
Bipacksedel: Information till patienten

Piqray®50 mg filmdragerade tabletter 
Piqray®150 mg filmdragerade tabletter 
Piqray®200 mg filmdragerade tabletter

alpelisib

Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning. Detta kommer att möjliggöra snabb identifiering av ny 
säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera eventuella biverkningar du kan få. Se slutet av avsnitt 4 för hur 
du rapporterar biverkningar.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel eftersom den innehåller 
viktig information för dig.
- Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, även om 

deras tecken på sjukdom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

-

Vad står i denna bipacksedel

1. Vad Piqray är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Piqray
3. Hur du tar Piqray
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Piqray ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad Piqray är och vad det används för

Vad Piqray är
Piqray innehåller den aktiva substansen alpelisib, som tillhör en grupp läkemedel som 
kallas fosfatidylinositol-3-kinashämmare (PI3K).

Vad Piqray används för
Piqray används för behandling av postmenopausala kvinnor och män med en typ av bröstcancer som kallas 
avancerad hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ bröstcancer. 
Piqray används i kombination med fulvestrant, en hormonbehandling mot cancer, till patienter vars cancer inte 
har svarat på andra hormonella behandlingar och som har vissa förändringar (mutationer) i en gen som kallas 
PIK3CA.

Din läkare kommer att ta ett prov av ditt blod och/eller tumörvävnad, som kommer att testas för dessa PIK3CA-
mutationer. Om resultatet är positivt kommer din cancer sannolikt att svara på behandling med Piqray.

Hur Piqray fungerar
Piqray verkar genom att blockera effekterna av enzymer som kallas fosfatidylinositol-3-kinaser (PI3K). Dessa enzymer 
hjälper cancerceller att växa och föröka sig. Genom att blockera deras verkan kan Piqray minska tillväxten och 
spridningen av cancern och hjälpa till att förstöra cancerceller.

Om du har några frågor om hur Piqray fungerar eller varför detta läkemedel har ordinerats åt dig, fråga din läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska.
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2. Vad du behöver veta innan du tar Piqray

Följ alla din läkares instruktioner noggrant, eftersom de kan skilja sig från den allmänna informationen i denna 
bipacksedel. Kontrollera med din läkare om du är osäker.

Ta inte Piqray:
- om du är allergisk mot alpelisib eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i 

avsnitt 6). Om du tror att du kan vara allergisk, fråga din läkare om råd.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Piqray.

Om något av följande gäller dig innan du tar Piqray, tala om för din läkare eller apotekspersonal:
- om du har eller någonsin har haft höga nivåer av socker i ditt blod eller diabetes (eller tecken på förhöjda 

sockernivåer, såsom överdriven törst och muntorrhet, som behöver kissa oftare än
vanligt, producerar större mängder urin än vanligt, trötthet, illamående, ökad aptit vid 
viktminskning).
om du någonsin har haft Stevens-Johnsons syndrom (SJS), erythema multiforme (EM), 
läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) eller toxisk epidermal nekrolys 
(TEN; möjliga symtom inkluderar röd hud, blåsor på läppar, ögon eller mun). , hudflossning, med eller 
utan feber, hudutslag).
om du har en allvarlig bensjukdom som påverkar käken (osteonekros i käken, ONJ).

-

-

Om något av följande gäller dig under din behandling med Piqray, berätta omedelbart för din läkare eller 
apotekspersonal:
- Utslag, klåda, nässelutslag, andfåddhet, andningssvårigheter, väsande andning, hosta, yrsel, 

yrsel, förändringar i medvetandenivåer, lågt blodtryck, rodnad i huden, svullnad i ansikte 
eller svalg, blå missfärgning av läpparna, tunga eller hud (möjliga tecken på allvarliga 
allergiska reaktioner).
Nya eller förändrade andningsproblem som svår eller smärtsam andning, hosta, snabb 
andning, blå missfärgning av läppar, tunga eller hud, hicka (möjliga tecken på icke-infektiös 
pneumonit eller lunginflammation).
Ökad törst och muntorrhet, urinering oftare än vanligt, trötthet, ökad aptit med 
viktminskning, förvirring, illamående, kräkningar, fruktig lukt vid andning, 
andningssvårigheter och torr eller rodnad hud, vilket kan vara tecken på ökade 
blodsockernivåer ( hyperglykemi) och dess komplikationer.
Hudutslag, hudrodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, hudflossning, ibland med feber 
(möjliga tecken på något av följande hudåkommor: Stevens-Johnsons syndrom (SJS), erythema 
multiforme (EM), läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) eller 
toxisk epidermal nekrolys (TEN)).
Nya eller förvärrade symtom som påverkar din mun (som lösa tänder, smärta eller svullnad, 
icke-läkning av munsår eller flytningar).
Piqray kan orsaka svår diarré.

