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SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS  

  

1.  HEITI LYFS  

  

Bicalutamide Alvogen 150 mg filmuhúðaðar töflur.  

  

  

2.  INNIHALDSLÝSING  

  

Hver tafla inniheldur 150 mg af bíkalútamíði.  

  

Hjálparefni með þekkta verkun:  

Hver tafla inniheldur 188 mg af laktósaeinhýdrati.  

  

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.  

  

  

3.  LYFJAFORM  

  

Filmuhúðuð tafla.  

  

Hvítar, kringlóttar, tvíkúptar filmuhúðaðar töflur með deiliskoru.  

  

Deiliskoran er eingöngu til þess að hægt sé að skipta töflunni svo auðveldara sé að kyngja henni en 

ekki til þess að skipta henni í jafna skammta.  

  

  

4.  KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR  

  

4.1  Ábendingar  

  

Bicalutamide Alvogen 150 mg er ætlað til notkunar annað hvort eitt sér eða sem viðbót við algert 

brottnám blöðruhálskirtils eða geislameðferð hjá sjúklingum með blöðruhálskirtilskrabbamein, sem 

vaxið hefur út fyrir mörk kirtilsins (locally advanced), í mikilli hættu á að sjúkdómurinn versni (sjá 

kafla 5.1).   

  

4.2  Skammtar og lyfjagjöf  

  

Skammtar  

  

Fullorðnir karlmenn þ.m.t. aldraðir: 1 tafla á dag í a.m.k. 2 ár.  

  

Sérstakir sjúklingahópar  

Skert nýrnastarfsemi: Ekki þarf að breyta skömmtum hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi.  

Skert lifrarstarfsemi: Ekki þarf að breyta skömmtum hjá sjúklingum með vægt skerta lifrarstarfsemi. 

Aukin uppsöfnun getur komið fram hjá sjúklingum með í meðallagi eða alvarlega skerta 

lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.4).  

  

Börn  

Bíkalútamíð er ekki ætlað til notkunar hjá börnum.  

  

4.3  Frábendingar  
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Ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.  

Ekki má nota bíkalútamíð samhliða terfenadini, astemizoli eða cisapridi (sjá kafla 4.5).  

Bíkalútamíð Portfarma 150 mg er hvorki ætlað til notkunar hjá konum né börnum (sjá kafla 4.6).  

  

4.4  Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun  

  

Upphaf meðferðar skal vera í umsjón sérfræðings.  

  

Bíkalútamíð umbrotnar að miklu leyti í lifur. Upplýsingar benda til þess að brotthvarf geti verið 

hægara hjá einstaklingum með alvarlega skerta lifrarstarfsemi sem gæti leitt til aukinnar uppsöfnunar á 

bíkalútamíði. Þess vegna skal nota bíkalútamíð með varúð hjá sjúklingum með í meðallagi eða 

alvarlega skerta lifrarstarfsemi.  

  

Lifrarstarfsemi skal rannsaka reglulega vegna hugsanlegra breytinga á lifrarstarfsemi. Flestar 

breytinganna koma fram á fyrstu 6 mánuðum bíkalútamíðmeðferðar.  

  

Alvarlegar breytingar á lifrarstarfsemi og lifrarbilun hafa mjög sjaldan komið fram við meðferð með 

bíkalútamíði (sjá kafla 4.8). Meðferð með bíkalútamíði skal hætt ef alvarlegar breytingar koma fram á 

lifrarstarfsemi.  

  

Hugleiða skal að hætta meðferð með Bicalutamide Alvogen hjá sjúklingum með staðfest versnun 

sjúkdóms og hækkað PSA (PSA = prostate-specific antigen [sérhæft blöðruhálskirtilsmótefni]).  

  

Bíkalútamíð hefur hamlandi áhrif á cýtókróm P450 (CYP 3A4). Því skal gæta varúðar við samhliða 

notkun lyfja sem eru aðallega umbrotin af CYP 3A4 (sjá kafla 4.3 og 4.5).  

  

Í mjög sjaldgæfum tilvikum hefur ljósnæmi komið fram hjá sjúklingum sem nota bíkalútamíð 150 mg. 

