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 ידי על לעזור יכול אתה. חדש בטיחות מידע של מהיר זיהוי יאפשר זה. נוסף לניטור כפופה זו תרופה
.לוואי תופעות על לדווח כיצד4  סעיף בסוף עיין. לקבל עשוי שאתה הלוואי תופעות כל על דיווח

 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.האחות או הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

.לשלך זהים שלהם
 כל כולל זה. לאחות או לרוקח או, שלך הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי תופעות
-

זה בעלון יש מה

משמש הוא ולמהPiqray  זה מה1.

Piqray נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Piqray את לקחת כיצד3.

אפשריות לוואי תופעות4.

Piqray את לאחסן כיצד5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהPiqray  זה מה1.

פיקרי זה מה
-3-kinase )PI3K(. phosphatidylinositolמעכבי הנקראות תרופות לקבוצת השייך alpelisib, 

Piqray הפעיל החומר את מכיל

Piqray משמש למה
PIK3CA.ושיש אחרים הורמונליים לטיפולים הגיב לא שלהם שהסרטן בחולים, סרטן נוגד הורמונלי טיפול 

 )HER2(שליליPiqray . עם בשילוב משמש ,fulvestrant הנקרא בגן) מוטציות( מסוימים שינויים להם
 סוג עם, ובגברים, המעבר גיל לאחר בנשים לטיפול  משמשHR(, 2( אנושי באפידרמיס גדילה לגורם  וקולטן

Piqray הורמונים לקולטן שלילי שד סרטן הנקרא שד סרטן של

 אם. אלוPIK3CA  מוטציות עבור שתיבדק, שלך הגידול רקמת או/ו הדם של דגימה ייקח שלך הרופא
-Piqray.ב לטיפול להגיב עשוי שלך הסרטן חיובית התוצאה

עובדPiqray  איך
 עוזרים אלו אנזימיםPiqray , סרטניים תאים להרוס ולעזור הסרטן של והתפשטות הצמיחה את להפחית יכול.

 על פועלkinases )PI3K(.  phosphatidylinositol-3-פעולתם חסימת ידי על. ולהתרבות לגדול סרטניים לתאים
Piqray הנקראים אנזימים של ההשפעות חסימת ידי

 את שאל, זו תרופה עבורך נרשמה מדוע אוPiqray  של הפעולה אופן לגבי כלשהן שאלות לך יש אם
.האחות או הרוקח, הרופא
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Piqray נטילת לפני לדעת עליך מה2.

. זה בעלון הכללי מהמידע שונות להיות עשויות שהן מכיוון, שלך הרופא הוראות כל על בקפידה פעל
.בטוח לא אתה אם שלך הרופא עם בדוק

Piqray: ליטול אין
 אם6).  בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או לאלפליסיב אלרגי אתה אם-

.לייעוץ שלך הרופא את שאל, אלרגי להיות עלול שאתה חושב אתה

זהירות ואמצעי אזהרות
Piqray. נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח

:לרוקח או לרופא ספרPiqray,  נטילת לפני עליך חל הבאים מהדברים אחד אם
, מוגברות סוכר רמות של סימנים או( סוכרת או בדם סוכר של גבוהות רמות פעם אי לך היו או לך יש אם-

מאשר יותר קרובות לעתים שתן במתן צורך, בפה ויובש מוגזם צמא כגון
).במשקל ירידה עם מוגבר תיאבון, בחילות, עייפות, מהרגיל שתן של יותר גדולות כמויות ייצור, רגיל

 לתרופה תגובה(EM),  מולטיפורמה אריתמה(SJS),  ונסון'סטיבנס-ג מתסמונת סבלת פעם אי אם
 תסמינים(TEN;  רעיל אפידרמיס נמק או(DRESS)  מערכתיים ותסמינים אאוזינופיליה עם

, חום בלי או עם, עור קילוף , בפה או בעיניים, בשפתיים שלפוחיות, אדום עור כוללים אפשריים
).פריחה

ONJ)., הלסת של אוסטאונקרוזיס( הלסת על המשפיעה חמורה עצם מחלת לך יש אם

-

-

:מיד לרוקח או לרופא ספר-Piqray, ב הטיפול במהלך עליך חל הבאים מהדברים אחד אם

, ההכרה ברמות שינויים, סחרחורת, שיעול, צפצופים, נשימה קשיי, נשימה קוצר, כוורות, גירוד, פריחה-
 או לשון, השפתיים של כחול צבע שינוי, בגרון או בפנים נפיחות, בעור אדמומיות, נמוך דם לחץ
).קשות אלרגיות לתגובות אפשריים סימנים( עור