-

-

-

-

-
Din läkare kan behöva behandla dessa symtom, tillfälligt avbryta behandlingen, minska din dos eller 
avbryta behandlingen med Piqray permanent.

Blodprover före och under din behandling med Piqray
Din läkare kommer att ta blodprover före och regelbundet under behandlingen med Piqray för att övervaka 
ditt blodsocker. Baserat på resultaten kommer din läkare att vidta alla nödvändiga åtgärder, såsom att 
förskriva ett läkemedel för att sänka blodsockernivåerna. Om det behövs kan din läkare besluta att tillfälligt 
avbryta behandlingen med Piqray eller minska din Piqray-dos för att låta ditt blodsocker minska. Din läkare 
kan också besluta att avbryta behandlingen med Piqray permanent.

Se till att du regelbundet testar ditt blodsocker innan du påbörjar behandlingen, under behandlingen och efter 
att du avslutat behandlingen med Piqray.
- Din läkare kommer att tala om för dig exakt när och var du ska ta blodproverna. Behandling med Piqray 

får endast påbörjas om tester visar att du har rätt nivåer av socker i blodet. Detta är
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eftersom Piqray kan öka sockret i ditt blod (hyperglykemi), vilket kan vara allvarligt och behöva 
behandling. Endast regelbundna fastande blodprov kan tala om för läkaren om du utvecklar 
hyperglykemi.
Din läkare kommer att tala om för dig exakt när och var du ska testa ditt blodsocker. Detta kommer att krävas 
oftare under de första 4 veckorna av behandlingen och särskilt under de första 2 veckorna av behandlingen med 
Piqray. Efteråt kommer blodprover att behövas minst en gång i månaden, beroende på dina blodsockernivåer.

-

Barn och ungdomar
Piqray ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Piqray
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 
läkemedel. Detta inkluderar särskilt:
- eltrombopag, ett läkemedel som används för att behandla lågt antal trombocyter

- läkemedel som används för att behandla bröstcancer, såsom lapatinib, everolimus eller ribociclib
- pantoprazol, ett läkemedel som används för att behandla halsbränna och minska mängden syra som produceras i 
magen

midazolam, ett läkemedel som används mot sedering eller sömnstörningar rifampicin, ett 
läkemedel för att behandla tuberkulos och vissa andra allvarliga infektioner encorafenib, ett 
läkemedel som används för att behandla en viss typ av hudcancer warfarin, ett läkemedel som 
används minskar blodets koaguleringsförmåga

-
-
-
-

Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om ditt läkemedel är ett av läkemedlen som anges 
ovan.

Graviditet, amning och fertilitet
Piqray får inte användas av kvinnor som är eller kan vara gravida eller ammar. Piqray kan skada ett ofött 
barn. Om du tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller 
apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Kvinnor ska inte amma under behandlingen och i minst 1 
vecka efter den sista dosen av Piqray. Din läkare kommer att diskutera med dig de potentiella riskerna med 
att ta Piqray under graviditet eller amning.

Om du är en kvinna som kan bli gravid, kommer din läkare att utesluta en befintlig graviditet 
innan du påbörjar behandling med Piqray. Detta kan inkludera ett graviditetstest.

Kvinnor som kan bli gravida bör använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 1 
vecka efter att ha avslutat Piqray. Fråga din läkare om lämpliga metoder. Om du tror att du kan vara gravid 
efter att du påbörjat behandling med Piqray, berätta omedelbart för din läkare.

Under behandlingen och i minst 1 vecka efter avslutad behandling ska manliga patienter använda 
kondom för samlag med kvinnliga partners som kan bli gravida. Om partnern till en manlig patient 
misstänker att hon har blivit gravid under denna tid ska hon omedelbart informera en läkare.

Köra bil och använda maskiner
Behandling med Piqray kan leda till trötthet. Du bör därför vara försiktig när du kör bil eller använder 
maskiner under din behandling med Piqray.