Ráðleggja skal sjúklingum að forðast sterkt sólarljós eða útfjólublátt ljós meðan þeir nota bíkalútamíð 

150 mg og íhuga notkun sólvarnar. Í þeim tilvikum sem ljósnæmi er langvarandi og/eða alvarlegt skal 

meðhöndla einkennin á viðeigandi hátt.  

  

Meðferð með andandrógenum getur valdið lengingu QT bils.  

Hjá sjúklingum með sögu um eða áhættuþætti lengingar QT bils og hjá sjúklingum sem nota samhliða 

önnur lyf sem geta valdið lengingu á QT bili (sjá kafla 4.5) eiga læknar að meta hlutfallslegan 

ávinning gegn áhættu, þar með talinn möguleikann á margbreytilegum sleglahraðtakti (torsades de 

pointes) áður en meðferð er hafin með Bicalutamide Alvogen.  

  

Lyfið inniheldur laktósa (mjólkursykur). Sjúklingar með galaktósaóþol, laktasaskort eða vanfrásog 

glúkósa-galaktósa, sem eru mjög sjaldgæfir arfgengir kvillar, skulu ekki nota lyfið.  

  

4.5  Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir  

  

Í in vitro rannsóknum hefur komið fram að R-bíkalútamíð hefur hamlandi áhrif á CYP 3A4 en minni 

hamlandi áhrif á CYP 2C9, 2C19 og 2D6 virkni.  

Þó að klínískar rannsóknir, þar sem antipyrin var notað til að meta virkni cýtókróm P450 (CYP), hafi 

ekki sýnt fram á hugsanlegar milliverkanir við bíkalútamíð, jókst meðalútsetning fyrir midazolami 

(AUC) um allt að 80% eftir samhliða gjöf með bíkalútamíði í 28 daga. Fyrir lyf með þröngan 

lækningalegan stuðul gæti slík aukning haft þýðingu. Því er samhliða notkun terfenadins, astemizols 

og cisaprids frábending (sjá kafla 4.3) og gæta skal varúðar við samhliða notkun bíkalútamíðs og lyfja 

eins og ciclosporins og kalsíum-blokka. Hugsanlega þarf að minnka skammta þessara lyfja, 

sérstaklega ef aukin hætta er á aukaverkunum. Fyrir ciclosporin er ráðlagt að fylgst sé vel með 

plasmaþéttni og klínískum áhrifum þegar meðferð með bíkalútamíði hefst eða henni lýkur.  

  

Gæta skal varúðar þegar bíkalútamíð er gefið samhliða öðrum lyfjum sem geta hamlað oxun, t.d.  
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cimetidini og ketoconazoli. Fræðilega séð, gæti þetta leitt til aukinnar plasmaþéttni bíkalútamíðs sem 

fræðilega getur leitt til fleiri aukaverkana.   
  

In vitro rannsóknir hafa sýnt að bíkalútamíð getur losað coumarin segavarnarlyf (warfarin) af 

próteinbindistöðum. Því er ráðlagt að fylgjast vel með prótrombíntíma hjá sjúklingum sem nota 

coumarin segavarnarlyf þegar meðferð með Bicalutamide Alvogen 150 mg er hafin.  

  

Þar sem andrógenbælandi meðferð getur valdið lengingu á QT bili, á samhliða notkun Bicalutamide 

Alvogen og lyfja sem þekkt eru að því að geta lengt QT bil eða lyfja sem geta valdið margbreytilegum 

sleglahraðtakti (torsade de pointes), svo sem lyfjum við hjartsláttaróreglu í flokki IA (t.d. kínidíni, 

dísópýramíði) eða flokki III (t.d. amíódaróni, sótalóli, dófetilíði og íbútílíði), metadóni, moxifloxacíni, 

geðrofslyfjum o.s.frv. aðeins fara fram að vandlega athuguðu máli (sjá kafla 4.4).  

  

Börn  

Rannsóknir á milliverkunum hafa aðeins verið gerðar hjá fullorðnum.  

  

  

4.6  Frjósemi, meðganga og brjóstagjöf  

  

Meðganga  

Lyfið er ekki ætlað konum og má ekki gefa konum á meðgöngu.  

  

Brjóstagjöf  

Ekki má nota bíkalútamíð handa konum meðan barn er á brjósti.  

  

Frjósemi  

Afturkræf bæling á frjósemi karla hefur sést í dýrarannsóknum (sjá kafla 5.3). Gera má ráð fyrir 

tímabundið skertri frjósemi eða ófrjósemi hjá mönnum.  

