
Paket broşürü: Hasta için bilgiler

Piqray®50 mg film kaplı tablet 
Piqray®150 mg film kaplı tablet 
Piqray®200 mg film kaplı tabletler

alpelisib

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu, yeni güvenlik bilgilerinin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlayacaktır. 
Alabileceğiniz yan etkileri bildirerek yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl bildirileceğini öğrenmek için 4. 
bölümün sonuna bakın.

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
- Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle konuşun. Bu, bu 
broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?

1. Piqray nedir ve ne için kullanılır?
2. Piqray'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. Piqray nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Piqray nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Piqray nedir ve ne için kullanılır?

Piqray nedir
Piqray, fosfatidilinositol-3-kinaz (PI3K) inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna ait 
olan alpelisib etkin maddesini içerir.

Piqray ne için kullanılır?
Piqray, ileri hormon reseptörü (HR)-pozitif, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2)-negatif 
meme kanseri olarak adlandırılan bir meme kanseri türü olan menopoz sonrası kadınların ve erkeklerin 
tedavisinde kullanılır. Piqray, kanseri diğer hormonal tedavilere yanıt vermeyen ve PIK3CA adlı bir gende 
belirli değişiklikler (mutasyonlar) olan hastalarda bir hormonal antikanser tedavisi olan fulvestrant ile 
birlikte kullanılır.

Doktorunuz, bu PIK3CA mutasyonları için test edilecek olan kan ve/veya tümör dokunuzun bir 
örneğini alacaktır. Sonuç pozitifse, kanseriniz Piqray ile tedaviye yanıt verebilir.

Piqray nasıl çalışır?
Piqray, fosfatidilinositol-3-kinazlar (PI3K) adı verilen enzimlerin etkilerini bloke ederek çalışır. Bu enzimler kanser hücrelerinin 
büyümesine ve çoğalmasına yardımcı olur. Eylemlerini bloke ederek, Piqray kanserin büyümesini ve yayılmasını azaltabilir ve 
kanser hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olabilir.

Piqray'in nasıl etki gösterdiği veya bu ilacın size neden reçete edildiği hakkında herhangi bir sorunuz varsa, 
doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorun.

1

TITLE - ALPELISIB / PIQRAY PIVIKTO MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : MEDICINES ORG UK

www.911globalmeds.com/buy-alpelisib-piqray-pivikto-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.10355.pdf


2. Piqray'i kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Bu kullanma talimatındaki genel bilgilerden farklı olabileceğinden, doktorunuzun tüm talimatlarını 
dikkatle izleyin. Emin değilseniz doktorunuza danışın.

Piqray'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- alpelisib veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir). 
Alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, tavsiye için doktorunuza danışın.

Uyarılar ve önlemler
Piqray'i almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Piqray'i almadan önce aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

- Kanınızda veya diyabetinizde yüksek düzeyde şeker varsa veya daha önce olduysa (veya aşırı susama ve ağız 
kuruluğu gibi şeker düzeylerinde artış belirtileri, normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı,
olağan, normalden daha fazla idrar yapma, yorgunluk, mide bulantısı, kilo kaybıyla birlikte 
iştah artışı).
Daha önce Stevens-Johnson sendromu (SJS), eritema multiforme (EM), eozinofili ve sistemik 
semptomlarla (DRESS) ilaç reaksiyonu veya toksik epidermal nekroliz (TEN; olası semptomlar 
arasında kırmızı deri, dudaklarda, gözlerde veya ağızda su toplaması) varsa , deri soyulması, ateşli 
veya ateşsiz, döküntü).
Çeneyi etkileyen ciddi bir kemik hastalığınız varsa (çene osteonekrozu, ONJ).

