
للمريضمعلومات العبوة: نشرة

مغلفة أقراص بيكري مجم 50 ®بكري

مغلفة أقراص بيكري مجم 150 ®بالفيلم
بالفيلمملبسة مضغوطة ملغ 200 ®بالفيلم

ألبليسيب

يمكنك الجديدة. السالمة معلومات على السريع بالتعرف هذا سيسمح إضافية. لمراقبة يخضع الدواء هذا

عن اإلبالغ كيفية على للتعرف 4 القسم نهاية راجع لها. تتعرض قد جانبية آثار أي عن اإلبالغ خالل من المساعدة

الجانبية.اآلثار

مهمة معلومات على تحتوي ألنها الدواء هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ
لك.بالنسبة

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ -

الممرضة.أو الصيدلي أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا -

نفس هي مرضهم أعراض كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم -

أعراضك.

آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير محتملة جانبية

-

النشرةهذه في هو ما

استخدامهدواعي هي وما بكري هو ما 1.

Piqrayتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

Piqrayتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

Piqrayتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما بكري هو ما 1.

بكريهو ما
مثبطاتتسمى األدوية من مجموعة إلى تنتمي التي  ، alpelisibالفعالة المادة على  Piqrayيحتوي

kinase )PI3K( -3-phosphatidylinositol.

ل Piqrayيستخدم ما
الهرمون مستقبل يسمى الثدي سرطان من نوع مع اليأس ، سن بعد والرجال النساء لعالج  Piqrayيستخدم

 Piqrayيستخدم السلبي. الثدي سرطان -  )(2HER2 البشري البشرة نمو عامل مستقبل -  )(HRالمتقدم

سرطانهم يستجب لم الذين المرضى في للسرطان ، مضاد هرموني عالج وهو  ، fulvestrantمع باالشتراك

.PIK3CAيسمى جين في  )طفرات(معينة تغيرات لديهم والذين األخرى الهرمونية للعالجات

هذه.  PIK3CAطفرات عن بحثاً اختبارها سيتم والتي لديك ، الورم أنسجة أو   /ودمك من عينة طبيبك سيأخذ

بكراي.باستخدام للعالج السرطان يستجيب أن المحتمل فمن إيجابية ، النتيجة كانت إذا

بكراييعمل كيف
تساعد . kinases )PI3K( -3-phosphatidylinositolالمسماةاإلنزيمات تأثيرات منع طريق عن  Piqrayيعمل

نمو من  Piqrayيقلل أن يمكن عملهم ، منع خالل من والتكاثر. النمو على السرطانية الخاليا اإلنزيمات هذه

السرطانية.الخاليا تدمير في ويساعد السرطان وانتشار

أو الصيدلي أو طبيبك اسأل لك ، الدواء هذا وصف تم لماذا أو  Piqrayعمل كيفية حول أسئلة أي لديك كان إذا

الممرضة.
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Piqrayتأخذ أن قبل معرفته إلى تحتاج ما 2.

إذا طبيبك استشر النشرة. هذه في العامة المعلومات عن تختلف قد ألنها بعناية ، طبيبك تعليمات جميع اتبع

متأكداً.تكن لم

بيكراي:تأخذ ال
إذا . )6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي أو األلبليسيب تجاه حساسية من تعاني كنت إذا -

طبيبك.من النصيحة فاطلب بالحساسية ، مصاباً تكون قد أنك تعتقد كنت

واإلحتياطاتالمحاذير
بيكراي.تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

الصيدلي:أو طبيبك أخبر  ، Piqrayتناول قبل يلي مما أي عليك انطبق إذا

ارتفاع على عالمات أو (السكري مرض أو الدم في السكر من عالية مستويات من عانيت أن سبق أو لديك كان إذا -

منأكثر التبول إلى والحاجة الفم ، وجفاف الشديد العطش مثل السكر ، مستويات

.)الوزنفقدان مع الشهية زيادة غثيان ، إرهاق ، المعتاد ، عن البول من أكبر كميات إنتاج المعتاد ،

تفاعل  ، )(EMاألشكال عديدة حمامي  ، )(SJSجونسون ستيفنز متالزمة مضى وقت أي في لديك كان إذا

