
Tờ rơi gói: Thông tin cho bệnh nhân

Piqray®Viên nén bao phim 50 mg 
Piqray®Viên nén bao phim 150 mg 
Piqray®Viên nén bao phim 200 mg

alpelisib

Thuốc này có thể được theo dõi thêm. Điều này sẽ cho phép xác định nhanh chóng các thông tin an toàn mới. 
Bạn có thể giúp đỡ bằng cách báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào mà bạn có thể gặp phải. Xem cuối phần 4 để biết cách 
báo cáo tác dụng phụ.

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này vì nó chứa 
thông tin quan trọng cho bạn.
- Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ, hoặc dược sĩ hoặc y tá của bạn.
- Thuốc này đã được chỉ định cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả 

khi dấu hiệu bệnh tật của họ giống như của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng 

phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

-

Nội dung trong tờ rơi này

1. Piqray là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Piqray
3. Cách sử dụng Piqray
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách lưu trữ Piqray
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. Piqray là gì và nó được sử dụng để làm gì

Piqray là gì
Piqray chứa hoạt chất alpelisib, thuộc nhóm thuốc được gọi là chất ức chế 
phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K).

Piqray được sử dụng để làm gì

Piqray được sử dụng để điều trị phụ nữ sau mãn kinh và nam giới, mắc một loại ung thư vú được gọi là ung thư vú âm 
tính với thụ thể nội tiết tố nâng cao (HR), thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì ở người 2 (HER2). Piqray được sử dụng kết 
hợp với fulvestrant, một liệu pháp chống ung thư nội tiết tố, ở những bệnh nhân bị ung thư không đáp ứng với các 
phương pháp điều trị nội tiết tố khác và những người có những thay đổi nhất định (đột biến) trong một gen được gọi là 
PIK3CA.

Bác sĩ sẽ lấy mẫu máu và / hoặc mô khối u của bạn, mẫu này sẽ được xét nghiệm để tìm các đột biến PIK3CA 
này. Nếu kết quả là dương tính, bệnh ung thư của bạn có khả năng đáp ứng với điều trị bằng Piqray.

Cách hoạt động của Piqray

Piqray hoạt động bằng cách ngăn chặn tác động của các enzym được gọi là phosphatidylinositol-3-kinases (PI3K). Các enzym 
này giúp tế bào ung thư phát triển và nhân lên. Bằng cách ngăn chặn hoạt động của chúng, Piqray có thể làm giảm sự phát 
triển và lây lan của ung thư và giúp tiêu diệt các tế bào ung thư.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách hoạt động của Piqray hoặc tại sao loại thuốc này được kê đơn cho bạn, hãy hỏi 
bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn.
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2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng Piqray

Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn của bác sĩ một cách cẩn thận, vì chúng có thể khác với thông tin chung trong tờ 
rơi này. Kiểm tra với bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Không dùng Piqray:
- nếu bạn bị dị ứng với alpelisib hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong 

phần 6). Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị dị ứng, hãy hỏi ý kiến   của bác sĩ.

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng Piqray.

Nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng cho bạn trước khi dùng Piqray, hãy nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn:
- nếu bạn có hoặc đã từng có lượng đường cao trong máu hoặc bệnh tiểu đường (hoặc các dấu hiệu tăng 

lượng đường, chẳng hạn như khát nước và khô miệng, cần đi tiểu thường xuyên hơn
bình thường, sản xuất một lượng lớn nước tiểu hơn bình thường, mệt mỏi, buồn nôn, tăng cảm giác thèm ăn và 
giảm cân).
nếu bạn đã từng mắc hội chứng Stevens-Johnson (SJS), ban đỏ đa dạng (EM), phản ứng thuốc với tăng 
bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân (DRESS) hoặc hoại tử biểu bì nhiễm độc (TEN; các triệu 
chứng có thể bao gồm đỏ da, phồng rộp môi, mắt hoặc miệng , bong tróc da, có hoặc không sốt, phát 
ban).
nếu bạn bị bệnh xương nghiêm trọng ảnh hưởng đến hàm (hoại tử xương hàm, ONJ).

-

-

Nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng cho bạn trong quá trình điều trị với Piqray, hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 
ngay lập tức:
- Phát ban, ngứa, nổi mề đay, khó thở, khó thở, thở khò khè, ho, choáng váng, chóng 

mặt, thay đổi mức độ ý thức, huyết áp thấp, đỏ da, sưng mặt hoặc cổ họng, môi đổi 
màu xanh, lưỡi hoặc da (có thể có dấu hiệu của phản ứng dị ứng nghiêm trọng).