-

-

Piqray ile tedaviniz sırasında aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, derhal doktorunuza veya eczacınıza 
söyleyiniz:
- Döküntü, kaşıntı, kurdeşen, nefes darlığı, nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, öksürük, 

sersemlik, baş dönmesi, bilinç düzeyinde değişiklikler, düşük tansiyon, ciltte kızarıklık, yüzde 
veya boğazda şişme, dudakların mavileşmesi, dil veya cilt (şiddetli alerjik reaksiyonların olası 
belirtileri).
Zor veya ağrılı nefes alma, öksürük, hızlı nefes alma, dudaklarda, dilde veya ciltte mavi renk 
değişikliği, hıçkırık gibi yeni veya değişen solunum sorunları (bulaşıcı olmayan pnömoni 
veya pnömoninin olası belirtileri).
Artan susuzluk ve ağız kuruluğu, normalden daha sık idrara çıkma, yorgunluk, kilo kaybıyla 
birlikte iştah artışı, kafa karışıklığı, bulantı, kusma, nefeste meyve kokusu, nefes almada 
zorluk ve artan kan şekeri düzeylerinin belirtileri olabilecek kuru veya kızarmış cilt 
( hiperglisemi) ve komplikasyonları.
Döküntü, ciltte kızarıklık, dudaklarda, gözlerde veya ağızda su toplaması, bazen ateşle birlikte cilt 
soyulması (aşağıdaki cilt durumlarından birinin olası belirtileri: Stevens-Johnson sendromu (SJS), 
eritema multiforme (EM), ile ilaç reaksiyonu eozinofili ve sistemik semptomlar (DRESS) veya toksik 
epidermal nekroliz (TEN)).
Ağzınızı etkileyen yeni veya kötüleşen semptomlar (dişlerin sallanması, ağrı veya şişlik, 
iyileşmeyen ağız yaraları veya akıntı gibi).
Piqray şiddetli ishale neden olabilir.

-

-

-

-

-
Doktorunuzun bu semptomları tedavi etmesi, tedavinizi geçici olarak kesmesi, dozunuzu düşürmesi veya 
PIQray ile tedavinizi kalıcı olarak durdurması gerekebilir.

Piqray ile tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında kan testleri
Doktorunuz, kan şekerinizi izlemek için Piqray tedavisi öncesinde ve sırasında düzenli olarak kan testleri 
yapacaktır. Sonuçlara göre doktorunuz kan şekerini düşürmek için ilaç yazmak gibi gerekli önlemleri 
alacaktır. Gerekirse, doktorunuz kan şekerinizin düşmesine izin vermek için Piqray tedavisini geçici 
olarak kesmeye veya Piqray dozunuzu düşürmeye karar verebilir. Doktorunuz Piqray tedavisini kalıcı 
olarak durdurmaya da karar verebilir.

Tedaviye başlamadan önce, tedavi sırasında ve Piqray ile tedaviyi bıraktıktan sonra kan şekerinizi 
düzenli olarak ölçtüğünüzden emin olun.
- Doktorunuz kan testlerini tam olarak ne zaman ve nerede yaptıracağınızı size söyleyecektir. Piqray ile tedavi 

ancak testler kanınızda doğru şeker seviyelerine sahip olduğunuzu gösterirse başlatılabilir. Bu
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çünkü Piqray, ciddi olabilen ve tedavi gerektirebilecek kanınızdaki şekeri (hiperglisemi) 
artırabilir. Hiperglisemi geliştirip geliştirmediğinizi yalnızca düzenli açlık kan testleri doktora 
söyleyebilir.
Doktorunuz kan şekerinizi tam olarak ne zaman ve nerede ölçeceğinizi size söyleyecektir. Bu, 
tedavinin ilk 4 haftasında ve özellikle Piqray ile tedavinin ilk 2 haftasında daha sık gerekli 
olacaktır. Daha sonra kan şekeri seviyenize bağlı olarak en az ayda bir kez kan testi yapılması 
gerekecektir.

-

Çocuklar ve ergenler
Piqray, çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır.