تشمل  ؛ (TENالسمي النخري البشرة انحالل أو  )(DRESSالجهازية واألعراض الحمضات فرط مع دوائي

بدون أو مع الجلد ، تقشير الفم ، أو العينين أو الشفتين في تقرحات ظهور األحمر ، الجلد المحتملة األعراض

.)جلديطفح حمى ،
.)ONJالفك ، عظم تنخر (الفك على يؤثر العظام في شديد مرض من تعاني كنت إذا

-

-

الفور:على الصيدلي أو طبيبك أخبر  ، Piqrayبـ عالجك أثناء يلي مما أي عليك انطبق إذا

دوار سعال ، التنفس ، عند صفير التنفس ، في صعوبة التنفس ، في ضيق شرى ، حكة ، جلدي ، طفح -

أو الوجه تورم الجلد ، احمرار الدم ، ضغط انخفاض الوعي ، مستويات في تغيرات دوار ، خفيف ،

.)شديدةتحسسية فعل لردود محتملة عالمات (الجلد أو اللسان األزرق. باللون الشفاه لون تغير الحلق ،

والتنفس والسعال ، المؤلم ، أو الصعب التنفس مثل المتغيرة أو الجديدة التنفس مشاكل

اللتهاب محتملة عالمات (والفواق األزرق ، باللون الجلد أو اللسان أو الشفتين لون وتغير السريع ،

.)رئويالتهاب أو معدي غير رئوي
الوزن ، فقدان مع الشهية زيادة التعب ، المعتاد ، من أكثر التبول الفم ، وجفاف العطش زيادة

أو الجلد وجفاف التنفس في صعوبة التنفس ، في الفاكهة رائحة القيء ، الغثيان ، االرتباك ،

 )( hyperglycemiaالدم في السكر مستويات زيادة على عالمات تكون قد والتي احمراره ،
ومضاعفاته.

في ارتفاع مع أحياناً الجلد ، تقشير الفم ، أو العينين الشفتين ، في تقرحات الجلد ، احمرار جلدي ، طفح

حمامي  ، )(SJSجونسون ستيفنز متالزمة التالية: الجلدية األمراض ألحد محتملة عالمات (الحرارة درجة

البشرة انحالل أو  )(DRESSالجهازية واألعراض الحمضات فرط مع دوائي تفاعل  ، )(EMاألشكال عديدة

.))(TENالسمي

عدم أو التورم ، أو األلم أو األسنان ، تخلخل مثل (فمك على تؤثر التي المتفاقمة أو الجديدة األعراض

.)اإلفرازاتأو الفم ، تقرحات شفاء
الشديد.اإلسهال  Piqrayيسبب أن يمكن

-

-

-

-

-

عالجك إيقاف أو الجرعة ، تقليل أو مؤقتاً ، عالجك مقاطعة أو األعراض ، هذه عالج إلى طبيبك يحتاج قد

دائم.بشكل بيكراي باستخدام

ببكرايالعالج وأثناء قبل الدم اختبارات
الدم. في السكر نسبة لمراقبة العالج أثناء وبانتظام بيكراي بـ العالج قبل الدم فحوصات بإجراء طبيبك سيقوم

الدم. في السكر مستويات لخفض دواء وصف مثل ضرورية ، إجراءات أي طبيبك سيتخذ النتائج ، على بناء ً

نسبة بانخفاض للسماح  Piqrayجرعة تقليل أو  Piqrayبـ مؤقتاً العالج إيقاف طبيبك يقرر قد األمر ، لزم إذا

دائم.بشكل  Piqrayعالج إيقاف أيضاً طبيبك يقرر قد الدم. في السكر

بـ العالج عن التوقف وبعد العالج وأثناء العالج بدء قبل بانتظام الدم في السكر نسبة فحص من تأكد
Piqray.