Các vấn đề về hô hấp mới hoặc thay đổi như thở khó hoặc đau, ho, thở nhanh, môi, 
lưỡi hoặc da đổi màu xanh, nấc cụt (dấu hiệu có thể có của viêm phổi hoặc viêm 
phổi không do nhiễm trùng).
Tăng khát và khô miệng, đi tiểu thường xuyên hơn bình thường, mệt mỏi, tăng cảm giác 
thèm ăn kèm theo sụt cân, lú lẫn, buồn nôn, nôn, hơi thở có mùi trái cây, khó thở và da khô 
hoặc đỏ bừng, đó có thể là dấu hiệu của việc tăng lượng đường trong máu ( tăng đường 
huyết) và các biến chứng của nó.
Phát ban, đỏ da, phồng rộp môi, mắt hoặc miệng, bong tróc da, đôi khi kèm theo sốt (các dấu hiệu 
có thể có của một trong các tình trạng da sau: hội chứng Stevens-Johnson (SJS), ban đỏ đa dạng 
(EM), phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân (DRESS) hoặc hoại tử 
biểu bì nhiễm độc (TEN)).
Các triệu chứng mới hoặc tồi tệ hơn ảnh hưởng đến miệng của bạn (chẳng hạn như răng lung lay, đau hoặc 
sưng, vết loét miệng không lành hoặc chảy dịch).
Piqray có thể gây tiêu chảy nghiêm trọng.

-

-

-

-

-
Bác sĩ của bạn có thể cần điều trị các triệu chứng này, tạm thời làm gián đoạn quá trình điều trị của bạn, 
giảm liều hoặc ngừng điều trị vĩnh viễn bằng Piqray.

Xét nghiệm máu trước và trong khi điều trị bằng Piqray
Bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm máu trước và thường xuyên trong quá trình điều trị bằng Piqray để theo dõi lượng 
đường trong máu của bạn. Dựa trên kết quả, bác sĩ sẽ thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào, chẳng hạn như kê 
đơn thuốc để giảm lượng đường trong máu. Nếu cần, bác sĩ có thể quyết định tạm thời ngừng điều trị bằng Piqray 
hoặc giảm liều Piqray để cho phép lượng đường trong máu của bạn giảm xuống. Bác sĩ của bạn cũng có thể quyết 
định ngừng điều trị Piqray vĩnh viễn.

Đảm bảo rằng bạn thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu trước khi bắt đầu điều trị, trong khi điều trị 
và sau khi bạn ngừng điều trị bằng Piqray.
- Bác sĩ sẽ cho bạn biết chính xác thời gian và địa điểm cần xét nghiệm máu. Chỉ có thể bắt đầu điều trị 

bằng Piqray nếu các xét nghiệm cho thấy bạn có lượng đường phù hợp trong máu. Đây là
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vì Piqray có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn (tăng đường huyết), điều này có thể nghiêm trọng và cần được điều 

trị. Chỉ xét nghiệm máu lúc đói thông thường mới có thể cho bác sĩ biết liệu bạn có đang bị tăng đường huyết hay không.

Bác sĩ sẽ cho bạn biết chính xác khi nào và ở đâu để kiểm tra lượng đường trong máu. Điều này sẽ được 
yêu cầu thường xuyên hơn trong 4 tuần đầu điều trị và đặc biệt là trong 2 tuần đầu điều trị bằng Piqray. 
Sau đó, sẽ cần xét nghiệm máu ít nhất mỗi tháng một lần, tùy thuộc vào lượng đường trong máu của bạn.

-

Trẻ em và thanh thiếu niên
Piqray không được sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

Các loại thuốc khác và Piqray
Cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc 
nào khác. Điều này đặc biệt bao gồm:
- eltrombopag, một loại thuốc được sử dụng để điều trị số lượng tiểu cầu thấp

- thuốc được sử dụng để điều trị ung thư vú, chẳng hạn như lapatinib, everolimus hoặc ribociclib
- pantoprazole, một loại thuốc được sử dụng để điều trị chứng ợ nóng và giảm lượng axit tạo ra trong dạ dày của 
bạn

midazolam, một loại thuốc dùng để an thần hoặc rối loạn giấc ngủ rifampicin, một loại 
thuốc để điều trị bệnh lao và một số bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng khác encorafenib, 
một loại thuốc dùng để điều trị một loại ung thư da warfarin, một loại thuốc được sử dụng 
để làm giảm khả năng đông máu của máu

-
-
-
-

Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không chắc liệu thuốc của bạn có phải là một trong những loại thuốc được liệt kê ở trên hay 

không.

