
VVEERROODDEEXX®®

Επικαλυµµένα δισκία 50mg

ΣΣύύννθθεεσσηη:: ∆ραστική ουσία: Bicalutamide. Έκδοχα: Lactose monohydrate, Copolyvidone, Sodium starch glycollate,
Magnesium stearate. Επικάλυψη: Opadry OY-S-9622 που αποτελείται από Hypromellose, Titanium dioxide,
Propylene glycol.
ΦΦααρρµµαακκοοττεεχχννιικκήή µµοορρφφήή:: ∆ισκία επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο.
ΠΠεερριιεεκκττιικκόόττηητταα σσεε δδρραασσττιικκήή οουυσσίίαα:: Κάθε δισκίο περιέχει 50mg bicalutamide
ΠΠεερριιγγρρααφφήή--ΣΣυυσσκκεευυαασσίίαα:: Κουτί που περιέχει 2 blister των 14 δισκίων
ΦΦααρρµµαακκοοθθεερρααππεευυττιικκήή κκααττηηγγοορρίίαα:: Aντιανδρογόνο
ΠΠααρραασσκκεευυαασσττήήςς:: GENEPHARM ΑΕ, 18ο ΧΛΜ Λ.Μαραθώνος, 15351, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΑΤΤΙΚΗ, Τηλ. 210-6039339 
ΥΥππεεύύθθυυννοοςς ΚΚυυκκλλοοφφοορρίίααςς:: OPUS-MATERIA Ε.Π.Ε. - Παλαιολόγου 33, Π. Φάληρο, 175 64, Τηλ.: 210 9408420,
Fax: 210 9412333 

ΤΤΙΙ ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ ΝΝΑΑ ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΤΤΕΕ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΟ ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΟΟ ΠΠΟΟΥΥ ΣΣΑΑΣΣ ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΗΗΣΣΕΕ ΟΟ ΓΓΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΣΣ ΣΣΑΑΣΣ
Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου αναφέρονται µόνο στο συγκεκριµένο φάρµακο που σας χορήγησε ο γιατρός
σας, το Verodex 50mg. Παρακαλούµε διαβάστε τις προσεκτικά. Θα σας δώσουν σηµαντικές πληροφορίες, αλλά
δεν µπορούν να σας τα εξηγήσουν όλα. Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ή δεν είστε σίγουροι για κάτι, ρωτήστε το
γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. 
ΓΓεεννιικκέέςς ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς:: Το Verodex 50mg ανήκει σε µία οµάδα φαρµάκων που ονοµάζονται αντιανδρογόνα. Αυτό
σηµαίνει ότι παρεµποδίζει ορισµένες από τις δράσεις των ανδρογόνων (ανδρικές γεννητικές ορµόνες) στον
οργανισµό.
ΕΕννδδεείίξξεειιςς:: Αντιµετώπιση του προχωρηµένου καρκίνου του προστάτη σε συνδυασµό µε θεραπεία LHRH ανάλογα
ή χειρουργικά ευνουχισµό.
ΑΑννττεεννδδεείίξξεειιςς:: -Πριν πάρετε το φάρµακό σας, ενηµερώστε τον γιατρό σας εάν είχατε πάρει παλαιότερα Verodex
50mg και εµφανίσατε αλλεργική αντίδραση στο δραστικό συστατικό του (bicalutamide) ή σε οποιαδήποτε από τα
περιεχόµενα έκδοχα.
-Το Verodex 50mg δεν πρέπει να λαµβάνεται από γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων  εγκύων και γυναικών που
θηλάζουν. 
-Το Verodex 50mg δεν πρέπει να λαµβάνεται µαζί µε τερφεναδίνη, αστεµιζόλη ή σιζαπρίδη 
-Το Verodex 50mg δεν πρέπει να λαµβάνεται από παιδιά.
ΕΕιιδδιικκέέςς ππρροοφφυυλλάάξξεειιςς κκααιι ππρροοεειιδδοοπποοιιήήσσεειιςς κκααττάά ττηη χχρρήήσσηη.. ΓΓεεννιικκάά:: Πριν πάρετε το φάρµακο σας, ενηµερώστε το για-
τρό σας εάν πάσχετε από κάποια δυσλειτουργία ή ασθένεια που επηρεάζει το συκώτι. Το Verodex 50mg πρέπει να
χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς µε µέτρια έως σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Λόγω της πιθανότητας εµφά-
νισης ηπατικών αλλαγών θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας. Τα περισσότερα περι-
στατικά αναµένεται να εµφανισθούν µέσα στους 6 πρώτους µήνες. Αν οι αλλαγές στην ηπατική λειτουργία είναι
σοβαρές, το φάρµακο πρέπει να διακοπεί. Εάν εισαχθείτε σε νοσοκοµείο, ενηµερώστε το ιατρικό προσωπικό ότι
παίρνετε Verodex 50mg. Σταµατήστε να παίρνετε Verodex 50mg µόνο εάν σας το πει ο γιατρός σας. 
