
Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Piqray®50 mg filmomhulde tabletten 
Piqray®150 mg filmomhulde tabletten 
Piqray®200 mg filmomhulde tabletten

alpelisib

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Dit zal een snelle identificatie van nieuwe veiligheidsinformatie 

mogelijk maken. U kunt helpen door eventuele bijwerkingen te melden. Zie het einde van rubriek 4 voor informatie over het melden 

van bijwerkingen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat 
belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs als hun 

ziekteverschijnselen dezelfde zijn als die van u.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 

bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

-

Wat staat er in deze bijsluiter?

1. Wat is Piqray en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Piqray inneemt?
3. Hoe wordt Piqray ingenomen?

4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Piqray?
6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

1. Wat is Piqray en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat is Piqray?
Piqray bevat de werkzame stof alpelisib, die behoort tot een groep geneesmiddelen die 
fosfatidylinositol-3-kinase (PI3K)-remmers worden genoemd.

Waar wordt Piqray voor gebruikt?

Piqray wordt gebruikt voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen en mannen met een type borstkanker genaamd 
geavanceerde hormoonreceptor (HR)-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve borstkanker. 
Piqray wordt gebruikt in combinatie met fulvestrant, een hormonale antikankertherapie, bij patiënten bij wie de kanker niet 
heeft gereageerd op andere hormonale behandelingen en bij wie bepaalde veranderingen (mutaties) optreden in een gen dat 
PIK3CA wordt genoemd.

Uw arts zal een monster van uw bloed en/of tumorweefsel nemen, dat zal worden getest op deze PIK3CA-
mutaties. Als het resultaat positief is, zal uw kanker waarschijnlijk reageren op behandeling met Piqray.

Hoe Piqray werkt
Piqray werkt door de effecten te blokkeren van enzymen die fosfatidylinositol-3-kinasen (PI3K) worden genoemd. Deze enzymen helpen 

kankercellen te groeien en zich te vermenigvuldigen. Door hun werking te blokkeren, kan Piqray de groei en verspreiding van de kanker 

verminderen en kankercellen helpen vernietigen.

Als u vragen heeft over hoe Piqray werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, neem dan contact op met uw 
arts, apotheker of verpleegkundige.
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2. Wat u moet weten voordat u Piqray inneemt?

Volg alle instructies van uw arts zorgvuldig op, aangezien deze kunnen afwijken van de algemene informatie in deze 
bijsluiter. Raadpleeg uw arts als u het niet zeker weet.

Neem Piqray niet in:
- als u allergisch bent voor alpelisib of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld 

in rubriek 6). Als u denkt dat u allergisch bent, vraag dan uw arts om advies.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Piqray inneemt.

Als een van de volgende situaties op u van toepassing is voordat u Piqray inneemt, vertel dit dan aan uw arts of apotheker:

- als u hoge suikerspiegels in uw bloed of diabetes heeft of ooit heeft gehad (of tekenen van 
verhoogde suikerspiegels, zoals overmatige dorst en droge mond, vaker moeten plassen dan
normaal, meer urine produceren dan normaal, vermoeidheid, misselijkheid, verhoogde eetlust met 
gewichtsverlies).
als u ooit Stevens-Johnson-syndroom (SJS), erythema multiforme (EM), geneesmiddelreactie met eosinofilie en 
systemische symptomen (DRESS) of toxische epidermale necrolyse (TEN) heeft gehad; mogelijke symptomen 
zijn rode huid, blaarvorming op de lippen, ogen of mond huidschilfers, met of zonder koorts, huiduitslag).

als u een ernstige botziekte heeft die de kaak aantast (osteonecrose van de kaak, ONJ).