Diğer ilaçlar ve Piqray
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyiniz. Bu özellikle içerir:
- düşük trombosit sayısını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olan eltrombopag

- lapatinib, everolimus veya ribociclib gibi meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçlar
- pantoprazol, mide ekşimesini tedavi etmek ve midenizde üretilen asit miktarını azaltmak için kullanılan bir 
ilaç

midazolam, sedasyon veya uyku bozuklukları için kullanılan bir ilaç rifampisin, 
tüberküloz ve diğer bazı ciddi enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir ilaç 
encorafenib, belirli bir cilt kanseri tipinin tedavisinde kullanılan bir ilaç varfarin, kanın 
pıhtılaşma yeteneğini azaltmak için kullanılan bir ilaç

-
-
-
-

İlacınızın yukarıda listelenen ilaçlardan biri olup olmadığından emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza 
sorunuz.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
Piqray, hamile veya emziren kadınlar tarafından kullanılmamalıdır. Piqray, doğmamış bir bebeğe zarar 
verebilir. Hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, bu ilacı almadan 
önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Kadınlar tedavi sırasında ve son Piqray dozundan sonra en az 1 
hafta emzirmemelidir. Doktorunuz hamilelik veya emzirme döneminde Piqray kullanmanın potansiyel 
risklerini sizinle görüşecektir.

Hamile kalabilecek bir kadınsanız, doktorunuz size Piqray tedavisine başlamadan önce 
mevcut hamileliğinizi ekarte edecektir. Bu, hamilelik testi yaptırmayı içerebilir.

Hamile kalabilecek kadınlar, tedavi sırasında ve Piqray'i bıraktıktan sonra en az 1 hafta boyunca etkili bir doğum 
kontrol yöntemi kullanmalıdır. Uygun yöntemler hakkında doktorunuza danışınız. Piqray ile tedaviye başladıktan 
sonra hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz.

Tedavi sırasında ve tedaviyi bıraktıktan sonra en az 1 hafta boyunca erkek hastalar hamile 
kalabilecek kadın partnerlerle cinsel ilişki için prezervatif kullanmalıdır. Erkek hastanın partneri 
bu süre içinde hamile kaldığından şüphelenirse derhal doktora haber vermelidir.

Araç ve makine kullanma
Piqray ile tedavi yorgunluğa neden olabilir. Bu nedenle, Piqray ile tedaviniz sırasında araç veya 
makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

Piqray sodyum içerir
Bu ilaç, film kaplı tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında 
"sodyum içermez".
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3. Piqray nasıl alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza danışın.

Ne kadar Piqray almalı
Piqray'in olağan başlangıç   dozu günde bir kez 300 mg'dır. Doktorunuz sizin için doğru doza karar verecektir.

Reçete edilen doza bağlı olarak alınacak tablet sayısı aşağıdaki gibidir:
- 300 mg doz: iki adet 150 mg tablet
- 250 mg doz: bir adet 200 mg tablet ve bir adet 50 mg tablet
- 200 mg doz: bir adet 200 mg tablet

Piqray tablet(ler)ini aldıktan sonra kusarsanız, bir sonraki programlanmış doza kadar başka tablet 
almayınız.

Doktorunuz almanız gereken fulvestrant dozunu ve ne zaman almanız gerektiğini belirleyecektir.

Vücudunuzun Piqray ile tedaviye nasıl yanıt verdiğine bağlı olarak doktorunuz Piqray dozunuzu ayarlamak 
isteyebilir. Doktorunuzun talimatlarına uymanız çok önemlidir. Bazı yan etkileriniz varsa, doktorunuz sizden 
daha düşük bir doza geçmenizi, tedaviye bir süre ara vermenizi veya tedaviyi durdurmanızı isteyebilir.

Piqray ne zaman alınır
Piqray tabletleri, blister kartlar içeren paketlerde sağlanır. Her bir blister kart, haftanın her günü 
alınacak tableti/tabletleri gösterir. Blister kartındaki talimatları izleyin.

Piqray'i yemekten hemen sonra günde bir kez alın. Piqray'i her gün aynı saatte almak ilacınızı ne zaman 
alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Piqray nasıl alınır
Piqray tabletleri bütün olarak yutulmalı, yutulmadan önce çiğnenmemeli, ezilmemeli veya 
bölünmemelidir. Tam dozu almıyor olabileceğiniz için kırılmış, çatlamış veya başka şekilde hasar görmüş 
tabletleri yutmamalısınız.

Piqray ne kadar sürer
Piqray'i doktorunuzun size söylediği süre boyunca alınız.

Bu, muhtemelen aylarca veya yıllarca süren uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz, tedavinin istenen etkiye sahip olup 
olmadığını kontrol etmek için durumunuzu düzenli olarak izleyecektir.