Piqray innehåller natrium
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per filmdragerad tablett, det vill säga i 
princip "natriumfri".
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3. Hur du tar Piqray

Ta alltid detta läkemedel enligt din läkares anvisningar. Kontrollera med din läkare om du är osäker.

Hur mycket Piqray ska man ta
Den vanliga startdosen av Piqray är 300 mg en gång dagligen. Din läkare kommer att bestämma rätt dos för 
dig.

Beroende på den föreskrivna dosen är antalet tabletter som ska tas enligt följande:
- 300 mg dos: två 150 mg tabletter
- 250 mg dos: en 200 mg tablett och en 50 mg tablett
- 200 mg dos: en 200 mg tablett

Om du kräks efter att du tagit Piqray-tabletterna, ta inte fler tabletter förrän nästa schemalagda dos.

Din läkare kommer att bestämma vilken dos av fulvestrant du ska få och när du ska få den.

Beroende på hur din kropp svarar på behandlingen med Piqray kan din läkare vilja justera din Piqray-dos. 
Det är mycket viktigt att följa din läkares instruktioner. Om du har vissa biverkningar kan din läkare be dig 
att ändra till en lägre dos, att avbryta behandlingen för en tid eller att avbryta behandlingen.

När ska Piqray tas
Piqray tabletter levereras i förpackningar som innehåller blisterkort. Varje blisterkort visar tabletten/tabletterna 
som ska tas varje dag i veckan. Följ instruktionerna på blisterkortet.

Ta Piqray en gång om dagen, omedelbart efter mat. Om du tar Piqray vid samma tidpunkt varje dag kommer 
du att komma ihåg när du ska ta din medicin.

Hur du tar Piqray
Piqray tabletter ska sväljas hela, de ska inte tuggas, krossas eller delas innan de sväljs. Du ska inte 
svälja någon tablett som är trasig, sprucken eller på annat sätt skadad eftersom du kanske inte tar 
hela dosen.

Hur länge ska du ta Piqray
Ta Piqray så länge som din läkare säger åt dig att göra.

Detta är en långtidsbehandling, som möjligen pågår i månader eller år. Din läkare kommer regelbundet att 
övervaka ditt tillstånd för att kontrollera att behandlingen ger önskad effekt.

Om du har frågor om hur länge du ska ta Piqray, tala med din läkare eller din apotekspersonal.

Om du tar mer Piqray än du borde
Personer som har tagit för många Piqray-tabletter har upplevt effekter som är kända biverkningar av Piqray, 
inklusive höga blodsockernivåer, illamående, trötthet och hudutslag. Om du av misstag tar för många tabletter, 
eller om någon annan av misstag tar din medicin, kontakta omedelbart en läkare eller sjukhus för råd. Medicinsk 
behandling kan vara nödvändig.

Om du har glömt att ta Piqray
Om du glömmer att ta en dos av Piqray kan du fortfarande ta den, omedelbart efter mat, upp till 9 timmar efter 
den tidpunkt då du skulle ha tagit den. Om du bara kommer ihåg mer än 9 timmar efter att du skulle ha tagit 
det, hoppa över dosen för den dagen. Nästa dag, ta dosen vid din vanliga tidpunkt. Ta inte en dubbel dos för att 
kompensera för den du missade.
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Om du slutar att ta Piqray
Om du avbryter behandlingen med Piqray kan ditt tillstånd förvärras. Sluta inte ta Piqray om 
inte din läkare säger åt dig att sluta.

Om du har ytterligare frågor om användningen av Piqray, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vissa biverkningar kan vara allvarliga
Om du får några allvarliga biverkningar,sluta ta detta läkemedel och berätta omedelbart för din läkare.

Väldigt vanligt:kan drabba fler än 1 av 10 personer
- Känner mig mycket törstig, kissar oftare än vanligt eller kissar större mängder urin än 

vanligt, ökad aptit med viktminskning (möjliga symtom på höga blodsockernivåer, även 
kallad hyperglykemi)
Feber, hosta, rinnande näsa, förstorade lymfkörtlar, smärtsamma leder, utslag, nattliga svettningar, 
viktminskning (möjliga symtom på en låg nivå av lymfocyter, en typ av vita blodkroppar)