  

4.7  Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla  

  

Ólíklegt er að lyfið hafi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Þó skal tekið fram að stundum getur 

svefnhöfgi komið fram. Sjúklingar sem finna fyrir slíku skulu gæta varúðar.  

  

4.8  Aukaverkanir  

  

Aukaverkanirnar eru skilgreindar samkvæmt eftirfarandi: Mjög algengar (≥1/10); algengar (≥1/100 til 

<1/10); sjaldgæfar (≥1/1.000 til ≤1/100); mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til ≤1/1.000); koma örsjaldan 

fyrir (≤1/10.000), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum).  

  

Tafla 1  Tíðni aukaverkana  

  

Líffæraflokkur  Tíðni  Bíkalútamíð 150 mg  

(einlyfjameðferð)  

  

Blóð og eitlar   Algengar  Blóðleysi  

  

Ónæmiskerfi  

  

Sjaldgæfar  Ofnæmisviðbrögð, ofnæmisbjúgur og 
ofsakláði  
  

Efnaskipti og næring  

  

Algengar  Lystarleysi  
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Geðræn vandamál  

  

Algengar  

  

Minnkuð kynhvöt, þunglyndi  

  

Taugakerfi  Algengar  Sundl, syfja  

  

Hjarta  Tíðni ekki þekkt  

  

Lenging QT bils (sjá kafla 4.4 og 4.5)  

Æðar  Algengar  Hitakóf  

  

Öndunarfæri, brjósthol og 

miðmæti  

Sjaldgæfar  Millivefslungnabólgae (greint hefur verið  

frá banvænum tilvikum)  

  

Meltingarfæri  

  

Algengar  Magaverkir, hægðatregða,  

meltingartruflun, vindgangur, ógleði  

  

Lifur og gall  

  

  

Algengar  

  

  

Mjög sjaldgæfar  

Eituráhrif á lifur, gula, hækkuð gildi  

transamínasaa  

  

Lifrarbilund (greint hefur verið frá 

banvænum tilvikum).  

  

Húð og undirhúð  
  

Mjög algengar  

  

Algengar  

  

Mjög sjaldgæfar  

Útbrot  

  

Skalli, ofloðna/hárvöxtur að nýju, þurr 
húðc, kláði.  

  

Ljósnæmisviðbrögð  

  

Nýru og þvagfæri  

  

Algengar  Blóðmiga.  

  

Æxlunarfæri og brjóst  

  

Mjög algengar  

  

  

Algengar   

Brjóstastækkun hjá karlmönnum og aum 
brjóstb  

  

Risvandamál  

  

Almennar aukaverkanir og 
aukaverkanir á íkomustað  

  

Mjög algengar  

  

Algengar  

Þróttleysi  

  

Brjóstverkur, bjúgur.  

  

Rannsóknaniðurstöður  Algengar  

  

Þyngdaraukning  

a. Lifrarbreytingar eru mjög sjaldan alvarlegar og voru oftast skammvinnar, minnkuðu eða hurfu 

þegar meðferð var haldið áfram eða eftir að meðferð lauk.  

  

b. Brjóstastækkun hjá karlmönnum og/eða eymsli í brjóstum kom fram hjá meirihluta sjúklinga 

sem fékk bíkalútamíð 150 mg sem einlyfjameðferð. Í rannsóknum voru þessi áhrif talin alvarleg hjá 

allt að 5% sjúklinga. Ekki er víst að brjóstastækkun hjá karlmönnum gangi sjálfkrafa til baka þegar 

meðferð er hætt, sérstaklega eftir langvarandi meðferð..  

  

c. Vegna þeirra merkinga sem notaðar voru í EPC (early prostate cancer (frumstig 

blöðruhálskirtilskrabbameins)) rannsóknunum var aukaverkunin 'þurr húð' skráð 'útbrot' í COSTART. 

Því er ekki hægt að áætla tíðnina fyrir 150 mg skammtinn, en gert er ráð fyrir að tíðnin sé sú sama og 

fyrir 50 mg skammt.  
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d. Talið sem aukaverkun í kjölfar rýni á gögnum eftir markaðssetningu. Tíðni var ákvörðuð út frá 

tíðni tilkynninga um lifrarbilun frá sjúklingum sem voru meðhöndlaðir með 150 mg bíkalútamíði í 

opnum hluta EPC rannsóknanna.  