Piqray'i ne kadar süre kullanacağınız konusunda sorularınız varsa, doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Piqray kullandıysanız

Çok fazla Piqray tableti alan kişiler, yüksek kan şekeri seviyeleri, mide bulantısı, yorgunluk ve 
kızarıklık gibi Piqray'in bilinen yan etkileri olan etkiler yaşadılar. Yanlışlıkla çok fazla tablet 
alırsanız veya başka biri yanlışlıkla ilacınızı alırsa, tavsiye için hemen bir doktora veya hastaneye 
başvurun. Tıbbi tedavi gerekli olabilir.

Piqray'i kullanmayı unutursanız
Bir doz Piqray almayı unutursanız, yine de yemekten hemen sonra, almanız gereken zamandan 
9 saat sonrasına kadar alabilirsiniz. İlacınızı almanızın üzerinden 9 saatten fazla zaman geçtiyse, 
o günkü dozu atlayın. Ertesi gün, dozu her zamanki saatinizde alın. Kaçırdığınızı telafi etmek için 
çift doz almayınız.
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Piqray almayı bırakırsanız
Piqray ile tedavinizi durdurmak, durumunuzun daha da kötüleşmesine neden olabilir. Doktorunuz size bırakmanızı 
söylemediği sürece Piqray'i kullanmayı bırakmayınız.

Piqray'in kullanımına ilişkin başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Bazı yan etkiler ciddi olabilir
Herhangi bir ciddi yan etki yaşarsanız,Bu ilacı almayı bırakın ve derhal doktorunuza söyleyiniz..

Çok yaygın:10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir
- Çok susama hissi, normalden daha sık idrara çıkma veya normalden daha fazla miktarda idrar yapma, 

kilo kaybıyla birlikte iştah artışı (hiperglisemi olarak da adlandırılan yüksek kan şekeri düzeylerinin 
olası semptomları)
Ateş, öksürük, burun akıntısı, genişlemiş lenf düğümleri, ağrılı eklemler, kızarıklık, gece terlemeleri, kilo 
kaybı (düşük lenfosit seviyesi, bir tür beyaz kan hücresinin olası semptomları)

-

Yaygın:her 10 kişiden 1'ini etkileyebilir
- Döküntü, kaşıntı, kurdeşen, nefes darlığı, nefes almada zorluk, hırıltılı solunum, öksürük, sersemlik, 

baş dönmesi, bilinç düzeyinde değişiklikler, düşük tansiyon, ciltte kızarıklık, yüz ve/veya 
boğazda şişme, mavi renk değişikliği dudaklar, dil veya cilt (şiddetli alerjik reaksiyonların olası 
belirtileri)
Zor veya ağrılı nefes alma, öksürük, hızlı nefes alma, dudaklarda, dilde veya ciltte mavi renk değişikliği, 
hıçkırık (olası pnömoni semptomları) dahil olmak üzere solunum sorunları Her zamankinden daha az 
idrar yapma veya normalden daha az miktarda idrar yapma, bacaklarda, ayak bileklerinde şişme ve göz 
çevresi, yorgunluk, kafa karışıklığı, mide bulantısı, nöbet, göğüs ağrısı (akut böbrek yetmezliğinin olası 
semptomları)
Çenede ağrı, şişme veya uyuşma, çenede ağırlık hissi veya dişte gevşeme (çenede 
osteonekrozun olası semptomları)
Döküntü, ciltte kızarıklık, dudaklarda, gözlerde veya ağızda kabarma, ciltte soyulma (olası eritema 
multiforme semptomları)

-

-

-

-

Yaygın olmayan:her 100 kişiden 1'ini etkileyebilir
- Nefes almada zorluk, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma (kanda yüksek düzeyde asit içeren 

ketoasidoz adı verilen bir durumun olası belirtileri)
Şiddetli üst mide ağrısı (pankreatitin olası semptomları)
Döküntü, kırmızı deri, dudaklarda, gözlerde veya ağızda su toplaması, deride soyulma, ateş (Stevens-Johnson 
sendromunun olası semptomları)