-

-

Als een van de volgende situaties op u van toepassing is tijdens uw behandeling met Piqray, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts of 

apotheker:

- Huiduitslag, jeuk, netelroos, kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, hoesten, licht gevoel in 
het hoofd, duizeligheid, veranderingen in het bewustzijnsniveau, lage bloeddruk, rood worden van de huid, zwelling 
van het gezicht of de keel, blauwe verkleuring van de lippen, tong of huid (mogelijke tekenen van ernstige 
allergische reacties).
Nieuwe of veranderende ademhalingsproblemen zoals moeilijke of pijnlijke ademhaling, hoesten, snelle 
ademhaling, blauwe verkleuring van de lippen, tong of huid, hikken (mogelijke tekenen van niet-infectieuze 
longontsteking of longontsteking).
Verhoogde dorst en droge mond, vaker plassen dan normaal, vermoeidheid, verhoogde eetlust met 
gewichtsverlies, verwardheid, misselijkheid, braken, fruitige geur bij adem, ademhalingsmoeilijkheden 
en droge of rode huid, wat tekenen kunnen zijn van verhoogde bloedsuikerspiegels ( hyperglykemie) en 
de complicaties ervan.
Huiduitslag, rood worden van de huid, blaarvorming op de lippen, ogen of mond, vervellen van de huid, soms 
met koorts (mogelijke tekenen van een van de volgende huidaandoeningen: Stevens-Johnson-syndroom (SJS), 
erythema multiforme (EM), geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS) of toxische 
epidermale necrolyse (TEN)).
Nieuwe of verergerende symptomen van uw mond (zoals losse tanden, pijn of zwelling, niet-
genezende zweertjes in de mond of afscheiding).
Piqray kan ernstige diarree veroorzaken.

-

-

-

-

-
Het kan zijn dat uw arts deze symptomen moet behandelen, uw behandeling tijdelijk moet onderbreken, uw dosis moet verlagen 

of uw behandeling met Piqray definitief moet stopzetten.

Bloedonderzoek voor en tijdens uw behandeling met Piqray
Uw arts zal vóór en regelmatig tijdens de behandeling met Piqray bloedonderzoeken uitvoeren om uw bloedsuiker te 
controleren. Op basis van de resultaten zal uw arts de nodige maatregelen nemen, zoals het voorschrijven van een 
geneesmiddel om de bloedsuikerspiegel te verlagen. Indien nodig kan uw arts besluiten de behandeling met Piqray 
tijdelijk te onderbreken of uw dosis Piqray te verlagen om uw bloedsuikerspiegel te laten dalen. Uw arts kan ook 
besluiten om de behandeling met Piqray definitief te stoppen.

Zorg ervoor dat u regelmatig uw bloedsuiker test voordat u met de behandeling begint, tijdens de behandeling en nadat 
u stopt met de behandeling met Piqray.
- Uw arts zal u precies vertellen wanneer en waar u de bloedonderzoeken moet ondergaan. Behandeling met Piqray mag 

alleen worden gestart als uit tests blijkt dat u de juiste suikerspiegels in uw bloed heeft. Dit is
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omdat Piqray het suikergehalte in uw bloed kan verhogen (hyperglykemie), wat ernstig kan zijn en behandeling 
behoeft. Alleen regelmatige nuchtere bloedtesten kunnen de arts vertellen of u hyperglykemie ontwikkelt.

Uw arts zal u precies vertellen wanneer en waar u uw bloedsuikerspiegel moet testen. Dit zal vaker nodig 
zijn in de eerste 4 weken van de behandeling en vooral in de eerste 2 weken van de behandeling met 
Piqray. Daarna is, afhankelijk van uw bloedsuikerspiegel, minimaal één keer per maand bloedonderzoek 
nodig.

-

Kinderen en adolescenten
Piqray mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Andere medicijnen en Piqray
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of in de nabije toekomst 

gaat gebruiken. Dit omvat in het bijzonder::

- eltrombopag, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om een   laag aantal bloedplaatjes te behandelen

- geneesmiddelen die worden gebruikt om borstkanker te behandelen, zoals lapatinib, everolimus of ribociclib