االختبارات أظهرت إذا فقط  Piqrayبـ العالج يبدأ قد الدم. فحوصات تجري وأين متى بالضبط طبيبك سيخبرك -

هوهذا دمك. في السكر من الصحيحة المستويات لديك أن
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عالج. إلى ويحتاج خطيراً يكون قد الذي األمر  ، )الدمفي السكر ارتفاع (الدم في السكر نسبة يزيد أن يمكن بيكراي ألن

الدم.في السكر ارتفاع من تعاني كنت إذا الطبيب تخبر أن يمكن التي هي الصيام أثناء المنتظمة الدم اختبارات فقط

في متكرر بشكل مطلوباً هذا سيكون الدم. في السكر نسبة تختبر وأين متى بالضبط طبيبك سيخبرك

ستكون ذلك ، بعد . Piqrayبـ العالج من األولين األسبوعين في وخاصة العالج من األولى األربعة األسابيع

الدم.في السكر مستويات على اعتماداً شهرياً ، األقل على واحدة مرة الدم اختبارات إلى حاجة هناك

-

والمراهقوناألطفال
عاماً.18 عن أعمارهم تقل الذين والمراهقين األطفال في  Piqrayيستخدم ال

وبقريأخرى أدوية
على يشمل وهذا أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

:الخصوصوجه

الدمويةالصفائح عدد انخفاض لعالج يستخدم دواء الترومبوباج ، -

ريبوسيكليبأو إيفيروليموس الباتينيب ، مثل الثدي ، سرطان لعالج المستخدمة األدوية -

معدتكفي المنتجة األحماض كمية وتقليل المعدة حرقة لعالج يستخدم دواء بانتوبرازول ، -

لعالج دواء ريفامبيسين ، النوم اضطرابات أو للتهدئة يستخدم دواء الميدازوالم ،

معين نوع لعالج يستخدم دواء إنكورافينيب ، األخرى الخطيرة االلتهابات وبعض السل

التخثر.على الدم قدرة لتقليل يستخدم دواء وهو الوارفارين ، الجلد سرطان من

-

-

-

-

أعاله.المذكورة األدوية أحد هو بك الخاص الدواء كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك اسأل

والخصوبةوالرضاعة الحمل
إذا الجنين. بكراي يؤذي قد يحملن. قد الالتي أو المرضعات أو الحوامل النساء قبل من  Piqrayاستخدام عدم يجب

المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك فاسألي طفل ، إلنجاب تخططين أو حامال ًتكونين قد أنك تعتقدين كنت

جرعة آخر بعد األقل على أسبوع ولمدة العالج أثناء الطبيعية الرضاعة عدم النساء على يجب الدواء. هذا تناول قبل

الطبيعية.الرضاعة أو الحمل أثناء بيكراي ألخذ المحتملة المخاطر معك طبيبك سيناقش بيكراي. من

. Piqrayبـ العالج بدء قبل موجود حمل وجود طبيبك يستبعد فسوف حامال ً، تصبح أن يمكن امرأة كنت إذا

الحمل.اختبار إجراء ذلك يشمل قد

أسبوع ولمدة العالج أثناء النسل لتحديد فعالة وسيلة استخدام حوامل يصبحن أن يمكن اللواتي النساء على يجب

بـ العالج بدء بعد حامل أنك تعتقد كنت إذا المناسبة. الطرق عن طبيبك اسأل . Piqrayعن التوقف بعد األقل على

Piqray ،  الفور.على طبيبك أخبر

الذكري الواقي استخدام الذكور المرضى على يجب العالج ، عن التوقف بعد األقل على أسبوع ولمدة العالج أثناء

خالل حملت أنها ذكر مريض زوجة اشتبهت إذا حوامل. يصبحن أن يمكن الالتي الشريكات مع الجنس لممارسة

الفور.على الطبيب إبالغ فعليها الوقت ، هذا

الماكناتواستعمال السياقة
بـ عالجك أثناء اآلالت استخدام أو القيادة عند حذراً تكون أن يجب لذلك التعب. إلى  Piqrayبـ العالج يؤدي قد

Piqray.

الصوديومعلى بيكراي يحتوي

بشكل يعني وهذا مغلف ، قرص لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على الدواء هذا يحتوي

."الصوديوممن خال "أساسي
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Piqrayتأخذ كيف 3.