ΗΗλλιικκιιωωµµέέννοοιι:: ∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις.
ΚΚύύηησσηη:: Το Verodex 50mg αντενδείκνυται στις γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων την εγκύων.
ΓΓααλλοουυχχίίαα:: Το Verodex 50mg αντενδείκνυται στις γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων των γυναικών που θηλάζουν.
ΠΠααιιδδιιάά:: Το Verodex 50mg αντενδείκνυται στα παιδιά.
ΕΕππίίδδρραασσηη σσττηηνν ιικκααννόόττηητταα οοδδήήγγηησσηηςς κκααιι χχεειιρριισσµµοούύ µµηηχχααννηηµµάάττωωνν:: Το Verodex θεωρείται απίθανο να επιδράσει
αρνητικά στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανηµάτων. Ωστόσο πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι σπορα-
δικά µπορεί να παρατηρηθεί υπνηλία. Ασθενείς που εµφανίζουν τέτοια επίδραση πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα.
ΙΙδδιιααίίττεερρεεςς ππρροοεειιδδοοπποοιιήήσσεειιςς γγιιαα τταα ππεερριιεεχχόόµµεενναα έέκκδδοοχχαα:: Τα δισκία Verodex 50mg περιέχουν  µεταξύ των άλλων
αδρανών συστατικών (έκδοχα) λακτόζη και διοξείδιο του τιτανίου, τα οποία µπορεί να δηµιουργήσουν πρόβληµα
σε ένα µικρό αριθµό ασθενών που είναι ευαίσθητοι σε αυτά τα συστατικά. Κάθε δισκίο περιέχει 63mg µονοϋδρι-
κής λακτόζης.
ΑΑλλλληηλλεεππιιδδρράάσσεειιςς µµεε άάλλλλαα φφάάρρµµαακκαα ήή οουυσσίίεεςς:: Πριν πάρετε το φάρµακό σας, ενηµερώστε το γιατρό σας εάν παίρ-
νετε άλλα φάρµακα , συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αγοράσατε χωρίς συνταγή γιατρού. Ειδικά, ενηµερώστε
το γιατρό εάν παίρνετε αντιπηκτικά από το στόµα (για να εµποδίσετε τη δηµιουργία θρόµβων στο αίµα), κυκλο-
σπορίνη (για την καταστολή του ανοσοποιητικού σας συστήµατος) ή αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου.
Αντενδείκνυται η συγχορήγηση µε ορισµένα αντιισταµινικά (τερφεναδίνη, αστεµιζόλη) και σιζαπρίδη (για ορισµέ-
νους τύπους δυσπεψίας). Στις περιπτώσεις που χορηγείται Verodex 50mg σε ασθενείς που λαµβάνουν ήδη κου-
µαρινικά αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη), συνιστάται να παρακολουθείται στενά ο χρόνος προθροµβίνης. Πρέπει να
δίνεται προσοχή όταν το Verodex 50mg λαµβάνεται µαζί µε άλλα φάρµακα που µπορεί να αναστείλλουν την οξεί-
δωση του φαρµάκου πχ. σιµετιδίνη και κετοκοναζόλη. Θεωρητικά, αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα αυξηµέ-
νες συγκεντρώσεις του Verodex 50mg στο αίµα, που θεωρητικά µπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των ανεπιθύ-
µητων ενεργειών.
∆∆οοσσοολλοογγίίαα -Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας για το πότε και πως να παίρνετε τα δισκία σας.
Παρακαλούµε διαβάστε τα κείµενα που αναγράφονται στον περιέκτη. Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας
εάν δεν είστε σίγουροι. -Η συνήθης δόση ενηλίκων, συµπεριλαµβανοµένων των ηλικιωµένων, είναι 1 δισκίο µία
φορά την ηµέρα. Η θεραπεία µε Verodex 50mg πρέπει να αρχίζει τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν την έναρξη της θερα-
πείας µε ένα LHRH ανάλογο ή µαζί µε χειρουργικό ευνουχισµό. -∆εν απαιτείται τροποποίηση της δοσολογίας σε
ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια. -∆εν απαιτείται τροποποίηση της δοσολογίας σε ασθενείς µε ήπια ηπατική ανε-
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πάρκεια. Αυξηµένη συσσώρευση του φαρµάκου µπορεί να παρατηρηθεί σε ασθενείς µε µέτρια έως σοβαρή ηπα-
τική ανεπάρκεια. -Καταπίνετε το δισκίο ολόκληρο µε ένα ποτήρι νερό. -Προσπαθήστε να παίρνετε τα δισκία σας
την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. -Μη σταµατήσετε να παίρνετε τα δισκία σας ακόµη και εάν αισθάνεστε καλά, εκτός εάν
σας πει ο γιατρός σας.
