie) 

sau dacă luați tratament pentru aceste afecțiuni. Riscul tulburărilor de ritm cardiac poate fi crescut 

când se administrează Bicalutamid Grindeks. 

• dacă aveți tulburări ale funcției ficatului; 

• dacă aveți diabet zaharat și utilizați deja un „analog LHRH”. Acestea sunt goserelin, buserelin, 

leuprorelin și triptorelin. 



 

 

Dacă nu sunteţi sigur că vă aflaţi în oricare dintre situaţiile enumerate mai sus, discutaţi cu medicul 

dumneavoastră sau cu farmacistul înainte să utilizaţi Bicalutamid Grindeks. 

 

Dacă mergeți la spital, informați personalul medical că utilizați Bicalutamid Grindeks. 

 

Copii și adolescenți 

Acest medicament nu trebuie utilizat la copii (vezi pct. „Nu utilizați Bicalutamid Grindeks în 

următoarele situații”). 

 

Bicalutamid Grindeks împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 

orice alte medicamente. 

 

Nu luaţi Bicalutamid Grindeks dacă luaţi deja unul dintre următoarele medicamente: 

• cisapridă (utilizată pentru unele afecţiuni ale stomacului);  

• anumite medicamente antihistaminice (terfenadină sau astemizol). 

 

Bicalutamid Grindeks poate interfera cu anumite medicamente folosite pentru a trata tulburările de 

ritm cardiac (de exemplu chinidină, procainamidă, amiodaronă și sotalol) sau poate crește riscul 

problemelor de ritm cardiac când este utilizat împreună cu alte medicamente, de exemplu metadonă 

(folosită pentru ameliorarea durerii, ca parte a detoxifierii în cazul dependenţei de droguri), 

moxifloxacină (un antibiotic), antipsihotice (utilizate pentru tratarea bolilor psihice grave). 

 

Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente:  

• medicamente administrate pe cale orală pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge 

(anticoagulante orale, de exemplu, warfarină); 

• ciclosporină (pentru suprimarea sistemului imunitar);  

• blocante ale canalelor de calciu (pentru a trata tensiunea arterială crescută sau anumite afecţiuni 

ale inimii);  

• cimetidină (pentru tratamentul ulcerelor de stomac);  

• ketoconazol (utilizat pentru a trata infecțiile fungice ale pielii și unghiilor). 

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Bicalutamid Grindeks este contraindicat la femei și nu trebuie administrat femeilor însărcinate sau 

mamelor care alăptează. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Este puţin probabil ca bicalutamida să afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi 

utilaje. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că uneori acest medicament poate provoca 

somnolență. Dacă manifestați somnolență trebuie să fiți precaut. 

 

Bicalutamid Grindeks conţine lactoză 

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide vă rugăm 

să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 

 

3. Cum să luaţi Bicalutamid Grindeks 



 

Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a indicat medicul dumneavoastră. Trebuie să 

discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 

 

Bărbaţi adulţi şi vârstnici 

Câte 1 comprimat (50 mg) o dată pe zi. 

Tratamentul cu bicalutamidă trebuie început cu cel puţin 3 zile înaintea începerii tratamentului cu un 

analog LHRH sau concomitent cu castrarea chirurgicală. 

 

Copii și adolescenți 

Bicalutamid Grindeks nu trebuie utilizat la copii și adolescenți. 

 

Dacă luaţi mai mult Bicalutamid Grindeks decât trebuie 

Dacă aţi luat mai mult Bicalutamid Grindeks decât trebuie, adresaţi-vă imediat medicului 

dumneavoastră. 

 

Dacă uitaţi să luaţi Bicalutamid Grindeks 

Dacă uitați să luați o doză, luați următoarea doză la ora obișnuită. 

Nu luați o doză dublă (două comprimate în același timp) pentru a compensa doza uitată. 

 

Dacă încetați să luați Bicalutamid Grindeks 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresaţi-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

 

4. Reacţii adverse posibile 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 

persoanele. 

 

Reacții alergice 

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta de la 1 până la 10 de persoane din 1000).  

Simptomele pot include apariția bruscă a următoarelor reacții: 

• erupție cutanată, mâncărime sau urticărie; 

• umflarea feței, buzelor, gâtului sau a altor părți ale corpului; 

• dificultate în respirație, dispnee sau tulburări de respirație. 

