Dane kontaktowe twojego farmaceuty

•
•

ENZALUTAMID
1.

•

Enzalutamid to lek przepisywany przez
lekarza specjalistę.
Zazwyczaj przyjmuje się 4 kapsułki raz
na dobę.
Kapsułki należy połykać w całości
popijając wodą.

Co to jest enzalutamid?
Enzalutamid to lek przeciwnowotworowy stosowany w leczeniu mężczyzn z rakiem prostaty. U niektórych mężczyzn z rakiem prostaty komórki nowotworowe rozprzestrzeniają
się na inne części ciała. Mówi się wtedy o opornym na kastrację raku gruczołu krokowego z
przerzutami.
Enzalutamid to leczenie hormonalne – należy do grupy leków o działaniu anty-androgennym. Blokuje działanie męskich hormonów zwanych androgenami. Jednym z nich jest testosteron. Testosteron to hormon androgenowy potrzebny komórkom raka prostaty do
wzrostu i mnożenia się. Poprzez blokowanie działania androgenów takich jak testosteron,
enzalutamid spowalnia wzrost nowotworu.
W Polsce dostępny w formie kapsułek pod nazwą handlową Xtandi®.

2.

Przed zastosowaniem leku:
Poinformuj lekarza jeśli:
• Kiedykolwiek miałeś napad padaczkowy lub masz czynniki predysponujące do
jego wystąpienia (np. pierwotny uraz mózgu, udar, pierwotne nowotwory mózgu,
przerzuty nowotworowe do mózgu, alkoholizm) bądź przyjmujesz leki obniżające
próg drgawkowy.
• Masz choroby serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca.
• Cierpisz na zaburzenia pracy wątroby lub nerek.
• Przyjmujesz inne leki (także preparaty dostępne bez recepty).
• Kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na lek.

3.

Jak stosować lek:
•

•

•
•

•
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Przed rozpoczęciem leczenia przeczytaj dokładnie ulotkę dołączoną do opakowania. Ulotka
zawiera więcej informacji na temat enzalutamidu oraz pełną listę działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas jego stosowania.
Lek stosuj ściśle według zaleceń swojego lekarza. Najczęstsza dawka to 4 kapsułki po 40 mg
przyjmowane raz dziennie, najlepiej codziennie o tej samej porze dnia, co pomoże w pamiętaniu o regularnym przyjmowaniu leku.
Kapsułek nie należy rozgryzać ani otwierać. Połknij w całości popijając wodą.
Jeśli zapomnisz przyjąć dawkę leku, przyjmij ją jak tylko sobie o tym przypomnisz. Jeśli nie
przypomnisz sobie do następnego dnia, pomiń ją i przyjmij następną dawkę o normalnej porze.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli zapomnisz
przyjąć lek dłużej niż jeden dzień, skontaktuj się ze swoim lekarzem.
Nie należy przerywać leczenia dopóki nie zdecyduje o tym lekarz.

4.

Jak sprawić, by leczenie przynosiło jak
najlepsze efekty:
•
•

5.

Regularnie odwiedzaj lekarza, który podczas wizyty sprawdzi postępy w leczeniu
i przeprowadzi niezbędne badania.
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet. Nie wolno podawać go kobietom,
które są lub mogą być w ciąży. Enzalutamid może wywierać szkodliwe działanie na
nienarodzone dziecko lub ewentualnie powodować poronienie. Jeśli w trakcie leczenia oraz przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia, podejmuje się stosunki seksualne
z kobietą w wieku rozrodczym, należy stosować prezerwatywę oraz inną skuteczną
metodę antykoncepcji. Jeżeli podejmuje się stosunki seksualne z kobietą w ciąży, należy stosować prezerwatywę, aby chronić nienarodzone dziecko.

Działania niepożądane:
•
•

•
•
•

Uczucie zmęczenia, osłabienie → dużo wypoczywaj, nie prowadź pojazdów mechanicznych i nie obsługuj maszyn.
Bóle głowy → pij dużo wody, porozmawiaj ze swoim farmaceutą, który będzie
mógł zarekomendować odpowiedni środek przeciwbólowy. Jeśli ból nie ustępuje,
poinformuj o tym swojego lekarza.
Uderzenia gorąca → Noś lekkie, przewiewne ubrania, śpij pod lekką kołdrą.
Wysokie ciśnienie tętnicze krwi → Twój lekarz będzie je kontrolował.
Uczucie lęku, zaburzenia pamięci, świąd, sucha skóra, upadki, powiększenie piersi (ginekomastia), objaw zespołu niespokojnych nóg (niekontrolowana potrzeba
poruszania częścią ciała, zazwyczaj nogą) → porozmawiaj ze swoim lekarzem.

Jak przechowywać lek:

6.

•
•

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła.
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