 שינוי, מהירה נשימה, שיעול, כואבת או קשה נשימה כגון משתנות או חדשות נשימה בעיות
 לא ריאות לדלקת אפשריים סימנים( שיהוקים, העור או הלשון, השפתיים של כחול צבע

).ריאות דלקת או זיהומית
 ירידה עם מוגבר תיאבון, עייפות, מהרגיל גבוהה בתדירות שתן מתן, בפה ויובש מוגבר צמא

 אשר, סמוק או יבש ועור נשימה קשיי, בנשימה פירותי ריח, הקאות, בחילות, בלבול, במשקל
.וסיבוכיה)  היפרגליקמיה( בדם הסוכר ברמות לעלייה סימנים להיות עשויים

( חום עם לפעמים, עור קילוף, בפה או בעיניים, בשפתיים שלפוחיות, העור של אדמומיות, פריחה
 מולטיפורמה אריתמה(SJS),  ונסון'סטיבנס-ג תסמונת: הבאים העור ממצבי לאחד אפשריים סימנים

,(EM)מערכתיים ותסמינים אאוזינופיליה עם לתרופה תגובה  (DRESS)רעיל אפידרמיס נמק או 
.((TEN)

, נפיחות או כאב, רפויות שיניים כגון( שלך הפה על המשפיעים מחמירים או חדשים תסמינים
).הפרשות או בפה פצעים של אי-החלמה

Piqray חמור לשלשול לגרום יכול.

-

-

-

-

-
 את להפחית, זמני באופן הטיפול את להפסיק, אלה בתסמינים לטפל יצטרך שלך שהרופא ייתכן

-Piqray.ב הטיפול את לצמיתות להפסיק או המינון

-Piqrayב הטיפול ובמהלך לפני דם בדיקות
. בדם הסוכר רמת את לנטר כדי-Piqray ב הטיפול במהלך ובקביעות לפני דם בדיקות יבצע שלך הרופא

 רמות להורדת תרופה רישום כגון, הנדרשות הפעולות בכל ינקוט שלך הרופא, התוצאות על בהתבסס
 להפחית או-Piqray ב הטיפול את זמנית להפסיק להחליט עשוי שלך הרופא, הצורך במידת. בדם הסוכר

 את להפסיק להחליט גם עשוי שלך הרופא. בדם הסוכר ברמת ירידה לאפשר כדי-Piqray ה מינון את
.לצמיתות-Piqray ב הטיפול

 הפסקת ולאחר הטיפול במהלך, הטיפול תחילת לפני בדם הסוכר רמת את קבוע באופן לבדוק הקפד
-Piqray.ב הטיפול

 אם רק-Piqray ב טיפול להתחיל ניתן. הדם בדיקות את לעשות והיכן מתי בדיוק לך יגיד שלך הרופא-
זה. בדם סוכר של הנכונות הרמות את לך שיש מראות הבדיקות
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 ולהזדקק רציני להיות שעלול דבר), היפרגליקמיה( שלך בדם הסוכר את להגביר יכולPiqray  כי
.היפרגליקמיה מפתח אתה אם לרופא   להודיע יכולות בצום קבועות דם בדיקות רק. לטיפול

ב יותר גבוהה בתדירות יידרש זה. בדם הסוכר רמת את לבדוק ואיפה מתי בדיוק לך יגיד שלך הרופא
, מכן לאחר-Piqray. ב הטיפול של הראשונים בשבועיים ובמיוחד הטיפול של הראשונים השבועות-4

.בדם הסוכר לרמות בהתאם, בחודש פעם לפחות דם בבדיקות צורך יהיה

-

נוער ובני ילדים
18. לגיל מתחת נוער ובני בילדים-Piqray ב להשתמש אין

ופיקריי אחרות תרופות
 זה. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
:במיוחד כולל

נמוכה טסיות בספירת לטיפול המשמשת תרופה, אלטרומבופג-
ריבוציקליב או אוורולימוס, לאפטיניב כגון, השד בסרטן לטיפול המשמשות תרופות-
בקיבה המיוצרת החומצה כמות ולהפחתת בצרבת לטיפול המשמשת תרופה, פנטופרזול-