  

e. Talið sem aukaverkun í kjölfar rýni á gögnum eftir markaðssetningu. Tíðni var ákvörðuð út frá 

tíðni tilkynninga um millivefslungnabólgu frá sjúklingum sem fengu 150 mg bíkalútamíð í 

slembiraðaða hluta EPC rannsóknanna.  

  

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu  

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að 

tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun 

lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist 

lyfinu samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V.  

  

4.9  Ofskömmtun  

  

Engin reynsla liggur fyrir hvað varðar ofskömmtum hjá mönnum.  

  

Ekkert sérhæft mótefni er til, en veita skal meðferð eftir einkennum. Himnuskilun kemur líklega ekki 

að notum þar sem bíkalútamíð er að miklu leyti próteinbundið og finnst ekki óbreytt í þvagi. Mælt er 

með almennri stuðningsmeðferð, þ.á m. títt eftirlit með lífsmörkum sjúklings.  

  

  

5.  LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR  

  

5.1  Lyfhrif  

  

Flokkun eftir verkun: And-andrógenar, ATC-flokkur: L 02 BB 03.  

  

Verkunarháttur  

Bíkalútamíð er andandrógen sem er ekki steri og hefur ekki önnur áhrif á innkirtla. Það binst við 

andrógenviðtaka án þess að virkja tjáningu gena og hamlar þannig andrógenörvun. Þessi hömlun leiðir 

til minnkunar á æxlum í blöðruhálskirtli. Þegar meðferð með Bicalutamide Alvogen er hætt getur það 

valdið heilkennum andandrógen fráhvarfseinkenna hjá sumum sjúklingum.  

  

Verkun og öryggi  

Bíkalútamíð 150 mg var rannsakað sem meðferð handa sjúklingum með staðbundið (T1-T2, N0 eða 

NX, M0) blöðruhálskirtilskrabbamein eða blöðruhálskirtilskrabbamein sem vaxið hefur út fyrir mörk 

kirtilsins (T3-T4, eitthvert N, M0; T1-T2, N+, M0), án meinvarpa, í sameinaðri greiningu á 3 

tvíblindum samanburðarrannsóknum með lyfleysu hjá 8.113 sjúklingum, þar sem bíkalútamíð var 

gefið sem bráð hormónameðferð eða sem viðbót við algert brottnám blöðruhálskirtils eða 

geislameðferð, (aðallega ytri geislun [external beam radiation]). Við eftirfylgni, eftir 9,7 ár að 

miðgildi, höfðu 36,6% sjúklinga sem fengu meðferð með bíkalútamíð og 38,17% sjúklinga sem fengu 

meðferð með lyfleysu fundið fyrir staðfestri versnun sjúkdóms.  

  

Hjá flestum sjúklingahópum sást minnkuð hætta á staðfestri versnun sjúkdóms en minnkunin var mest 

áberandi hjá þeim sem voru í hvað mestri hættu á versnun sjúkdóms. Því má vera að læknar ákveði að 

besta læknisfræðilega nálgunin fyrir sjúkling þegar hætta á versnun sjúkdóms er lítil, sérstaklega þegar 

um er að ræða viðbót í kjölfar algers brottnáms blöðruhálskirtils, sé að fresta hormónameðferð þar til 

fram koma merki um versnun sjúkdóms.  

  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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Ekki sást munur á heildarlifun við eftirfylgni sem var eftir 9,7 ár að miðgildi, þar sem dánartíðni var 

31,4% (HR=1,01; 95% CI 0,94 til 1,09). Hins vegar komu ákveðnar tilhneigingar í ljós við 

rannsóknargreiningu á undirhópum.  