Mang thai, cho con bú và sinh sản
Phụ nữ đang hoặc có thể đang mang thai hoặc đang cho con bú không được sử dụng Piqray. Piqray có thể gây 
hại cho thai nhi. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đang mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con, hãy hỏi bác sĩ 
hoặc dược sĩ để được tư vấn trước khi dùng thuốc này. Phụ nữ không nên cho con bú trong thời gian điều trị và ít 
nhất 1 tuần sau liều Piqray cuối cùng. Bác sĩ sẽ thảo luận với bạn về những rủi ro tiềm ẩn khi dùng Piqray trong 
khi mang thai hoặc cho con bú.

Nếu bạn là phụ nữ có thể mang thai, bác sĩ sẽ loại trừ trường hợp mang thai hiện tại trước 
khi bắt đầu điều trị bằng Piqray. Điều này có thể bao gồm việc thử thai.

Phụ nữ có thể mang thai nên sử dụng phương pháp ngừa thai hiệu quả trong thời gian điều trị và ít nhất 1 tuần 
sau khi ngừng Piqray. Hỏi ý kiến   bác sĩ về các phương pháp phù hợp. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể mang thai 
sau khi bắt đầu điều trị bằng Piqray, hãy nói với bác sĩ của bạn ngay lập tức.

Trong thời gian điều trị và ít nhất 1 tuần sau khi ngừng điều trị, bệnh nhân nam nên sử dụng bao cao su 
để giao hợp với bạn tình nữ có thể mang thai. Nếu bạn tình của một bệnh nhân nam nghi ngờ rằng cô ấy 
đã có thai trong thời gian này, cô ấy nên thông báo cho bác sĩ ngay lập tức.

Lái xe và sử dụng máy móc
Điều trị bằng Piqray có thể dẫn đến mệt mỏi. Do đó, bạn nên thận trọng khi lái xe hoặc sử dụng máy móc 
trong quá trình điều trị bằng Piqray.

Piqray chứa natri
Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) trên mỗi viên nén bao phim, nghĩa là về cơ bản 
là 'không có natri'.
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3. Cách sử dụng Piqray

Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Cần bao nhiêu Piqray
Liều khởi đầu thông thường của Piqray là 300 mg x 1 lần / ngày. Bác sĩ sẽ quyết định liều lượng phù hợp cho 
bạn.

Tùy thuộc vào liều lượng quy định, số lượng viên thuốc cần uống như sau:
- Liều 300 mg: hai viên 150 mg
- Liều 250 mg: một viên 200 mg và một viên 50 mg
- Liều 200 mg: một viên 200 mg

Nếu bạn bị nôn sau khi uống (các) viên Piqray, đừng uống thêm bất kỳ viên nào cho đến liều dự kiến   tiếp theo của bạn.

Bác sĩ của bạn sẽ xác định liều lượng thuốc đầy đủ mà bạn nên nhận và khi nào bạn nên nhận nó.

Tùy thuộc vào cách cơ thể bạn phản ứng với điều trị bằng Piqray, bác sĩ có thể muốn điều chỉnh liều Piqray của 
bạn. Điều rất quan trọng là làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu bạn có một số tác dụng phụ nhất định, bác sĩ có 
thể yêu cầu bạn đổi sang liều thấp hơn, tạm ngừng điều trị một thời gian hoặc ngừng điều trị.

Khi nào dùng Piqray
Viên nén Piqray được cung cấp trong các gói có chứa thẻ vỉ. Mỗi thẻ vỉ ghi (các) viên thuốc sẽ 
uống vào mỗi ngày trong tuần. Làm theo hướng dẫn trên vỉ.

Uống Piqray mỗi ngày một lần, ngay sau khi ăn. Dùng Piqray vào cùng một thời điểm mỗi ngày sẽ 
giúp bạn ghi nhớ thời điểm dùng thuốc.

Cách dùng Piqray
Viên nén Piqray nên được nuốt toàn bộ, không nên nhai, nghiền nát hoặc chia nhỏ trước khi 
nuốt. Bạn không nên nuốt bất kỳ viên thuốc nào bị vỡ, nứt hoặc bị hư hỏng vì bạn có thể 
không dùng đủ liều.