- pantoprazol, een geneesmiddel dat wordt gebruikt om brandend maagzuur te behandelen en de hoeveelheid zuur die in uw maag wordt geproduceerd te 

verminderen

midazolam, een geneesmiddel voor sedatie of slaapstoornissen rifampicine, een geneesmiddel voor de 

behandeling van tuberculose en sommige andere ernstige infecties encorafenib, een geneesmiddel 

voor de behandeling van een bepaald type huidkanker warfarine, een geneesmiddel dat het 

stollingsvermogen van het bloed vermindert

-
-
-
-

Vraag uw arts of apotheker als u niet zeker weet of uw geneesmiddel een van de hierboven genoemde geneesmiddelen 
is.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Piqray mag niet worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of kunnen zijn of borstvoeding geven. Piqray kan een 
ongeboren baby schaden. Als u denkt zwanger te zijn of zwanger wilt worden, vraag dan uw arts of apotheker om advies 
voordat u dit geneesmiddel inneemt. Vrouwen mogen geen borstvoeding geven tijdens de behandeling en gedurende 
ten minste 1 week na de laatste dosis Piqray. Uw arts zal met u de mogelijke risico's van het gebruik van Piqray tijdens 
zwangerschap of borstvoeding bespreken.

Als u een vrouw bent die zwanger zou kunnen worden, zal uw arts een bestaande zwangerschap uitsluiten 
voordat u met de behandeling met Piqray begint. Dit kan het hebben van een zwangerschapstest zijn.

Vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten een effectieve anticonceptiemethode gebruiken tijdens de behandeling en gedurende ten 

minste 1 week na het stoppen met Piqray. Vraag uw arts naar geschikte methoden. Als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn nadat u 

met de behandeling met Piqray bent begonnen, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts.

Tijdens de behandeling en gedurende ten minste 1 week na het stoppen van de behandeling, dienen mannelijke patiënten een 

condoom te gebruiken voor geslachtsgemeenschap met vrouwelijke partners die zwanger zouden kunnen worden. Als de partner van 

een mannelijke patiënt vermoedt dat ze in deze periode zwanger is geworden, moet ze onmiddellijk een arts informeren.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Behandeling met Piqray kan leiden tot vermoeidheid. U moet daarom voorzichtig zijn bij het autorijden of het bedienen van 
machines tijdens uw behandeling met Piqray.

Piqray bevat natrium
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per filmomhulde tablet, dat wil zeggen dat het 
in wezen 'natriumvrij' is.
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3. Hoe wordt Piqray ingenomen?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Raadpleeg uw arts als u het niet zeker weet.

Hoeveel Piqray te nemen?
De gebruikelijke startdosering van Piqray is eenmaal daags 300 mg. Uw arts zal de juiste dosis voor u bepalen.

Afhankelijk van de voorgeschreven dosis is het aantal in te nemen tabletten als volgt:
- 300 mg dosis: twee 150 mg tabletten
- 250 mg dosis: één tablet van 200 mg en één tablet van 50 mg
- Dosis 200 mg: één tablet van 200 mg

Als u moet overgeven nadat u de Piqray-tablet(en) heeft ingenomen, neem dan geen tabletten meer in tot uw volgende geplande dosis.

Uw arts zal bepalen welke dosis fulvestrant u moet krijgen en wanneer u deze moet krijgen.

Afhankelijk van hoe uw lichaam reageert op de behandeling met Piqray, kan uw arts uw dosis Piqray aanpassen. Het is 
erg belangrijk om de instructies van uw arts op te volgen. Als u bepaalde bijwerkingen heeft, kan uw arts u vragen om 
over te schakelen naar een lagere dosis, de behandeling een tijdje te onderbreken of de behandeling stop te zetten.

Wanneer moet u Piqray innemen?

Piqray-tabletten worden geleverd in verpakkingen met blisterkaarten. Elke blisterkaart toont de tablet(ten) die op elke 
dag van de week moeten worden ingenomen. Volg de instructies op de blisterkaart.

Neem Piqray eenmaal per dag in, onmiddellijk na het eten. Als u Piqray elke dag op hetzelfde tijdstip inneemt, kunt u eraan 

herinneren wanneer u uw geneesmiddel moet innemen.

Hoe wordt Piqray ingenomen?