  

Upplýsingar um lifun án versnunar sjúkdóms og heildarlifun yfir tíma byggt á Kaplan-Meier mati fyrir 

sjúklinga þegar krabbameinið hefur vaxið út fyrir mörk kirtilsins eru dregnar saman í eftirfarandi 

töflum:  

  

Tafla 2 Lifun án versnunar sjúkdóms þegar krabbameinið hefur vaxið út fyrir mörk kirtilsins, 

eftir meðferðarundirhópum   

  

Greiningarþýði  Meðferðararmur  Tilvik (%) 

eftir 3 ár  
Tilvik (%) 

eftir 5 ár  
Tilvik (%) 

eftir 7 ár  
Tilvik (%) 

eftir 10 ár  

Bið undir eftirliti 

(n=657)  
Bíkalútamíð 150 mg  19,7  36,3  52,1  73,2  

Lyfleysa  39,8  59,7  70,7  79,1  

Geislameðferð (n=305)  Bíkalútamíð 150 mg  13,9  33,0  42,1  62,7  

Lyfleysa  30,7  49,4  58,6  72,2  

Algert brottnám  
blöðruhálskirtils 

(n=1719)  

Bíkalútamíð 150 mg  7,5  14,4  19,8  29,9  

Lyfleysa  11,7  19,4  23,2  30,9  

  

Tafla 3 Heildarlifun þegar krabbameinið hefur vaxið út fyrir mörk kirtilsins, eftir 

meðferðarundirhópum  

  

Greiningarþýði  Meðferðararmur  Tilvik (%) 

eftir 3 ár  
Tilvik (%) 

eftir 5 ár  
Tilvik (%) 

eftir 7 ár  
Tilvik (%) 

eftir 10 ár  

Bið undir eftirliti 

(n=657)  
Bíkalútamíð 150 mg  14,2  29,4  42,2  65,0  

Lyfleysa  17,0  36,4  53,7  67,5  

Geislameðferð (n=305)  Bíkalútamíð 150 mg  8,2  20,9  30,0  48,5  

Lyfleysa  12,6  23,1  38,1  53,3  

Algert brottnám  
blöðruhálskirtils 

(n=1719)  

Bíkalútamíð 150 mg  4,6  10,0  14,6  22,4  

Lyfleysa  4,2  8,7  12,6  20,2  

  

Ekki var marktækur munur á lifun án versnunar sjúkdóms hjá sjúklingum með staðbundinn sjúkdóm 

sem fengu bíkalútamíð eitt sér. Ekki var marktækur munur á heildarlifun hjá sjúklingum með 

staðbundinn sjúkdóm sem fengu bíkalútamíð sem viðbótarmeðferð, eftir geislameðferð (HR=0,98; 

95% CI 0,80 til 1,20) eða algert brottnám blöðruhálskirtils (HR=1,03; 95% CI 0,85 til 1,25). Hjá 

sjúklingum með staðbundinn sjúkdóm, sem annars hefði verið stjórnað með bið undir eftirliti 

(watchful waiting), var tilhneiging í átt að styttri lifun samanborið við sjúklinga sem fengu lyfleysu 

(HR=1,15; 95% CI 1,00 til 1,32). Í ljósi þessa er ávinnings-áhættu hlutfallið fyrir notkun bíkalútamíðs 

ekki talið hagstætt hjá sjúklingum með staðbundinn sjúkdóm.  

  

Verkun bíkalútamíðs 150 mg við meðhöndlun sjúklinga með blöðruhálskirtilskrabbamein sem vaxið 

hefur út fyrir mörk kirtilsins, án meinvarpa, þar sem hormónameðferð var fyrst ráðlögð, var metin 

sérstaklega með safngreiningu í tveimur rannsóknum á 480 sjúklingum með blöðruhálskirtils- 

krabbamein án meinvarpa (M0), sem ekki höfðu verið meðhöndlaðir áður. Við 56% dánartíðni og 

eftirfylgni eftir 6,3 ár, var enginn marktækur munur á áhrifum bíkalútamíðs og brottnámi eistna á lifun 
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(áhættuhlutfall=1,05 (CI=0,81 til 1,36)); hins vegar var ekki hægt að álykta tölfræðilega um jafngildi 

meðferðanna.  

  

Safngreining á tveimur klínískum rannsóknum á 805 ómeðhöndluðum sjúklingum með 

blöðruhálskirtilskrabbamein með meinvörpum og 43% dánartíðni sýndi að meðferð með 150 mg 

bíkalútamíði er ekki jafn áhrifarík og brottnám eistna, m.t.t. tíma lifunar (áhættuhlutfall=1,30 [CI 1,04-

1,65]). Áætlaður munur lifunar er 42 dagar (6 vikur) og miðgildi lifunar 2 ár.  