متأكداً.تكن لم إذا طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

Piqrayتأخذ أن يجب كم
لك.المناسبة الجرعة طبيبك سيقرر يومياً. واحدة مرة مجم 300 هي  Piqrayمن المعتادة البدء جرعة

يلي:كما تناولها يجب التي األقراص عدد يكون الموصوفة ، الجرعة على اعتماداً

مجم150 عيار قرصان مجم: 300 جرعة -

مجم50 عيار من واحد وقرص مجم 200 عيار واحد قرص مجم: 250 جرعة -

مجم200 واحد قرص مجم: 200 جرعة -

المقررة.التالية الجرعة حتى أخرى أقراص أي تتناول فال بيكراي ،  )أقراص(قرص تناول بعد تقيأت إذا

تتلقاها.أن يجب ومتى تتلقاها أن يجب التي فولفيسترانت جرعة طبيبك سيحدد

الخاصة  Piqrayجرعة تعديل في طبيبك يرغب قد  ، Piqrayباستخدام للعالج جسمك استجابة كيفية على اعتماداً

إلى التغيير طبيبك منك يطلب فقد معينة ، جانبية آثار لديك كانت إذا طبيبك. تعليمات اتباع جداً المهم من بك.

العالج.عن التوقف أو الوقت ، لبعض العالج إيقاف أو أقل ، جرعة

Piqrayتأخذ متى
في أخذها يجب التي  )األجهزة(القرص نفطة بطاقة كل تظُهر نفطة. بطاقات على تحتوي عبوات في  Piqrayأقراص توفير يتم

البالستيكية.البطاقة على الموجودة التعليمات اتبع األسبوع. أيام من يوم كل

على يوم كل الوقت نفس في  Piqrayتناول سيساعدك الطعام. بعد مباشرة اليوم ، في واحدة مرة بيكراي خذ

الدواء.تناول موعد تذكر

Piqrayتأخذ كيف
قرص أي تبتلع أال يجب بلعها. قبل شطرها أو سحقها أو مضغها يجوز وال كاملة ، بكراي أقراص ابتالع يجب

الكاملة.الجرعة تتناول ال قد ألنك تالف أو متشقق أو مكسور

Piqrayتأخذ الوقت من كم
بذلك.طبيبك يخبرك طالما  Piqrayخذ

له العالج أن من للتحقق بانتظام حالتك طبيبك سيراقب سنوات. أو ألشهر يستمر وقد األمد ، طويل عالج هذا

المطلوب.التأثير

الصيدلي.أو طبيبك إلى فتحدث  ، Piqrayتأخذها أن يجب التي المدة حول أسئلة لديك كانت إذا

ينبغيمما أكثر بيكري تأخذ كنت إذا
ارتفاع ذلك في بما  ، Piqrayلـ معروفة جانبية آثار من  Piqrayأقراص من الكثير تناولوا الذين األشخاص عانى

طريق عن األقراص من جداً كبيراً عدداً تناولت إذا الجلدي. والطفح والتعب والغثيان الدم في السكر مستويات

المشورة على للحصول المستشفى أو بالطبيب فاتصل الخطأ ، طريق عن الدواء آخر شخص تناول إذا أو الخطأ ،

ضرورياً.الطبي العالج يكون قد الفور. على

Piqrayتأخذ أن نسيت إذا
الذي الوقت بعد ساعات 9 حتى الطعام ، بعد فوراً تناولها ، بإمكانك يزال فال  ، Piqrayمن جرعة تناول نسيت إذا

لذلك الجرعة فتجاوز تناولته ، قد كنت أن بعد فقط ساعات 9 من أكثر تتذكر كنت إذا فيه. تتناوله أن يجب كان

فاتتك.التي الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. موعدها في الجرعة تناول التالي ، اليوم في اليوم.
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بيكرايتناول عن توقفت إذا

بالتوقف.طبيبك يخبرك لم ما بيكراي تناول عن تتوقف ال حالتك. تفاقم إلى  Piqrayبـ عالجك إيقاف يؤدي قد

الصيدلي.أو طبيبك اسأل  ، Piqrayاستخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