Dùng Piqray trong bao lâu
Dùng Piqray trong thời gian bao lâu mà bác sĩ yêu cầu.

Đây là một phương pháp điều trị lâu dài, có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Bác sĩ sẽ thường xuyên theo dõi tình trạng 
của bạn để kiểm tra việc điều trị có mang lại hiệu quả như mong muốn hay không.

Nếu bạn có thắc mắc về việc dùng Piqray trong bao lâu, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Nếu bạn dùng nhiều Piqray hơn mức cần thiết
Những người đã sử dụng quá nhiều viên Piqray đã gặp phải các tác dụng được biết đến là tác dụng phụ của 
Piqray, bao gồm lượng đường trong máu cao, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban. Nếu bạn vô tình uống quá nhiều 
viên, hoặc nếu người khác vô tình lấy thuốc của bạn, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc bệnh viện để được tư vấn ngay lập 
tức. Điều trị y tế có thể là cần thiết.

Nếu bạn quên dùng Piqray
Nếu bạn quên dùng một liều Piqray, bạn vẫn có thể dùng nó, ngay sau khi ăn, lên đến 9 giờ sau thời 
điểm đáng lẽ phải uống. Nếu bạn chỉ nhớ hơn 9 giờ sau khi bạn nên uống nó, hãy bỏ qua liều cho 
ngày đó. Ngày hôm sau, hãy dùng liều theo giờ bình thường của bạn. Đừng dùng liều gấp đôi để bù 
cho liều bạn đã bỏ qua.
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Nếu bạn ngừng dùng Piqray
Việc ngừng điều trị bằng Piqray có thể khiến tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Đừng ngừng dùng 
Piqray trừ khi bác sĩ yêu cầu bạn dừng lại.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Piqray, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng

Nếu bạn nhận được bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào,ngừng dùng thuốc này và nói với bác sĩ của bạn ngay lập tức.

Rất phổ biến:có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người
- Cảm thấy rất khát, đi tiểu nhiều hơn bình thường hoặc đi tiểu nhiều hơn bình thường, tăng cảm giác 

thèm ăn kèm theo sụt cân (các triệu chứng có thể có của lượng đường trong máu cao, còn được 
gọi là tăng đường huyết)
Sốt, ho, chảy nước mũi, nổi hạch to, đau khớp, phát ban, đổ mồ hôi ban đêm, sụt cân (các 
triệu chứng có thể có của lượng tế bào lympho, một loại bạch cầu thấp)

-

Phổ thông:có thể ảnh hưởng đến 1 trong mỗi 10 người
- Phát ban, ngứa, nổi mề đay, khó thở, khó thở, thở khò khè, ho, choáng váng, chóng mặt, 

thay đổi mức độ ý thức, huyết áp thấp, đỏ da, sưng mặt và / hoặc cổ họng, đổi màu 
xanh của môi, lưỡi hoặc da (các dấu hiệu có thể có của phản ứng dị ứng nghiêm trọng)

Các vấn đề về hô hấp bao gồm thở khó hoặc đau, ho, thở nhanh, môi, lưỡi hoặc da đổi 
màu xanh, nấc cụt (các triệu chứng có thể có của viêm phổi) Đi tiểu ít hơn bình thường 
hoặc đi tiểu ít hơn bình thường, phù chân, mắt cá chân và xung quanh mắt, mệt mỏi, lú 
lẫn, buồn nôn, co giật, đau ngực (các triệu chứng có thể có của suy thận cấp tính)

Đau, sưng hoặc tê hàm, cảm giác nặng nề trong hàm hoặc lung lay răng (các triệu chứng 
có thể có của bệnh hoại tử xương hàm)
Phát ban, đỏ da, phồng rộp môi, mắt hoặc miệng, lột da (các triệu chứng có thể có của 
ban đỏ đa dạng)

-

-

-

-

Không phổ biến:có thể ảnh hưởng đến 1 trong mỗi 100 người
- Khó thở, nhức đầu, buồn nôn, nôn (các triệu chứng có thể xảy ra của một tình trạng được gọi là nhiễm 

toan ceton liên quan đến mức độ cao của axit trong máu)
Đau bụng trên nghiêm trọng (các triệu chứng có thể có của viêm tụy)
Phát ban, đỏ da, phồng rộp môi, mắt hoặc miệng, lột da, sốt (các triệu chứng có thể có của hội 
chứng Stevens-Johnson)