ΥΥππεερρδδοοσσοολλοογγίίαα--ΑΑννττιιµµεεττώώππιισσηη:: Εάν πάρετε περισσότερα δισκία από την κανονική σας δόση, απευθυνθείτε στο
γιατρό σας ή στο πλησιέστερο νοσοκοµείο.
ΤΤηηλλ.. ΚΚέέννττρροουυ ∆∆ηηλληηττηηρριιάάσσεεωωνν ΑΑθθήήννααςς:: 210 7793777
ΑΑννεεππιιθθύύµµηηττεεςς εεννέέρργγεειιεεςς:: Όπως µε όλα τα φάρµακα, µετά τη χορήγηση του Verodex µπορεί να παρουσιαστούν
ανεπιθύµητες ενέργειες. Ενηµερώστε το γιατρό σας αµέσως εάν παρουσιάσετε κάποιο από τα παρακάτω:
-Έντονη δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια) ή ξαφνική επιδείνωση της δύσπνοιας, πιθανόν µε βήχα ή πυρετό.
Σπάνια, κάποιοι ασθενείς (1 έως 10 στους 1000) παρουσιάζουν µία λοίµωξη του αναπνευστικού, που λέγεται διά-
µεση πνευµονοπάθεια. -Σοβαρός κνησµός του δέρµατος, οίδηµα στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα και / ή στο
λάρυγγα που µπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην κατάποση. Και αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες είναι σπά-
νιες (εµφανίζονται σε 1 έως 10 στους 1000 ασθενείς).
Ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίζονται πολύ συχνά (σε περισσότερους από 10 ανά 100 ασθενείς) είναι:
Ευαισθησία ή αύξηση των µαστών, εξάψεις. Συχνά (σε 1 έως 10 ανά 100 ασθενείς) εµφανίζονται: Ναυτία, διάρ-
ροια, κνησµός, αίσθηµα αδυναµίας, κίτρινο δέρµα και µάτια (ίκτερος). Σπάνια 1 έως 10 ανά 1000 ασθενείς
παρουσιάζουν: Έµετο, ξηροδερµία. Επίσης σπάνια έχουν παρατηρηθεί καρδιαγγειακές επιδράσεις και θροµβοκυ-
τοπενία. Ηπατικές µεταβολές (αυξηµένα επίπεδα τρανσαµινασών, χολόσταση, ίκτερος), σπάνια σοβαρές, παρα-
τηρήθηκαν µε το bicalutamide. Οι αλλαγές αυτές ήταν συχνά παροδικές και αναστέλλονταν ή βελτιώνονταν µε τη
συνέχιση της θεραπείας ή µετά τη διακοπή της. Επίσης, µπορεί κατά την κρίση του γιατρού να γίνεται περιοδι-
κός έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας. 
Επιπλέον οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε  κλινικές µελέτες κατά τη διάρκεια θερα-
πείας µε bicalutamide και ένα LHRH ανάλογο (ως πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες του φαρµάκου κατά τη γνώµη
των κλινικών ερευνητών µε συχνότητα1%). ∆εν έχει αποδειχθεί αιτιατή σχέση αυτών των ενεργειών µε τη φαρ-
µακευτική αγωγή και µερικές από τις ενέργειες που έχουν αναφερθεί είναι αυτές που συνήθως εµφανίζονται  σε
ηλικιωµένους ασθενείς:
ΚΚααρρδδιιααγγγγεειιαακκόό σσύύσσττηηµµαα:: Καρδιακή ανεπάρκεια. ΓΓαασσττρρεεννττεερριικκόό σσύύσσττηηµµαα:: Ανορεξία, ξηροστοµία, δυσπεψία,
δυσκοιλιότητα, µετεωρισµός. ΚΚεεννττρριικκόό ννεευυρριικκόό σσύύσσττηηµµαα:: Ζάλη, αϋπνία, υπνηλία, µειωµένη libido. ΑΑννααππννεευυσσττιικκόό
σσύύσσττηηµµαα:: ∆ύσπνοια. ΟΟυυρροοπποοιιηηττιικκόό σσύύσσττηηµµαα:: Ανικανότητα, νυκτουρία. ΑΑίίµµαα:: Αναιµία
∆∆έέρρµµαα κκααιι εεξξααρρττήήµµαατταα ααυυττοούύ:: Αλωπεκία, εξάνθηµα, εφίδρωση, δασυτριχισµός
ΜΜεεττααββοολλιισσµµόόςς κκααιι δδιιααττρροοφφήή:: Σακχαρώδης διαβήτης, υπεργλυκαιµία, οίδηµα, αύξηση βάρους, απώλεια βάρους
ΟΟλλοοκκλλήήρροουυ ττοουυ σσώώµµααττοοςς:: Γαστρικός πόνος, θωρακικός πόνος, πονοκέφαλος, πόνος, πυελικός πόνος, ρίγη.