الجميع.لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

خطيرةالجانبية اآلثار بعض تكون قد

.الفورعلى طبيبك وأخبر الدواء هذا تناول عن توقف خطيرة ،جانبية آثار بأي أصبت إذا

أشخاص10 كل من 1 من أكثر لدى تظهر قد جدا:شائع

فقدان مع الشهية زيادة المعتاد ، من أكبر بكميات التبول أو المعتاد من أكثر التبول الشديد ، بالعطش الشعور -

)الدمسكر فرط أيضاً وتسمى الدم ، في السكر مستويات الرتفاع المحتملة األعراض (الوزن

وفقدان الليلي والتعرق الجلدي والطفح المؤلمة والمفاصل الليمفاوية الغدد وتضخم األنف وسيالن والسعال الحمى

ء)البيضاالدم خاليا من نوع الليمفاوية ، الخاليا مستوى النخفاض المحتملة األعراض (الوزن
-

أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد مشترك:

خفيف ، دوار سعال ، التنفس ، عند صفير التنفس ، في صعوبة التنفس ، في ضيق شرى ، حكة ، جلدي ، طفح -

تلون الحلق ، أو   /والوجه انتفاخ الجلد ، احمرار الدم ، ضغط انخفاض الوعي ، مستويات في تغيرات دوار ،

)شديدةتحسسية فعل لردود محتملة عالمات (الجلد أو اللسان أو الشفاه الجلد. في أزرق

لون وتغير السريع ، والتنفس والسعال ، المؤلم ، أو الصعب التنفس ذلك في بما التنفس في مشاكل

العينين ، حول . )رئوياللتهاب المحتملة األعراض (والفواق األزرق ، اللون إلى الجلد أو واللسان الشفتين

)حادكلوي لفشل محتملة أعراض (الصدر في ألم صرع ، نوبة غثيان ، ارتباك ، إرهاق ،

)الفكعظم لنخر المحتملة األعراض (السن ارتخاء أو الفك في بثقل شعور الفك ، في تنميل أو تورم أو ألم

المحتملة األعراض (الجلد تقشر الفم ، أو العينين الشفتين ، في تقرحات ظهور الجلد ، احمرار جلدي ، طفح

)األشكالعديدة للحمامي

-

-

-

-

شخص100 كل من 1 حتى لدى تظهر قد مألوف:غير

ينطوي الذي الكيتوني الحماض تسمى لحالة محتملة أعراض (قيء غثيان ، صداع ، التنفس ، في صعوبة -

)الدمفي األحماض من عالية نسبة على
)البنكرياساللتهاب المحتملة األعراض (المعدة من العلوي الجزء في حاد ألم

المحتملة األعراض (الحمى الجلد ، تقشر الفم ، أو العينين الشفتين ، في تقرحات الجلد ، احمرار جلدي ، طفح

)جونسونستيفنز لمتالزمة

-

-

المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال معروف:غير

متكرر ، بشكل التبول إلى الحاجة إرهاق ، قيء ، غثيان ، الجلد ، احمرار أو جفاف الفم ، جفاف تشوش ، -

))(HHNKSالالكيتونية الدم سكر فرط لمتالزمة المحتملة األعراض (عطش

الجهازية واألعراض الحمضات فرط مع الدوائي للطفح المحتملة األعراض (والحمى الجلدي الطفح

DRESS)((
-

األخرىالمحتملة الجانبية اآلثار

أو الصيدلي أو طبيبك أخبر شديدة ، الجانبية اآلثار هذه أصبحت إذا يلي: ما األخرى الجانبية اآلثار تشمل

الممرضة.

جدا:شائع
)البوليةالمسالك لعدوى المحتملة األعراض (والمتكرر المؤلم التبول -
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الدم خاليا مستوى انخفاض على تنطوي حالة وهي الدم ، لفقر المحتملة األعراض (الجلد وشحوب التعب ،-

ء)الحمرا
في الدموية ، الصفائح أيضاً وتسمى الصفيحات ، من منخفض مستوى على تدل عالمات (كدمات أو تلقائي نزيف