-

Allmänning:kan påverka upp till 1 av 10 personer
- Utslag, klåda, nässelfeber, andfåddhet, andningssvårigheter, väsande andning, hosta, yrsel, yrsel, 

förändringar i medvetandenivåer, lågt blodtryck, hudrodnad, svullnad av ansikte och/eller 
svalg, blå missfärgning av läppar, tunga eller hud (möjliga tecken på allvarliga allergiska 
reaktioner)
Andningsproblem inklusive svår eller smärtsam andning, hosta, snabb andning, blå 
missfärgning av läppar, tunga eller hud, hicka (möjliga symtom på lunginflammation) Kissa 
mer sällan än vanligt eller släppa mindre mängder urin än vanligt, svullnad i ben, vrister och 
runt ögonen, trötthet, förvirring, illamående, kramper, bröstsmärtor (möjliga symtom på 
akut njursvikt)
Smärta, svullnad eller domningar i käken, en känsla av tyngd i käken eller att en tand lossnar 
(möjliga symtom på osteonekros i käken)
Utslag, hudrodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, hudflossning (möjliga symtom på 
erythema multiforme)

-

-

-

-

Ovanlig:kan påverka upp till 1 av 100 personer
- Andningssvårigheter, huvudvärk, illamående, kräkningar (möjliga symtom på ett tillstånd som kallas 

ketoacidos som involverar en hög nivå av syror i blodet)
Svår smärta i övre delen av magen (möjliga symtom på pankreatit)
Utslag, röd hud, blåsor på läppar, ögon eller mun, hudflossning, feber (möjliga symtom på 
Stevens-Johnsons syndrom)

-
-

Okänt:frekvensen kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data
- Förvirring, muntorrhet, torr eller rodnad hud, illamående, kräkningar, trötthet, behov av att kissa ofta, 

törst (möjliga symtom på hyperglykemiskt hyperosmolärt nonketotiskt syndrom (HHNKS))

Utslag, feber (möjliga symtom på läkemedelsutslag med eosinofili och systemiska symtom 
(DRESS))

-

Andra möjliga biverkningar
Andra biverkningar inkluderar följande listade nedan. Om dessa biverkningar blir allvarliga, tala om för din läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska.

Väldigt vanligt:
- Smärtsam och frekvent urinering (möjliga symtom på urinvägsinfektion)
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- Trötthet, blek hud (möjliga symtom på anemi, ett tillstånd som involverar en låg nivå av röda 
blodkroppar)
Spontan blödning eller blåmärken (tecken på en låg nivå av trombocyter, även kallade blodplättar, i 
blodet)
Aptitlöshet
Huvudvärk
Konstig smak i munnen (dysgeusi) 
Diarré
Illamående

Kräkningar
Munsår eller sår med tandköttsinflammation 
(stomatit) Buksmärtor
Magbesvär, matsmältningsbesvär (dyspepsi) 
Utslag
Håravfall eller håravfall (alopeci) 
Klåda (klåda)
Torr hud
Trötthet (trötthet)
Smärta, rodnad och svullnad av luftvägar eller matrör eller genital slemhinna (slemhinneinflammation) 
Svullna händer, vrister eller fötter (perifert ödem)
Feber (pyrexi)
Slemhinnetorrhet
Vikten minskade
Minskad nivå av kalcium i blodet, vilket ibland kan leda till kramper (hypokalcemi) 
Minskad nivå av kalium i blodet, associerad med muskelsvaghet, muskelspasmer och/
eller onormal hjärtrytm (hypokalemi)

-

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

Allmänning:
- Uttorkning
- Problem med att somna (sömnlöshet)
- Torra ögon
- Suddig syn
- Huvudvärk, yrsel (möjliga symtom på högt blodtryck)
- Svullnad av delar av eller hela din arm (inklusive fingrar) eller ben (inklusive tår), tyngdkänsla, 

begränsad rörelse, obehag, förtjockning av huden och återkommande infektioner 
(möjliga symtom på lymfödem)
Tandvärk
Blödande, ömt eller förstorat tandkött (tecken på inflammation i tandköttet) 
Spruckna, spruckna läppar (cheilit)
Gingival smärta
Erytem
Hudinflammation med hudutslag (dermatit)
Rodnad och/eller svullnad och eventuellt skalning på handflatorna och fotsulorna, vilket 
kan åtföljas av en stickande känsla och brännande smärta (tecken på hand-fot-syndrom)

Muskelryckningar
Muskelsmärta (myalgi)
Generaliserad svullnad (ödem)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Under Piqray-behandling kan resultaten av vissa blodprov vara onormala, enligt följande:

Väldigt vanligt:
- Höga blodnivåer av följande enzymer: gamma-glutamyltransferas, 

alaninaminotransferas, lipas
Hög sockerhalt i blodet
Höga blodnivåer av kreatinin och/eller kalcium
Låg blodnivå av lymfocyter, blodplättar, socker, hemoglobin och/eller albumin

-
-
-
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- Ökning av aktiverad partiell tromboplastintid (ett mått på blodets koaguleringsförmåga)

Allmänning:
- Hög blodnivå av glykosylerat hemoglobin (en markör för blodsockernivån under de senaste 8 till 12 
veckorna)

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta inkluderar eventuella 
biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme 
på: www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store. Genom att 
rapportera biverkningar kan du hjälpa till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur Piqray ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och blisterkortet efter "Utg.dat". 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Ta inte detta läkemedel om du märker några skador på förpackningen eller om det finns några tecken på 
manipulering.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger 
mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad Piqray innehåller
- Den aktiva substansen i Piqray är alpelisib.
- Varje 50 mg Piqray filmdragerad tablett innehåller 50 mg alpelisib.
- Varje 150 mg Piqray filmdragerad tablett innehåller 150 mg alpelisib.
- Varje 200 mg Piqray filmdragerad tablett innehåller 200 mg alpelisib.
- Övriga ingredienser är:

- Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, mannitol, natriumstärkelseglykolat, hypromellos, 
magnesiumstearat.

Beläggningsmaterial: Hypromellos, röd och svart järnoxid (E172), titandioxid 
(E171), Makrogol, talk.

-

Hur Piqray ser ut och förpackningens innehåll
Piqray 50 mg filmdragerade tabletter är ljusrosa, runda tabletter, märkta med ”L7” på ena sidan och 
”NVR” på den andra sidan. Ungefärlig diameter: 7,2 mm.

Piqray 150 mg filmdragerade tabletter är ljusröda, ovala tabletter, märkta med ”UL7” på ena sidan och 
”NVR” på den andra sidan. Ungefärlig storlek: 14,2 mm (längd); 5,7 mm (bredd).

Piqray 200 mg filmdragerade tabletter är ljusröda, ovala tabletter, märkta med ”YL7” på ena sidan och 
”NVR” på den andra sidan. Ungefärlig storlek: 16,2 mm (längd); 6,5 mm (bredd).
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Piqray tillhandahålls som filmdragerade tabletter i blister. Piqray finns i följande förpackningsstorlekar:
- Förpackningar som innehåller 50 mg och 200 mg filmdragerade tabletter (för patienter med 250 mg daglig dos):

- Förpackningar som innehåller 14 dagars förråd: 28 filmdragerade tabletter (14 av 50 mg och 14 av 200 mg).
- Förpackningar som innehåller 28 dagars förråd: 56 filmdragerade tabletter (28 av 50 mg och 28 av 200 mg).
- Multiförpackningar innehållande 168 filmdragerade tabletter (3x 56, vardera bestående av 28 tabletter à 

50 mg och 28 tabletter à 200 mg).
Förpackningar som innehåller 150 mg filmdragerade tabletter (för patienter med 300 mg daglig dos)

- Förpackningar som innehåller 14 dagars förråd: 28 filmdragerade tabletter.

- Förpackningar som innehåller 28 dagars förråd: 56 filmdragerade tabletter.

- Multiförpackningar innehållande 168 (3x 56) filmdragerade tabletter.
Förpackningar som innehåller 200 mg filmdragerade tabletter (för patienter med 200 mg daglig dos)

- Förpackningar som innehåller 14 dagars förråd: 14 filmdragerade tabletter.

- Förpackningar som innehåller 28 dagars förråd: 28 filmdragerade tabletter.

- Multiförpackningar innehållande 84 (3x28) filmdragerade tabletter.

-

-

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för 
försäljning Novartis Pharmaceuticals UK 
Limited 2nd Floor, The WestWorks 
Building White City Place, 195 Wood Lane 
London, W12 7FQ
Storbritannien

Tillverkare
Lek Pharmaceuticals dd 
Verovskova ulica 57
1526 Ljubljana
Slovenien

Novartis Pharmaceuticals UK Limited 
2nd Floor, The WestWorks Building 
White City Place, 195 Wood Lane 
London, W12 7FQ
Storbritannien

För all information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren av 
godkännandet för försäljning:

Storbritannien
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Denna broschyr reviderades senast 11/2021
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