 תרופה, ריפמפיצין שינה להפרעות או להרגעה המשמשת תרופה, מידאזולם
 המשמשת תרופה, אנקורפניב אחרים חמורים זיהומים וכמה בשחפת לטיפול
 יכולת את להפחית המשמשת תרופה, וורפרין עור סרטן של מסוים בסוג לטיפול

הדם של הקרישה

-
-
-
-

.לעיל המפורטות מהתרופות אחת היא שלך התרופה אם בטוח אינך אם הרוקח או הרופא את שאל

ופוריות הנקה, הריון
 לתינוק להזיק עלולPiqray . להיות עשויות או, מניקות או בהריון נשים ידי על-Piqray ב להשתמש אסור

 נטילת לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהריון שאת חושבת את אם. נולד שטרם
 הרופאPiqray.  של האחרונה המנה לאחר שבוע ולפחות הטיפול במהלך להניק צריכות לא נשים. התרופה

.הנקה או הריון במהלךPiqray  נטילת של הפוטנציאליים בסיכונים איתך ידון שלך

ב בטיפול שתתחיל לפני קיים הריון ישלול שלך הרופא, להריון להיכנס שעלולה אישה את אם
.Piqray-הריון בדיקת ביצוע לכלול עשוי זה.

 שבוע ולפחות הטיפול במהלך הריון למניעת יעילה בשיטה להשתמש צריכות להריון להיכנס שעלולות נשים
 להיות עלול שאתה חושב אתה אם. מתאימות שיטות לגבי שלך הרופא את שאלPiqray.  הפסקת לאחר

.מיד לרופא ספר-Piqray, ב הטיפול התחלת לאחר בהריון

 לקיום בקונדום להשתמש צריכים גברים מטופלים, הטיפול הפסקת לאחר שבוע ולפחות הטיפול במהלך
 במהלך להריון שנכנסה חושדת מטופלת של זוגו בת אם. להריון להיכנס שעלולות זוג בנות עם מין יחסי

.מיד הרופא את ליידע עליה, זו תקופה

במכונות ושימוש נהיגה
 במהלך במכונות שימוש או נהיגה בעת זהיר להיות עליך לכן. לעייפות להוביל עלול-Piqray ב טיפול

-Piqray.ב הטיפול

Piqray נתרן מכיל
נתרן ללא" למעשה כלומר, בסרט מצופה לטבליה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילה זו תרופה

."
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Piqray את לקחת כיצד3.

.בטוח לא אתה אם שלך הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

לקחת פיקריי כמה
.לך המתאים המינון על יחליט שלך הרופא. ביום פעם ג"מ300  הואPiqray  של הרגיל ההתחלתי המינון

:כדלקמן הוא ליטול שיש הטבליות מספר, שנקבע למינון בהתאם
ג"מ150  של טבליות שתי: ג"מ300  של מינון-
ג"מ50  של אחת וטבליה ג"מ200  של אחת טבליה: ג"מ250  של מינון-
ג"מ200  של אחת טבליה: ג"מ200  של מינון-

.שלך הבאה המתוכננת המנה עד טבליות עוד תיקח אלPiqray,  טבליות נטילת לאחר מקיא אתה אם

.אותו לקבל צריך אתה ומתי לקבל צריך שאתהfulvestrant  של המינון את יקבע שלך הרופא

-Piqray. ה מינון את להתאים ירצה שהרופא ייתכן-Piqray, ב לטיפול מגיב שלך הגוף שבו לאופן בהתאם
 ממך לבקש עשוי שלך הרופא, מסוימות לוואי תופעות לך יש אם. הרופא הוראות אחר לעקוב מאוד חשוב

.הטיפול את להפסיק או מה לזמן הטיפול את להפסיק, יותר נמוך למינון לשנות

Piqray לקחת מתי
 שיש הטבליות את מציג   שלפוחית כרטיס כל. שלפוחיות כרטיסיות המכילות באריזות מסופקותPiqray  טבליות

.השלפוחית בכרטיס המופיעות ההוראות לפי פעל. בשבוע יום בכל ליטול

 מתי לזכור לך תעזור יום בכל שעה באותהPiqray  נטילת. האוכל לאחר מיד, ביום פעםPiqray  קח
.התרופה את לקחת