)الدم
الشهيةفقدان

الراسصداع

إسهال )الذوقعسر (الفم في غريب طعم

غثيان

التقيؤ

في آالم  )الفمالتهاب (اللثة التهاب مع تقرحات أو الفم تقرحات

البطن

طفح  ، )الهضمعسر (الهضم وعسر المعدة ، في اضطراب

جلدي

 )الثعلبة(الشعر ترقق أو الشعر تساقط
)الحكة(الحكة

جافجلد

)التعب(التعب
 )المخاطيالغشاء التهاب (التناسلي المخاطي الغشاء أو الطعام أنابيب أو الهوائية الممرات في وتورم واحمرار ألم

)محيطيةوذمة (القدمين أو الكاحلين أو اليدين تورم
)بيركسيا(حمى
المخاطيالغشاء جفاف

الوزنانخفض

كالسيوم نقص (تقلصات إلى األحيان بعض في يؤدي قد والذي الدم ، في الكالسيوم مستوى انخفاض

عدم أو   /والعضالت وتشنجات العضالت بضعف المرتبط الدم في البوتاسيوم مستوى انخفاض  )الدم

)الدمبوتاسيوم نقص (القلب ضربات انتظام

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشترك:
تجفيف-

)األرق(النوم مشاكل -
جافةعين -

الرؤيةتشوش -

)الدمضغط الرتفاع محتملة أعراض (دوار صداع ، -
بالثقل ، والشعور  ، )القدمأصابع ذلك في بما (الساق أو  )األصابعذلك في بما (ذراعك كل أو جزء في تورم -

)اللمفاويةللوذمة المحتملة األعراض (المتكررة والعدوى الجلد ، وسماكة الراحة ، وعدم الحركة ، وتقييد

أسنانوجع

(الشفتين وتشقق تشقق  )اللثةالتهاب عالمات (اللثة تضخم أو رقة أو نزيف
)الشفةالتهاب

اللثةألم

للجلداحمرارى التهاب

.)الجلدالتهاب (جلدي بطفح المصحوب الجلد التهاب
(حارق وألم بوخز مصحوباً يكون قد والذي القدمين ، وباطن اليدين راحتي في تقشر وربما تورم أو   /واحمرار

)والقدماليد متالزمة عالمات

عضليةتشنجات

)عضليألم (عضلي ألم
)وذمة(معمم تورم

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

يلي:كما طبيعية ، غير الدم تحاليل بعض نتائج تكون قد بكراي ، عالج أثناء

جدا:شائع
أمينوترانسفيراز ، أالنين ترانسفيراز ، جلوتاميل جاما التالية: اإلنزيمات من الدم مستويات ارتفاع -

ليباز

الدمفي السكر نسبة ارتفاع

الدمفي الكالسيوم أو   /والكرياتينين نسبة ارتفاع

الدمفي األلبومين أو   /ووالهيموجلوبين والسكر الدموية والصفائح الليمفاوية الخاليا مستوى انخفاض

-

-

-
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)الدمتخثر قدرة قياس (المنشط الجزئي الثرومبوبالستين زمن زيادة-

مشترك:
12 إلى 8 آخر خالل الدم في السكر مستوى على عالمة (الدم في الغليكوزيالتي الهيموجلوبين مستوى ارتفاع -

ً)أسبوعا

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الممرضة. أو الصيدلي أو طبيبك إلى فتحدث جانبية ، آثار أي من عانيت إذا

/yellowcardعلى: الصفراء البطاقة مخطط عبر مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في مذكورة
www.mhra.gov.uk  عن البحث أوCard Yellow MHRA  فيPlay Google  أوStore App Apple . خالل من

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ

Piqrayتخزين كيفية 5.

األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

يشير . "EXP"بعد اللويحة وبطاقة الكرتونية العلبة على المدون الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء تاريخ

خاصة.تخزين شروط أي الطبي المنتج هذا يتطلب ال

للعبث.عالمات أي هناك كان إذا أو العبوة على ضرر أي الحظت إذا الدواء هذا تأخذ ال

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

بكرييحتويه ما
ألبيلسيب.هي بكراي في الفعالة المادة -

ألبليسيب.مجم 50 على تحتوي بالفيلم مغلفة مجم 50 بكري مضغوطة كل -

ألبليسيب.مجم 150 على يحتوي مغلف مجم 150 بكري قرص كل -

ألبليسيب.مجم 200 على يحتوي مغلف مجم 200 بيكراي قرص كل -

هي:األخرى المكونات -

بروبيل ، هيدروكسي جاليكوالت ، الصوديوم نشا مانيتول ، ميكروكريستالين ، السليلوز القرص: قلب -