  

Bíkalútamíð er blanda tveggja handhverfa en andrógen virkni þess er nær eingöngu vegna R 

handhverfunnar.  

  

Börn  

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á börnum (sjá kafla 4.3 og 4.6).  

  

5.2  Lyfjahvörf  

  

Frásog  

Bíkalútamíð frásogast vel eftir inntöku. Ekkert bendir til þess að fæða hafi klínískt marktæk áhrif á 

aðgengi lyfsins.  

  

Dreifing  

Bíkalútamíð er að miklu leyti próteinbundið (báðar handhverfur 96%, R-bíkalútamíð >99%) og 

umbrotnar umtalsvert (oxun og glúkúróníðtenging). Brotthvarf umbrotsefnanna er um nýru og í gall í 

u.þ.b. jöfnum hlutföllum.  

  

Umbrot  

S-handhverfan skilst hratt út miðað við R-handhverfuna. Sú síðarnefnda hefur helmingunartíma um 1 

viku.  

  

Vegna þessa langa helmingunartíma verður um tíföld uppsöfnun á R-handhverfunni við notkun 

bíkalútamíðs einu sinni á dag.  

  

Plasmaþéttni R-handhverfunnar við jafnvægi er um 22 g/ml við daglega inntöku 150 mg af 

bíkalútamíði. Við jafnvægi stendur R-handhverfan fyrir um 99% af heildarþéttni handhverfanna.  

  

Brotthvarf  

Í klínískri rannsókn hjá karlmönnum sem fengu bíkalútamíð 150 mg var meðalþéttni R-bíkalútamíðs í 

sæði 4,9 g/ml. Magn bíkalútamíðs sem mögulega getur borist til kvenkyns rekkjunauts við kynmök 

er lítið og jafngildir um 0,3 g/kg. Það er undir þeim mörkum sem þarf til að valda breytingum hjá 

afkvæmum tilraunadýra.  

  

Sérstakir sjúklingahópar  

Lyfjahvörf R-handhverfunnar eru óháð aldri, skertri nýrnastarfsemi eða vægri til í meðallagi skertri 

lifrarstarfsemi. Merki eru um að brotthvarf R-handhverfunnar úr plasma sé hægara hjá sjúklingum 

með alvarlega skerta lifrarstarfsemi.  

  

5.3  Forklínískar upplýsingar  

  

Bíkalútamíð er öflug and-andrógen og oxídasaensímvirkir með blandaða virkni hjá dýrum. Breytingar 

í marklíffærum, þ.á m. virkjun æxlis (Leydig frumum, skaldkirtli, lifur) hjá dýrum eru tengdar þessum 

verkunum. Ensímvirkjun hefur ekki orðið vart hjá mönnum og engar niðurstöður forklínískra 

rannsókna eru taldar hafa þýðingu hvað varðar meðferð sjúklinga með krabbamein í blöðruhálskirtli. 

Rýrnun sáðpípla er fyrirsjáanleg vegna and-andrógen áhrifa og hefur komið fram hjá öllum 

rannsökuðum dýrategundum. Rýrnun eista gekk að fullu til baka á 24 vikum eftir 12 mánaða rannsókn 
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á eituráhrifum á rottur með endurteknum skömmtum en í æxlunarrannsóknum kom æxlunarhæfni í 

ljós 7 vikum eftir að 11 vikna meðferð lauk. Gera þarf ráð fyrir tímabili með minnkaðri frjósemi eða 

ófrjósemi hjá mönnum.  

  

  

6.  LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR  

  

6.1  Hjálparefni  

  

Laktósaeinhýdrat  

Póvídón K25  

Natríumsterkjuglýkólat (tegund A)  

Magnesíumsterat  

Hýprómellósi 5cP Títantvíoxíð 

(E171) Própýlenglýkól.  

  

6.2  Ósamrýmanleiki  

  

Á ekki við.  

  

6.3  Geymsluþol  

  

3 ár.  

  

6.4  Sérstakar varúðarreglur við geymslu  

  

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.  

  

6.5  Gerð íláts og innihald  

  

PVC/PVDC/ál þynnupakkningar sem innihalda 28, 30, 56, 60 eða 90 töflur.  

  

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.  

  

6.6  Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun  

  

Farga skal öllum lyfjaleifum í samræmi við gildandi reglur.  
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