Piqray לקחת כיצד
 שום לבלוע אין. הבליעה לפני אותן לפצל או לכתוש, ללעוס אין, בשלמותןPiqray  טבליות את לבלוע יש

.המלא המינון את נוטל שאינך ייתכן שכן, אחרת פגומה או סדוקה, שבורה טבליה

Piqray את לקחת זמן כמה
.לך אומר שלך הרופא עוד כלPiqray  את קח

 לבדוק כדי מצבך אחר קבוע באופן יעקוב שלך הרופא. שנים או חודשים אולי הנמשך, טווח ארוך טיפול זהו
.הרצוי האפקט את נותן שהטיפול

.שלך הרוקח עם או שלך הרופא עם שוחחPiqray,  את לקחת הזמן משך לגבי שאלות לך יש אם

צריך שאתה ממהPiqray  יותר לוקח אתה אם

 רמות כוללPiqray,  של ידועות לוואי תופעות שהן תופעות חווPiqray  טבליות מדי יותר שנטלו אנשים
 אחר מישהו אם או, טבליות מדי יותר בטעות לוקח אתה אם. ופריחה עייפות, בחילות, בדם סוכר של גבוהות

 בטיפול צורך שיהיה ייתכן. ייעוץ לקבלת חולים לבית או לרופא מיד פנה, שלך התרופה את בטעות לוקח
.רפואי

Piqray לקחת שכחת אם
 לאחר שעות9  עד, האוכל לאחר מיד, אותה לקחת יכול עדיין אתהPiqray,  של מנה לקחת שכחת אם

 על דלג, זה את לקחת צריך שהיית לאחר שעות-9 מ יותר רק זוכר אתה אם. אותו לקחת צריך שהיית הזמן
 המנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. שלך הרגיל בזמן המנה את קח, למחרת. היום לאותו המנה

.שהחמצת
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Piqray לקחת מפסיק אתה אם
 כן אם אלאPiqray  את לקחת תפסיק אל. להחמיר למצבך לגרום עלולה-Piqray ב הטיפול הפסקת
.להפסיק לך אומר שלך הרופא

.הרוקח או הרופא את שאל-Piqray, ב השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

חמורות להיות עלולות הלוואי מתופעות חלק

.מיד לרופא ולדווח התרופה את לקחת להפסיק,חמורות לוואי תופעות מקבל אתה אם

אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי:שכיח מאד
, מהרגיל שתן של יותר גדולות כמויות מתן או מהרגיל גבוהה בתדירות שתן מתן, מאוד צמא תחושת-

 גם הנקראים, בדם גבוהות סוכר רמות של אפשריים תסמינים( במשקל ירידה עם מוגבר תיאבון
)היפרגליקמיה

( במשקל ירידה, לילה הזעות, פריחה, כואבים מפרקים, מוגדלות לימפה בלוטות, נזלת, שיעול, חום
)לבנים דם תאי של סוג, לימפוציטים של נמוכה רמה של אפשריים תסמינים

-

אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשוי:מׁשְּותףָ
 לחץ, ההכרה ברמות שינויים, סחרחורת, שיעול, צפצופים, נשימה קשיי, נשימה קוצר, כוורות, גירוד, פריחה-

 או לשון, שפתיים. העור של כחול צבע שינוי, הגרון או/ו הפנים של נפיחות, בעור אדמומיות, נמוך דם
)חמורות אלרגיות לתגובות אפשריים סימנים( עור

, השפתיים של כחול צבע שינוי, מהירה נשימה, שיעול, כואבת או קשה נשימה כולל נשימה בעיות
 מהרגיל נמוכה בתדירות שתן מתן) ריאות דלקת של אפשריים תסמינים( שיהוקים, העור או הלשון

עייפות, לעיניים ומסביב בקרסוליים, ברגליים נפיחות, מהרגיל שתן של יותר קטנות כמויות מתן או
)חריפה כליות ספיקת אי של אפשריים תסמינים( בחזה כאבים, התקפים, בחילות, בלבול,

 תסמינים( שן של התרופפות או בלסת כבדות תחושת, הלסת של תחושה חוסר או נפיחות, כאב
)הלסת של אוסטאונקרוזיס של אפשריים

 של אפשריים תסמינים( עור קילוף, בפה או בעיניים, בשפתיים שלפוחיות, בעור אדמומיות, פריחה
)מולטיפורמה אריתמה