Dacă aceste simptome apar, adresați-vă imediat unui medic. 

 

De asemenea, spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă observați oricare dintre aceste 

reacții adverse: 

Reacții adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane): 

• dureri abdominale; 

• sânge în urină. 

 

Reacții adverse frecvente (pot afecta de la 1 până la 10 persoane din 100): 

• îngălbenirea pielii și globilor oculari (icter). Acestea pot fi semne de afectare a activității 

hepatice sau, în cazuri rare (pot afecta de la 1 până la 10 persoane din 10000), insuficiență 

hepatică. 

 

Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta de la 1 până la 10 persoane din 1000): 



 

• dificultate severă de respirație sau dificultate de respirație, care se agravează brusc. Dificultățile 

de respirație pot fi combinate cu tuse sau febră înaltă. Acestea pot fi semne de inflamație a 

plămânilor numită boală pulmonară interstițială. 

 

Cu frecvență necunoscută: 

• modificări in ECG (prelungirea intervalului QT). 

 

Alte reacții adverse posibile: 

Reacții adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane): 

• amețeli; 

• constipație; 

• greață (senzație de rău); 

• mărire și sensibilitate la nivelul sânilor; 

• bufeuri; 

• slăbiciune; 

• edeme; 

• număr scăzut de celule roșii ale sângelui (anemie). Aceasta vă poate face să vă simțiți obosit și să 

arătați palid.  

 

Reacții adverse frecvente (pot afecta de la 1 până la 10 persoane din 100): 

• pierderea apetitului; 

• dorință sexuală redusă; 

• depresie; 

• somnolență; 

• tulburări digestive; 

• flatulență (balonare); 

• căderea părului; 

• regenerare capilară sau creșterea excesivă a părului; 

• pielea uscată; 

• mâncărime; 

• erupții cutanate; 

• incapacitatea de a realiza o erecție (impotență); 

• creșterea în greutate; 

• durere toracică; 

• scădere a funcției cardiace; 

• atac de cord. 

 

Reacții adverse rare (pot afecta de la 1 până la 10 persoane din 10 000): 

• fotosensibilitate. 

 

Pentru a verifica eventualele modificări ale sângelui, medicul vă poate efectua teste de sânge. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi 

raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt 



 

publicate pe web-site-ul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale: www.amdm.gov.md 

sau e-mail:farmacovigelenta@amdm.gov.md  

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 

acestui medicament. 

 

5. Cum se păstrează Bicalutamid Grindeks 

A se păstra la temperaturi sub 25°C. 

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor! 

 

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii 

respective. 

 

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum 

să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea 

mediului. 

 

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

Ce conţine Bicalutamid Grindeks 

Substanţa activă este bicalutamida. Fiecare comprimat filmat conține 50 mg bicalutamidă. 

Celelalte componente sunt: 

Nucleul comprimatului: lactoză monohidrat, povidonă k-30, amidonglicolat de sodiu (tip A), stearat 

de magneziu. 

Filmul: Opadry alb Y-1-7000 (hipromeloză, dioxid de titan, macrogol 400). 

 

Cum arată Bicalutamid Grindeks și conţinutul ambalajului 

Bicalutamid Grindeks se prezintă sub formă de comprimate filmate de culoare albă, rotunde, 

biconvexe. 

Câte 10 comprimate filmate în blister din PVC/folie de aluminiu.  

Câte 3 blistere și prospectul pentru utilizator/pacient în cutii de carton. 

 

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi fabricantul 

 

Deţinătorul certificatului de înregistrare 

„Grindeks” SA 

str. Krustpils 53, or. Riga LV-1057, Letonia 

Telefon: +371 67083205 

Fax: +371 67083505 

e-mail.: grindeks@grindeks.lv 

 

Fabricantul  

SA Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi, Turcia 

Organize Sanayi Bölgesi 

Cerkezköy/Tekirdag 

 

Acest prospect a fost revizuit în Noiembrie 2019 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Medicamentului şi 



 

Dispozitivelor Medicale (AMDM) http://nomenclator.amdm.gov.md 