-
-

Không biết:tần suất không thể được ước tính từ dữ liệu có sẵn
- Lú lẫn, khô miệng, da khô hoặc đỏ bừng, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, thường xuyên phải đi 

tiểu, khát nước (các triệu chứng có thể có của hội chứng tăng glucose máu (HHNKS))

Phát ban, sốt (các triệu chứng có thể phát ban do thuốc với tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn 
thân (DRESS))

-

Các tác dụng phụ có thể xảy ra khác

Các tác dụng phụ khác bao gồm những điều sau được liệt kê dưới đây. Nếu những tác dụng phụ này trở nên nghiêm trọng, hãy nói với bác sĩ, 

dược sĩ hoặc y tá của bạn.

Rất phổ biến:
- Đau và đi tiểu thường xuyên (các triệu chứng có thể có của nhiễm trùng đường tiết niệu)
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- Mệt mỏi, da xanh xao (có thể có các triệu chứng thiếu máu, tình trạng liên quan đến lượng tế bào hồng cầu 
thấp)
Chảy máu hoặc bầm tím tự phát (dấu hiệu của mức độ thấp của các tế bào huyết khối, còn được gọi là tiểu cầu, trong 
máu)
Ăn mất ngon
Đau đầu
Có vị lạ trong miệng (chứng khó 
tiêu)
Buồn nôn

Nôn mửa
Các vết loét hoặc vết loét ở miệng kèm theo viêm nướu (viêm 
miệng) Đau bụng
Bụng khó tiêu, khó tiêu (khó tiêu)

Rụng tóc hoặc mỏng tóc (rụng 
tóc) Ngứa (ngứa)
Da khô
Mệt mỏi (mệt mỏi)
Đau, đỏ và sưng đường thở hoặc ống dẫn thức ăn hoặc niêm mạc sinh dục (viêm niêm mạc) Sưng bàn 
tay, mắt cá chân hoặc bàn chân (phù ngoại vi)
Sốt (pyrexia)
Khô niêm mạc
Giảm cân
Giảm nồng độ canxi trong máu, đôi khi có thể dẫn đến chuột rút (hạ canxi máu) 
Giảm nồng độ kali trong máu, liên quan đến yếu cơ, co thắt cơ và / hoặc nhịp tim bất 
thường (hạ kali máu)

-

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

Phổ thông:
- Mất nước
- Khó ngủ (mất ngủ)
- Khô mắt
- Nhìn mờ
- Nhức đầu, chóng mặt (các triệu chứng có thể có của huyết áp cao)
- Sưng một phần hoặc toàn bộ cánh tay (bao gồm cả ngón tay) hoặc chân (bao gồm cả ngón chân), cảm giác 

nặng nề, cử động bị hạn chế, khó chịu, da dày lên và nhiễm trùng tái phát (các triệu chứng có thể có 
của phù bạch huyết)
Bệnh đau răng

Chảy máu, nướu mềm hoặc mở rộng (dấu hiệu của viêm nướu) Môi 
nứt nẻ, nứt nẻ (viêm môi)
Đau nướu
Ban đỏ
Viêm da với phát ban (viêm da)
Da đỏ và / hoặc sưng tấy và có thể bong tróc ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, có thể 
kèm theo cảm giác ngứa ran và đau rát (dấu hiệu của hội chứng tay chân miệng)

Co thắt cơ bắp
Đau cơ (đau cơ)
Sưng toàn thân (phù nề)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Trong quá trình điều trị Piqray, kết quả của một số xét nghiệm máu có thể bất thường, như sau:

Rất phổ biến:
- Nồng độ các enzym sau trong máu cao: gamma glutamyl transferase, alanin 

aminotransferase, lipase
Lượng đường trong máu cao
Mức độ creatinine và / hoặc canxi trong máu cao
Mức độ tế bào lympho, tiểu cầu, đường, hemoglobin và / hoặc albumin trong máu thấp

-
-
-
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- Tăng thời gian thromboplastin từng phần được kích hoạt (một phép đo khả năng đông máu)

Phổ thông:
- Nồng độ hemoglobin glycosyl hóa trong máu cao (một dấu hiệu của lượng đường trong máu trong 8 đến 12 

tuần qua)

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ, dược sĩ hoặc y tá của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng 
phụ nào có thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ trực tiếp thông qua Sơ đồ 
thẻ vàng tại: www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App Store. Bằng cách 
báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách lưu trữ Piqray

Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng thuốc này sau ngày hết hạn được ghi trên hộp và thẻ vỉ sau “EXP”. Ngày 
hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Sản phẩm thuốc này không yêu cầu bất kỳ điều kiện bảo quản đặc biệt nào.