-

-

-

-

אנשים100  מכל1  עד על להשפיע עשוי:נדִָיר
 הכולל קטואצידוזיס הנקרא מצב של אפשריים תסמינים( הקאות, בחילות, ראש כאבי, נשימה קשיי-

)בדם חומצות של גבוהה רמה
)לבלב דלקת של אפשריים תסמינים( חמורים עליונים בטן כאבי

 של אפשריים תסמינים( חום, עור קילוף, בפה או בעיניים, בשפתיים שלפוחיות, אדום עור, פריחה
)ונסון'סטיבנס-ג תסמונת

-
-

הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא:ידוע לא
( צמא, קרובות לעיתים שתן במתן צורך, עייפות, הקאות, בחילות, סמוק או יבש עור, בפה יובש, בלבול-

(HHNKS)) היפרגליקמית קטוטית לא היפר-אוסמולרית תסמונת של אפשריים תסמינים

 מערכתיים ותסמינים אאוזינופיליה עם סמים פריחה של אפשריים תסמינים( חום, פריחה
((DRESS)

-

אחרות אפשריות לוואי תופעות

 ספר, לחמורות הופכות הללו הלוואי תופעות אם. להלן המפורטות את כוללות אחרות לוואי תופעות
.לאחות או לרוקח, לרופא

:שכיח מאד
)השתן בדרכי דלקת של אפשריים תסמינים( ותכופה כואבת שתן הטלת-
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)אדומים דם תאי של נמוכה רמה הכולל מצב, אנמיה של אפשריים תסמינים( חיוור עור, עייפות-

)בדם, דם טסיות גם הנקראים, טרומבוציטים של נמוכה רמה של סימנים( חבורות או ספונטני דימום

תיאבון אובדן
ראֹׁש ּכאְבֵ
שלשול) דיסגאוזיה( בפה מוזר טעם

בחילה
הקֲָאָה
 כאבי) סטומטיטיס( חניכיים דלקת עם כיבים או בפה פצעים

בטן
) דיספפסיה( עיכול הפרעות, קיבה קלקול
פריחה

( שיער דילול או שיער נשירת
)גרד( גירוד) התקרחות

יבש עור
)עייפות( עייפות

, ידיים) ברירית דלקת( המין איברי רירית או המזון צינור או הנשימה דרכי של ונפיחות אדמומיות, כאב
)היקפית בצקת( נפוחות רגליים או קרסוליים

)פירקסיה( חום
ברירית יובש

ירד המשקל
 מופחתת רמה) היפוקלצמיה( להתכווצויות להוביל לעיתים שעלולה, בדם סידן של מופחתת רמה

היפוקלמיה( תקין לא לב קצב או/ו שרירים התכווצויות, שרירים לחולשת הקשורה, בדם אשלגן של
(

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

:מׁשְּותףָ
התייבשות-
)שינה נדודי( הירדמות בעיות-
יבשה עין-
מטושטשת ראייה-
)גבוה דם לחץ של אפשריים תסמינים( סחרחורת, ראש כאב-
, תנועה הגבלת, כובד תחושת), בהונות כולל( רגל או) אצבעות כולל( שלך היד כל או חלק של נפיחות-

)לימפה בצקת של אפשריים תסמינים( חוזרים וזיהומים העור של התעבות, נוחות אי

ׁשנִִיַם ּכאְבֵ
 שפתיים) בחניכיים דלקת של סימנים( מוגדלות או רכות, מדממות חניכיים
(cheilitis) סדוקות, סדוקות

חניכיים כאבי
ַאדמְמֶתֶ

)דרמטיטיס( פריחה עם עור דלקת
 בתחושת מלווה להיות שעלולים, הרגליים וכפות הידיים בכפות קילוף ואולי נפיחות או/ו אדמומיות

)יד-רגל לתסמונת סימנים( צריבה וכאב עקצוץ

שרירים התכווצות

)מיאלגיה( שרירים כאבי
)בצקת( כללית נפיחות

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

:כדלקמן, חריגות להיות עשויות דם בדיקות כמה של התוצאות-Piqray, ב הטיפול במהלך

:שכיח מאד
, אמינוטרנספראז אלנין, טרנספראז גלוטמיל גמא: הבאים האנזימים של בדם גבוהות רמות-