-
-

Bilinmeyen:mevcut verilerden sıklık tahmin edilemez
- Karışıklık, ağız kuruluğu, kuru veya kızarmış cilt, bulantı, kusma, yorgunluk, sık idrara çıkma 

ihtiyacı, susuzluk (hiperglisemik hiperosmolar nonketotik sendromun (HHNKS) olası 
semptomları)
Döküntü, ateş (eozinofili ve sistemik semptomlar (DRESS) ile birlikte ilaç döküntüsünün olası 
semptomları)

-

Diğer olası yan etkiler
Diğer yan etkiler aşağıda listelenenleri içerir. Bu yan etkiler şiddetlenirse doktorunuza, eczacınıza veya 
hemşirenize söyleyiniz.

Çok yaygın:
- Ağrılı ve sık idrara çıkma (idrar yolu enfeksiyonunun olası belirtileri)
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- Yorgunluk, soluk cilt (aneminin olası semptomları, düşük düzeyde kırmızı kan hücresi içeren bir 
durum)
Kendiliğinden kanama veya morarma (kanda trombosit olarak da adlandırılan düşük trombosit seviyesinin 
belirtileri)
İştah kaybı
Baş ağrısı
Ağızda garip tat (disguzi) İshal

Mide bulantısı

Kusma
Ağız yaraları veya diş eti iltihabı olan ülserler (stomatit) 
Karın ağrısı
Mide rahatsızlığı, hazımsızlık (dispepsi) 
Döküntü
Saç dökülmesi veya saç incelmesi (alopesi) 
Kaşıntı (kaşıntı)
Kuru cilt
Yorgunluk (yorgunluk)
Hava yollarında veya yemek borusunda veya genital mukozada ağrı, kızarıklık ve şişme (mukozal inflamasyon) 
Şişmiş eller, ayak bilekleri veya ayaklar (periferik ödem)
Ateş (pireksi)
mukozal kuruluk
Ağırlık azaldı
Bazen kramplara (hipokalsemi) yol açabilen kandaki düşük kalsiyum seviyesi Kas 
zayıflığı, kas spazmları ve/veya anormal kalp ritmi (hipokalemi) ile ilişkili kandaki 
potasyum seviyesinde azalma

-

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

Yaygın:
- Dehidrasyon
- Uykuya dalma sorunları (uykusuzluk)
- Kuru göz
- Bulanık görme
- Baş ağrısı, baş dönmesi (yüksek tansiyonun olası belirtileri)
- Kolunuzun (parmaklar dahil) veya bacağınızın (ayak parmakları dahil) bir kısmının veya tamamının 

şişmesi, ağırlık hissi, hareket kısıtlılığı, rahatsızlık, deride kalınlaşma ve tekrarlayan 
enfeksiyonlar (lenfödem olası semptomları)
Diş ağrısı
Kanama, hassas veya büyümüş diş etleri (diş eti iltihabı belirtileri) 
Çatlamış, çatlamış dudaklar (keilitis)
dişeti ağrısı
eritem
Döküntü ile cilt iltihabı (dermatit)
Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında kızarıklık ve/veya şişme ve muhtemelen soyulma, 
buna karıncalanma hissi ve yanma ağrısı eşlik edebilir (el-ayak sendromu belirtileri)

Kas spazmları
Kas ağrısı (miyalji)
Genelleştirilmiş şişlik (ödem)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Piqray tedavisi sırasında bazı kan testlerinin sonuçları aşağıdaki gibi anormal olabilir:

Çok yaygın:
- Aşağıdaki enzimlerin yüksek kan seviyeleri: gama glutamil transferaz, alanin 

aminotransferaz, lipaz
Yüksek kan şekeri seviyesi
Yüksek kan kreatinin ve/veya kalsiyum seviyesi
Düşük kan lenfosit, trombosit, şeker, hemoglobin ve/veya albümin seviyesi

-
-
-
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- Aktive parsiyel tromboplastin zamanında artış (kanın pıhtılaşma yeteneğinin bir ölçümü)

Yaygın:
- Yüksek kan glikozillenmiş hemoglobin seviyesi (son 8 ila 12 haftadaki kan şekeri seviyesinin bir 
göstergesi)

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri ayrıca www.mhra.gov.uk/yellowcard adresindeki Sarı Kart 
Şeması aracılığıyla doğrudan bildirebilir veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kart arayabilirsiniz. 
Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Piqray nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı karton ve blister kart üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra “EXP” den sonra 
kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Bu tıbbi ürün herhangi bir özel saklama koşulu gerektirmez.