المغنيسيوم.ستيرات

 ، )(E171التيتانيوم أكسيد ثاني  ، )(E172واألسود األحمر الحديد أكسيد هيبروميلوز ، الطالء: مواد

التلك.ماكروغول ،

-

العبوةمحتويات هي وما بيكراي يبدو كيف
واحد جانب على  "L7"عليها مطبوع مستديرة ، أقراص فاتح ، وردي لون ذات بالفيلم مغلفة مجم 50 بيكراي أقراص

ملم.7.2 التقريبي: القطر اآلخر. الجانب على  "NVR"و

جانب على  "UL7"عليها مطبوع الشكل ، بيضاوية شاحب ، أحمر لون ذات أقراص هي المغلفة ملغ ١٥٠ بيكراي أقراص

ملم.5.7 عرض  ؛ )الطول(مم 14.2 التقريبي: الحجم اآلخر. الجانب على  "NVR"و واحد

جانب على  "YL7"عليها مطبوع الشكل ، بيضاوية فاتح ، أحمر لون ذات أقراص هي بالفيلم مغلفة مجم 200 بيكراي أقراص

.)العرض(ملم 6.5  ؛ )الطول(مم 16.2 التقريبي: الحجم اآلخر. الجانب على  "NVR"و واحد
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التالية:العبوات بأحجام بيكراي يتوفر بثور. ظهور في مغلفة كأقراص  Piqrayتوفير يتم

:)مجم250 يومية بجرعة للمرضى (مغلفة أقراص مجم 200 و مجم 50 على تحتوي عبوات -
.)مجم200 من 14 و مجم 50 من 14 (مغلفاً قرصاً 28 يوماً: 14 لمدة كافية كمية على تحتوي عبوات -
.)مجم200 من 28 و مجم 50 من 28 (مغلفاً قرصاً 56 يوماً: 28 لمدة إمداد على تحتوي عبوات -
مجم 50 عيار من قرصاً 28 على يحتوي منها كل 56 ،  ×3 (مغلفاً قرصاً 168 على تحتوي متعددة عبوات -

.)مجم200 عيار من قرصاً 28 و
)يوميةجرعة مجم 300 يتناولون الذين للمرضى (مغلفة أقراص مجم 150 على تحتوي عبوات

بالفيلم.ملبسة مضغوطة 28 يوم: 14 لمدة كافية كمية على تحتوي عبوات -

بالفيلم.ملبسة مضغوطة 56 يوما: 28 على تحتوي عبوات -

بالفيلم.ملبسة مضغوطة  )56x3 (168 على تحتوي عبوات -

)يوميةجرعة ملغ 200 يتناولون الذين للمرضى (المغلفة األقراص من ملغ 200 على تحتوي عبوات
مغلف.قرص 14 األقراص: من يوم 14 على تحتوي عبوات -

مغلفا.ًقرصا 28ً يوما:ً 28 على تحتوي عبوات -

بالفيلم.ملبسة مضغوطة  )28x3 (84 على تحتوي عبوات -

-

-

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال قد

 ،FQ 7W12 التسويقترخيص صاحب

London Lane Wood ، 195Place City 

White Building WestWorks The، 

Floor nd 2Limited UK 

Pharmaceuticals Novartis
المتحدةالمملكة

الصانع
 ulica Verovskova ddشركة - 57

Pharmaceuticals Lek
ليوبليانا1526

سلوفينيا

FQ 7W12، London Lane Wood ، 195Place 

City White Building WestWorks The، 

Floor nd 2Limited UK Pharmaceuticals 

Novartis
المتحدةالمملكة

التسويق:ترخيص لصاحب المحلي بالممثل االتصال يرجى الدواء ، هذا حول معلومات أي على للحصول

المتحدةالمملكة
 1276Ltd. 698370 UK 44 +هاتف:

Pharmaceuticals Novartis

2021/11في مرة آلخر النشرة هذه تعديل تم
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