ליפאז
בדם סוכר של גבוהה רמה
בדם סידן או/ו קריאטינין של גבוהה רמה
אלבומין או/ו המוגלובין, סוכר, דם טסיות, לימפוציטים של בדם נמוכה רמה

-
-
-
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)הדם קרישת יכולת של מדידה( המופעל החלקי הטרומבופלסטין בזמן עלייה-

:מׁשְּותףָ
)האחרונים השבועות12  עד8  במהלך בדם הסוכר לרמת סמן( בדם מסוכר המוגלובין של גבוהה רמה-

לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

: בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
/yellowcard www.mhra.gov.ukשל הצהוב הכרטיס את לחפש או  MHRAב Play- Googleאו  Store App

.Appleזו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על.

Piqray את לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

"EXP".  לאחר   השלפוחית וכרטיס הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך

.מיוחדים אחסון תנאי דורש אינו זה מוצר

.חבלה של כלשהם סימנים יש אם או לאריזה כלשהו בנזק מבחין אתה אם התרופה את ליטול אין

 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכילPiqray  מה
alpelisib. הואPiqray  של הפעיל החומר-
.אלפליסיב ג"מ50  מכילהPiqray  בסרט מצופה ג"מ50  טבלית כל-
.אלפליסיב ג"מ150  מכילהPiqray  בסרט מצופה ג"מ150  טבלית כל-
.אלפליסיב ג"מ200  מכילה ג"מPiqray 200  בסרט מצופה טבליה כל-
:הם האחרים המרכיבים-

.סטארט מגנזיום, היפרומלוז, נתרן עמילן גליקולאט, מניטול, תאית מיקרו-גבישי: טבלית ליבת-

 חמצני דו טיטניום(E172),  ושחור אדום ברזל תחמוצת, היפרומלוז: ציפוי חומר
,(E171)טלק, מאקרוגול.

-

האריזה ותכולתPiqray  נראה איך
 בצד"L7"  עם מוטבעות, בהירות ורודות עגולות טבליות הן ג"מPiqray 50  של סרט מצופות טבליות

.מ"מ7.2 : משוער קוטר. השני בצד"NVR" ו אחד

ו אחד בצד"UL7"  עם מוטבע, חיוור באדום סגלגלות טבליות הן ג"מPiqray 150  של סרט מצופות טבליות
"NVR"רוחב( מ"מ5.7 ); אורך( מ"מ14.2 : משוער גודל. השני בצד.(

 אחד בצד"YL7"  עם מוטבעות, בהיר באדום סגלגלות טבליות הן ג"מPiqray 200  של סרט מצופות טבליות
).רוחב( מ"מ6.5 ); אורך( מ"מ16.2 : משוער גודל. השני בצד"NVR" ו
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Piqray בשלפוחיות בסרט מצופות כטבליות מסופקPiqray . הבאים האריזה בגדלי זמין:
):ג"מ250  של יומי במינון למטופלים( סרט מצופות טבליות ג"מ-200 ו ג"מ50  המכילות אריזות-

).ג"מ200  מתוך-14 ו ג"מ50  מתוך(14  סרט מצופות טבליות28 : יום-14 ל   אספקה המכילות אריזות-
).ג"מ200  מתוך-28 ו ג"מ50  מתוך(28  סרט מצופות טבליות56 : יום-28 ל   אספקה המכילות אריזות-
ו ג"מ50  של טבליות28  כוללת אחת כל3x, (56  סרט מצופות טבליות168  המכילות רבות חבילות-

).ג"מ200  של טבליות-28
)ג"מ300  של יומי במינון למטופלים( ג"מ150  של סרט מצופות טבליות המכילות אריזות

.סרט מצופות טבליות28 : יום-14 ל   אספקה המכילות אריזות-
.סרט מצופות טבליות56 : יום-28 ל   אספקה המכילות אריזות-
.סרט מצופות טבליות3x) (56 168  המכילות מרובות חבילות-

)ג"מ200  של יומי במינון למטופלים( ג"מ200  של סרט מצופות טבליות המכילות אריזות
.סרט מצופות טבליות14 : יום-14 ל   אספקה המכילות אריזות-
.סרט מצופות טבליות28 : יום-28 ל   אספקה המכילות אריזות-
.סרט מצופות טבליות3x) (28 84  המכילות מרובות חבילות-

-

-

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא
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