Ενηµερώστε τον γιατρό σας ή το φαρµακοποιό σας εάν νοµίζετε ότι παρουσιάζετε κάποια από τις παραπάνω ανε-
πιθύµητες ενέργειες ή κάποιο άλλο πρόβληµα µετά τη λήψη των δισκίων σας.
ΤΤιι ππρρέέππεειι νναα γγννωωρρίίζζεεττεε σσττηηνν ππεερρίίππττωωσσηη πποουυ ππααρρααλλεείίψψεεττεε νναα ππάάρρεεττεε κκάάπποοιιαα δδόόσσηη:: Πρέπει να παίρνετε το Verodex
50mg σύµφωνα µε τις οδηγίες του γιατρού. Ωστόσο, εάν παραλείψετε µία δόση, µην πάρετε άλλη για να την ανα-
πληρώσετε. Συνεχίστε το κανονικό σας πρόγραµµα.
ΜΜηη δδιιππλλαασσιιάάζζεεττεε ττιιςς δδόόσσεειιςς..
ΤΤιι ππρρέέππεειι νναα γγννωωρρίίζζεειι οο αασσθθεεννήήςς γγιιαα ττηηνν ηηµµεερροοµµηηννίίαα λλήήξξηηςς ττοουυ ππρροοϊϊόόννττοοςς:: Αναγράφεται στην εξωτερική και εσω-
τερική συσκευασία. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία αυτή έχει παρέλθει, µην το χρησιµοποιήσετε.
ΙΙδδιιααίίττεερρεεςς ππρροοφφυυλλάάξξεειιςς γγιιαα ττηη φφύύλλααξξηη ττοουυ ππρροοϊϊόόννττοοςς:: Φυλάσσεται σε θερµοκρασία ≤250C. 

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΟΟΡΡΘΘΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ ΤΤΩΩΝΝ ΦΦΑΑΡΡΜΜΑΑΚΚΩΩΝΝ
• Το φάρµακο αυτό σας το έγραψε ο γιατρός σας µόνο για το συγκεκριµένο ιατρικό σας πρόβληµα. ∆ε θα πρέπει να το δίνε-
τε σε άλλα άτοµα ή να το χρησιµοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουµένως να έχετε συµβουλευθεί το γιατρό σας.
•  Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εµφανισθεί κάποιο πρόβληµα µε το φάρµακο, ενηµερώστε αµέσως το γιατρό σας ή
το φαρµακοποιό σας.
•  Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηµατικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρµακο που λαµβάνετε ή χρειάζεστε
καλύτερη ενηµέρωση για το ιατρικό σας πρόβληµα, µη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από το γιατρό σας ή το
φαρµακοποιό σας.
•  Για να είναι αποτελεσµατικό και ασφαλές το φάρµακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαµβάνεται σύµφωνα µε τις οδη-
γίες που σας δόθηκαν.
•  Για την ασφάλειά σας και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε µε προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρ-
µακο που σας χορηγήθηκε. 
•  Να µη διατηρείτε τα φάρµακα στο λουτρό, διότι η ζέστη και η υγρασία µπορεί να τα  αλλοιώσουν και να τα καταστήσουν
επιβλαβή για την υγεία σας.
•  ∆ιατηρήστε τα φάρµακα στον αρχικό περιέκτη τους.
•  Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να σταµατήσετε τη θεραπεία, καταστρέψτε το υπόλοιπο φάρµακο.
•  Μην παίρνετε τα φάρµακα µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στον περιέκτη. Καταστρέψτε τα.
•  Φυλάξτε τα φάρµακα σε ασφαλές µέρος, όπου τα παιδιά δεν µπορούν να τα δουν ή να τα φτάσουν. Τα φάρµακά σας µπο-
ρεί να βλάψουν τα παιδιά.

Το φάρµακο  αυτό χορηγείται µόνο µε ιατρική συνταγή.
OOPPUUSS--MMAATTEERRIIAA ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..
Παλαιολόγου 33, Π.Φάληρο, 175 64, Τηλ: 210 9408420, Fax: 210 9412333
E-mail: opus@acci.gr 
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