Piqray-tabletten moeten heel worden doorgeslikt, ze mogen niet worden gekauwd, fijngemaakt of gespleten voordat ze worden 

ingeslikt. U mag geen enkele tablet doorslikken die gebroken, gebarsten of anderszins beschadigd is, aangezien u mogelijk niet de 

volledige dosis inneemt.

Hoe lang moet Piqray worden ingenomen?

Neem Piqray zo lang in als uw arts u zegt.

Dit is een langdurige behandeling, die mogelijk maanden of jaren aanhoudt. Uw arts zal uw toestand regelmatig 
controleren om te controleren of de behandeling het gewenste effect heeft.

Als u vragen heeft over hoe lang u Piqray moet gebruiken, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer Piqray heeft ingenomen dan u zou mogen?

Mensen die te veel Piqray-tabletten hebben ingenomen, hebben bijwerkingen ervaren die bekende bijwerkingen van Piqray zijn, 

waaronder hoge bloedsuikerspiegels, misselijkheid, vermoeidheid en huiduitslag. Als u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen, of 

als iemand anders uw geneesmiddel per ongeluk heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts of ziekenhuis voor 

advies. Medische behandeling kan nodig zijn.

Bent u vergeten Piqray in te nemen?

Als u een dosis Piqray vergeet in te nemen, mag u deze alsnog innemen, direct na het eten, tot 9 uur na het tijdstip 
waarop u het had moeten innemen. Als u zich pas meer dan 9 uur herinnert nadat u het had moeten innemen, sla dan 
de dosis voor die dag over. Neem de volgende dag de dosis op het gebruikelijke tijdstip in. Neem geen dubbele dosis 
om de vergeten dosis in te halen.
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Als u stopt met het innemen van Piqray

Als u stopt met uw behandeling met Piqray, kan uw toestand verergeren. Stop niet met het innemen van 
Piqray tenzij uw arts u zegt te stoppen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van Piqray, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn

Als u ernstige bijwerkingen krijgt,stop met het innemen van dit geneesmiddel en vertel het onmiddellijk aan uw arts.

Heel gewoon:kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen
- Zeer dorstig voelen, vaker plassen dan normaal of meer plassen dan normaal, verhoogde eetlust 

met gewichtsverlies (mogelijke symptomen van hoge bloedsuikerspiegels, ook 
hyperglykemie genoemd)
Koorts, hoesten, loopneus, vergrote lymfeklieren, pijnlijke gewrichten, huiduitslag, nachtelijk zweten, gewichtsverlies 
(mogelijke symptomen van een laag aantal lymfocyten, een type witte bloedcellen)

-

Gemeenschappelijk:kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

- Huiduitslag, jeuk, netelroos, kortademigheid, ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, hoesten, licht gevoel in het 
hoofd, duizeligheid, veranderingen in het bewustzijnsniveau, lage bloeddruk, rood worden van de huid, zwelling van het 
gezicht en/of de keel, blauwe verkleuring van de lippen, tong of huid (mogelijke tekenen van ernstige allergische 
reacties)
Ademhalingsproblemen, waaronder moeilijke of pijnlijke ademhaling, hoesten, snelle ademhaling, blauwe 
verkleuring van de lippen, tong of huid, hikken (mogelijke symptomen van longontsteking) Minder vaak 
plassen dan normaal of kleinere hoeveelheden urine dan normaal, zwelling in benen, enkels en rond de ogen, 
vermoeidheid, verwardheid, misselijkheid, toevallen, pijn op de borst (mogelijke symptomen van acuut 
nierfalen)
Pijn, zwelling of gevoelloosheid van de kaak, een zwaar gevoel in de kaak of losraken van een tand 
(mogelijke symptomen van osteonecrose van de kaak)
Huiduitslag, roodheid van de huid, blaarvorming op lippen, ogen of mond, vervellen van de huid (mogelijke symptomen 

van erythema multiforme)