Không dùng thuốc này nếu bạn nhận thấy bất kỳ hư hỏng nào trên bao bì hoặc nếu có bất kỳ dấu hiệu giả mạo 
nào.

Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ 
những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

Piqray chứa những gì
- Chất hoạt tính của Piqray là alpelisib.
- Mỗi viên nén bao phim 50 mg Piqray chứa 50 mg alpelisib.
- Mỗi viên nén bao phim 150 mg Piqray chứa 150 mg alpelisib.
- Mỗi viên nén bao phim 200 mg Piqray chứa 200 mg alpelisib.
- Các thành phần khác là:

- Lõi máy tính bảng: cellulose microcristalline, mannitol, natri tinh bột glycolat, hypromellose, 
magnesi stearat.
Chất liệu sơn phủ: Hypromellose, oxit sắt đỏ và đen (E172), titanium dioxide 
(E171), Macrogol, talc.

-

Piqray trông như thế nào và nội dung của gói
Viên nén bao phim Piqray 50 mg là viên nén hình tròn, màu hồng nhạt, được in chìm “L7” ở một mặt và 
“NVR” ở mặt còn lại. Đường kính gần đúng: 7,2 mm.

Viên nén bao phim Piqray 150 mg là viên nén hình bầu dục, màu đỏ nhạt, được in chìm với chữ “UL7” ở một mặt và 
“NVR” ở mặt còn lại. Kích thước gần đúng: 14,2 mm (chiều dài); 5,7 mm (chiều rộng).

Viên nén bao phim Piqray 200 mg là viên nén hình bầu dục, màu đỏ nhạt, được in chìm với chữ “YL7” ở một mặt và “NVR” 
ở mặt còn lại. Kích thước gần đúng: 16,2 mm (chiều dài); 6,5 mm (chiều rộng).
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Piqray được cung cấp dưới dạng viên nén bao phim trong vỉ. Piqray có sẵn trong các kích thước gói sau:
- Gói chứa viên nén bao phim 50 mg và 200 mg (cho bệnh nhân dùng liều 250 mg mỗi ngày):

- Gói chứa nguồn cung cấp 14 ngày: 28 viên nén bao phim (14 viên 50 mg và 14 viên 200 mg).
- Gói cung cấp 28 ngày: 56 viên nén bao phim (28 viên 50 mg và 28 viên 200 mg).
- Nhiều gói chứa 168 viên nén bao phim (3x 56, mỗi gói gồm 28 viên nén 50 mg 

và 28 viên nén 200 mg).
Gói chứa viên nén bao phim 150 mg (cho bệnh nhân dùng liều 300 mg mỗi ngày)
- Gói cung cấp 14 ngày: 28 viên nén bao phim.
- Gói cung cấp 28 ngày: 56 viên nén bao phim.
- Nhiều gói chứa 168 (3x 56) viên nén bao phim.
Gói chứa viên nén bao phim 200 mg (cho bệnh nhân dùng liều 200 mg mỗi ngày)
- Gói 14 ngày cung cấp: 14 viên nén bao phim.
- Gói 28 ngày cung cấp: 28 viên nén bao phim.
- Nhiều gói chứa 84 (3x 28) viên nén bao phim.

-

-

Không phải tất cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

Người giữ giấy phép tiếp thị 
Novartis Pharmaceuticals UK 
Limited Tầng 2, Tòa nhà WestWorks 
White City Place, 195 Wood Lane 
London, W12 7FQ
Vương quốc Anh

nhà chế tạo
Lek Pharmaceuticals dd 
Verovskova ulica 57
1526 Ljubljana
Slovenia

Novartis Pharmaceuticals UK 
Limited Tầng 2, Tòa nhà WestWorks 
White City Place, 195 Wood Lane 
London, W12 7FQ
Vương quốc Anh

Để biết bất kỳ thông tin nào về loại thuốc này, vui lòng liên hệ với đại diện địa phương của Người có 
Giấy phép Tiếp thị:

Vương quốc Anh
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Điện 
thoại: +44 1276 698370

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào 11/2021

số 8