Ambalajında   herhangi bir hasar fark ederseniz veya herhangi bir kurcalama belirtisi varsa bu ilacı 
almayınız.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Piqray'in içeriği
- Piqray'in etken maddesi alpelisib'dir.
- Her 50 mg Piqray film kaplı tablet 50 mg alpelisib içerir.
- Her 150 mg Piqray film kaplı tablet, 150 mg alpelisib içerir.
- Her 200 mg Piqray film kaplı tablet, 200 mg alpelisib içerir.
- Diğer malzemeler şunlardır:

- Tablet çekirdeği: selüloz mikrokristalin, mannitol, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz, 
magnezyum stearat.
Kaplama malzemesi: Hipromelloz, demir oksit kırmızı ve siyah (E172), titanyum dioksit 
(E171), Makrogol, talk.

-

Piqray'in neye benzediği ve paketin içeriği
Piqray 50 mg film kaplı tabletler, bir tarafında “L7” ve diğer tarafında “NVR” baskılı açık 
pembe, yuvarlak tabletlerdir. Yaklaşık çap: 7,2 mm.

Piqray 150 mg film kaplı tabletler, bir tarafında “UL7” ve diğer tarafında “NVR” baskılı, uçuk kırmızı, 
ovaloid tabletlerdir. Yaklaşık boyut: 14,2 mm (uzunluk); 5,7 mm (genişlik).

Piqray 200 mg film kaplı tabletler, bir yüzünde “YL7” ve diğer yüzünde “NVR” baskısı bulunan açık kırmızı, 
ovaloid tabletlerdir. Yaklaşık boyut: 16,2 mm (uzunluk); 6,5 mm (genişlik).
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Piqray, kabarcıklar içinde film kaplı tabletler olarak tedarik edilir. Piqray aşağıdaki paket boyutlarında mevcuttur:
- 50 mg ve 200 mg film kaplı tablet içeren paketler (günlük 250 mg doz alan hastalar için):

- 14 günlük tedarik içeren paketler: 28 film kaplı tablet (14'ü 50 mg ve 14'ü 200 mg).
- 28 günlük tedarik içeren paketler: 56 film kaplı tablet (28/50 mg ve 28/200 mg).
- 168 film kaplı tablet içeren çoklu ambalajlar (3x 56, her biri 28 tablet 50 mg ve 

28 tablet 200 mg).
150 mg film kaplı tablet içeren paketler (günlük 300 mg doz alan hastalar için)
- 14 günlük tedarik içeren paketler: 28 film kaplı tablet.
- 28 günlük tedarik içeren paketler: 56 film kaplı tablet.
- 168 (3x56) film kaplı tablet içeren çoklu ambalajlar.
200 mg film kaplı tablet içeren paketler (günlük 200 mg doz alan hastalar için)
- 14 günlük tedarik içeren paketler: 14 film kaplı tablet.
- 28 günlük tedarik içeren paketler: 28 film kaplı tablet.
- 84 (3x28) film kaplı tablet içeren çoklu ambalajlar.

-

-

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi 
Novartis Pharmaceuticals UK Limited 
2. Kat, The WestWorks Building White 
City Place, 195 Wood Lane London, 
W12 7FQ
Birleşik Krallık

Üretici firma
Lek Pharmaceuticals dd 
Verovskova ulica 57
1526 Ljubljana
Slovenya

Novartis Pharmaceuticals UK Limited 
2. Kat, The WestWorks Building White 
City Place, 195 Wood Lane London, 
W12 7FQ
Birleşik Krallık

Bu ilaç hakkında herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisi ile 
iletişime geçin:

Birleşik Krallık
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Bu broşür en son 11/2021 tarihinde revize edilmiştir.
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