-

-

-

-

Ongewoon:kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen
- Ademhalingsmoeilijkheden, hoofdpijn, misselijkheid, braken (mogelijke symptomen van een aandoening die ketoacidose wordt 

genoemd en waarbij een hoog gehalte aan zuren in het bloed betrokken is)

Ernstige pijn in de bovenbuik (mogelijke symptomen van pancreatitis)
Huiduitslag, rode huid, blaarvorming op de lippen, ogen of mond, vervellen van de huid, koorts (mogelijke symptomen van 

Stevens-Johnson-syndroom)

-
-

Niet bekend:frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
- Verwardheid, droge mond, droge of rode huid, misselijkheid, braken, vermoeidheid, vaak moeten plassen, 

dorst (mogelijke symptomen van hyperglykemisch hyperosmolair nonketotisch syndroom (HHNKS))

Huiduitslag, koorts (mogelijke symptomen van medicijnuitslag met eosinofilie en systemische symptomen 
(DRESS))

-

Andere mogelijke bijwerkingen
Andere bijwerkingen zijn de volgende die hieronder worden vermeld. Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige als deze 

bijwerkingen ernstig worden.

Heel gewoon:
- Pijnlijk en vaak plassen (mogelijke symptomen van urineweginfectie)
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- Vermoeidheid, bleke huid (mogelijke symptomen van bloedarmoede, een aandoening met een laag aantal rode 
bloedcellen)
Spontane bloeding of blauwe plekken (tekenen van een laag aantal trombocyten, ook wel bloedplaatjes genoemd, in 
het bloed)
Verlies van eetlust
Hoofdpijn
Vreemde smaak in de mond (dysgeusie) 
Diarree
Misselijkheid

braken
Zweren in de mond of zweren met tandvleesontsteking 
(stomatitis) Buikpijn
Maagklachten, indigestie (dyspepsie) 
Huiduitslag
Haaruitval of dunner wordend haar 
(alopecia) Jeuk (pruritus)
Droge huid

Vermoeidheid (vermoeidheid)

Pijn, roodheid en zwelling van luchtwegen of voedselpijp of genitale mucosa (slijmvliesontsteking) 
Gezwollen handen, enkels of voeten (perifeer oedeem)
Koorts (pyrexie)
Mucosale droogheid
Gewicht afgenomen
Verlaagd calciumgehalte in het bloed, wat soms kan leiden tot krampen (hypocalciëmie) 
Verlaagd kaliumgehalte in het bloed, geassocieerd met spierzwakte, spierspasmen en/of 
abnormaal hartritme (hypokaliëmie)

-

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

Gemeenschappelijk:

- Uitdroging
- Problemen met inslapen (insomnia)
- Droge ogen
- Wazig zicht
- Hoofdpijn, duizeligheid (mogelijke symptomen van hoge bloeddruk)
- Zwelling van een deel van of uw gehele arm (inclusief vingers) of been (inclusief tenen), zwaar 

gevoel, bewegingsbeperking, ongemak, verdikking van de huid en terugkerende infecties 
(mogelijke symptomen van lymfoedeem)
Kiespijn
Bloedend, gevoelig of vergroot tandvlees (tekenen van tandvleesontsteking) 
Gebarsten, gesprongen lippen (cheilitis)
gingivale pijn
Erytheem
Huidontsteking met uitslag (dermatitis)
Rood worden en/of zwelling en mogelijk vervelling van de handpalmen en voetzolen, wat gepaard 
kan gaan met een tintelend gevoel en brandende pijn (tekenen van het hand-voetsyndroom)

Spiertrekkingen
Spierpijn (myalgie)
Gegeneraliseerde zwelling (oedeem)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Tijdens de behandeling met Piqray kunnen de resultaten van sommige bloedonderzoeken als volgt afwijken:

Heel gewoon:
- Hoge bloedspiegels van de volgende enzymen: gamma-glutamyltransferase, alanine-

aminotransferase, lipase
Hoge bloedsuikerspiegel
Hoge bloedspiegels van creatinine en/of calcium
Lage bloedspiegels van lymfocyten, bloedplaatjes, suiker, hemoglobine en/of albumine

-
-
-
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- Verhoging van de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (een meting van het bloedstollingsvermogen)

Gemeenschappelijk:

- Hoge bloedspiegels van geglycosyleerd hemoglobine (een marker voor de bloedsuikerspiegel in de afgelopen 8 tot 
12 weken)

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke 
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Yellow Card 
Scheme op: www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de Google Play of Apple App Store. Door 
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u Piqray?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterkaart na 
“EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u schade aan de verpakking vaststelt of als er tekenen zijn van 
knoeien.

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat Piqray
- De werkzame stof van Piqray is alpelisib.
- Elke 50 mg Piqray filmomhulde tablet bevat 50 mg alpelisib.
- Elke 150 mg Piqray filmomhulde tablet bevat 150 mg alpelisib.
- Elke 200 mg Piqray filmomhulde tablet bevat 200 mg alpelisib.
- De overige ingrediënten zijn:

- Tabletkern: microkristallijne cellulose, mannitol, natriumzetmeelglycolaat, hypromellose, 
magnesiumstearaat.

Coatingmateriaal: hypromellose, rood en zwart ijzeroxide (E172), titaniumdioxide 
(E171), macrogol, talk.

-

Hoe ziet Piqray eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Piqray 50 mg filmomhulde tabletten zijn lichtroze, ronde tabletten, bedrukt met “L7” aan de ene kant en 
“NVR” aan de andere kant. Geschatte diameter: 7,2 mm.

Piqray 150 mg filmomhulde tabletten zijn lichtrode, ovale tabletten, bedrukt met “UL7” aan de ene kant en “NVR” 
aan de andere kant. Geschatte maat: 14,2 mm (lengte); 5,7 mm (breedte).

Piqray 200 mg filmomhulde tabletten zijn lichtrode, ovale tabletten, bedrukt met “YL7” aan de ene kant en “NVR” 
aan de andere kant. Geschatte maat: 16,2 mm (lengte); 6,5 mm (breedte).
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Piqray wordt geleverd als filmomhulde tabletten in blisterverpakkingen. Piqray is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten:

- Verpakkingen met 50 mg en 200 mg filmomhulde tabletten (voor patiënten met een dagelijkse dosis van 250 mg):
- Verpakkingen met een 14-daagse voorraad: 28 filmomhulde tabletten (14 van 50 mg en 14 van 200 mg).
- Verpakkingen met een voorraad van 28 dagen: 56 filmomhulde tabletten (28 van 50 mg en 28 van 200 mg).
- Multiverpakkingen met 168 filmomhulde tabletten (3x 56, elk bestaande uit 28 tabletten van 50 mg 

en 28 tabletten van 200 mg).
Verpakkingen met 150 mg filmomhulde tabletten (voor patiënten met een dagelijkse dosis van 300 mg)

- Verpakkingen met een voorraad van 14 dagen: 28 filmomhulde tabletten.
- Verpakkingen met een voorraad van 28 dagen: 56 filmomhulde tabletten.
- Multiverpakkingen met 168 (3x 56) filmomhulde tabletten.
Verpakkingen met 200 mg filmomhulde tabletten (voor patiënten met een dagelijkse dosis van 200 mg)

- Verpakkingen met een voorraad van 14 dagen: 14 filmomhulde tabletten.
- Verpakkingen met een voorraad van 28 dagen: 28 filmomhulde tabletten.
- Multiverpakkingen met 84 (3x 28) filmomhulde tabletten.

-

-

Mogelijk worden niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen Novartis Pharmaceuticals UK 
Limited 2e verdieping, The WestWorks Building 
White City Place, 195 Wood Lane London, W12 
7FQ
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant
Lek Pharmaceuticals dd 
Verovskova ulica 57
1526 Ljubljana
Slovenië

Novartis Pharmaceuticals UK Limited 2e 
verdieping, The WestWorks Building 
White City Place, 195 Wood Lane 
London, W12 7FQ
Verenigd Koninkrijk

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het 

in de handel brengen:

Verenigd Koninkrijk
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 11/2021
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