
Package leaflet: Impormasyon para sa pasyente

Piqray®50 mg na tabletang pinahiran ng pelikula 

Piqray®150 mg na tabletang pinahiran ng pelikula 

Piqray®200 mg na tabletang pinahiran ng pelikula

alpelisib

Ang gamot na ito ay napapailalim sa karagdagang pagsubaybay. Ito ay magbibigay-daan sa mabilis na pagkilala sa bagong impormasyon sa 

kaligtasan. Maaari kang tumulong sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang mga side effect na maaari mong makuha. Tingnan ang dulo ng seksyon 4 

para sa kung paano mag-ulat ng mga side effect.

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng 

mahalagang impormasyon para sa iyo.

- Panatilihin itong leaflet. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

- Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor, o parmasyutiko o nars.
- Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na ang kanilang mga 

palatandaan ng karamdaman ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, kausapin ang iyong doktor, o parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

-

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang Piqray at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Piqray
3. Paano kumuha ng Piqray
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng Piqray
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang Piqray at para saan ito ginagamit

Ano ang Piqray
Ang Piqray ay naglalaman ng aktibong sangkap na alpelisib, na kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na 
tinatawag na phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) inhibitors.

Para saan ginagamit ang Piqray

Ginagamit ang Piqray para sa paggamot ng mga postmenopausal na kababaihan, at kalalakihan, na may isang uri ng breast 
cancer na tinatawag na advanced hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative 
na breast cancer. Ginagamit ang Piqray kasabay ng fulvestrant, isang hormonal anticancer therapy, sa mga pasyente na ang 
kanser ay hindi tumugon sa iba pang hormonal na paggamot at may ilang partikular na pagbabago (mutations) sa isang gene 
na tinatawag na PIK3CA.

Ang iyong doktor ay kukuha ng sample ng iyong dugo at/o tumor tissue, na susuriin para sa mga PIK3CA mutations 
na ito. Kung positibo ang resulta, malamang na tumugon ang iyong kanser sa paggamot sa Piqray.

Paano gumagana ang Piqray

Gumagana ang Piqray sa pamamagitan ng pagharang sa mga epekto ng mga enzyme na tinatawag na phosphatidylinositol-3-kinases (PI3K). Ang mga enzyme 

na ito ay tumutulong sa mga selula ng kanser na lumago at dumami. Sa pamamagitan ng pagharang sa kanilang pagkilos, maaaring bawasan ng Piqray ang 

paglaki at pagkalat ng kanser at tumulong na sirain ang mga selula ng kanser.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kung paano gumagana ang Piqray o kung bakit ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo, 

tanungin ang iyong doktor, parmasyutiko o nars.
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2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka kumuha ng Piqray

Sundin nang mabuti ang lahat ng mga tagubilin ng iyong doktor, dahil maaaring iba ang mga ito sa pangkalahatang impormasyon sa 

leaflet na ito. Tingnan sa iyong doktor kung hindi ka sigurado.

Huwag kumuha ng Piqray:

- kung ikaw ay allergic sa alpelisib o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6). 
Kung sa tingin mo ay maaaring ikaw ay alerdyi, humingi ng payo sa iyong doktor.

Mga babala at pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng Piqray.

Kung alinman sa mga sumusunod ang naaangkop sa iyo bago kumuha ng Piqray, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko:

- kung mayroon ka o nagkaroon na ng mataas na antas ng asukal sa iyong dugo o diyabetis (o mga palatandaan ng pagtaas ng mga antas 

ng asukal, tulad ng labis na pagkauhaw at pagkatuyo ng bibig, na kailangang umihi nang mas madalas kaysa

karaniwan, na gumagawa ng mas maraming dami ng ihi kaysa karaniwan, pagkapagod, pagduduwal, pagtaas ng gana sa pagbaba ng 

timbang).

kung naranasan mo na ang Stevens-Johnson syndrome (SJS), erythema multiforme (EM), reaksyon sa droga na may 
eosinophilia at systemic na sintomas (DRESS) o nakakalason na epidermal necrolysis (TEN; ang mga posibleng 
sintomas ay kinabibilangan ng pulang balat, pamumula ng labi, mata o bibig , pagbabalat ng balat, mayroon o 
walang lagnat, pantal).
kung mayroon kang malubhang sakit sa buto na nakakaapekto sa panga (osteonecrosis ng panga, ONJ).

-

-

Kung alinman sa mga sumusunod ang naaangkop sa iyo sa panahon ng iyong paggamot sa Piqray, sabihin kaagad sa iyong doktor o 

parmasyutiko:

- Pantal, pangangati, pamamantal, paghinga, hirap sa paghinga, paghinga, pag-ubo, pagkahilo, pagkahilo, 
pagbabago sa antas ng kamalayan, mababang presyon ng dugo, pamumula ng balat, pamamaga ng mukha 
o lalamunan, asul na kulay ng mga labi, dila o balat (mga posibleng palatandaan ng matinding reaksiyong 
alerhiya).
Bago o nagbabagong mga problema sa paghinga tulad ng mahirap o masakit na paghinga, ubo, 
mabilis na paghinga, asul na kulay ng mga labi, dila o balat, hiccups (mga posibleng senyales ng non-
infectious pneumonitis o pneumonia).
Tumaas na pagkauhaw at tuyong bibig, pag-ihi nang mas madalas kaysa karaniwan, pagkapagod, pagtaas ng gana sa pagkain 

na may pagbaba ng timbang, pagkalito, pagduduwal, pagsusuka, mabangong amoy sa paghinga, kahirapan sa paghinga at 

tuyo o namumula na balat, na maaaring mga palatandaan ng pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo ( hyperglycaemia) at 

ang mga komplikasyon nito.

Pantal, pamumula ng balat, paltos ng labi, mata o bibig, pagbabalat ng balat, minsan ay may lagnat 
(posibleng senyales ng isa sa mga sumusunod na kondisyon ng balat: Stevens-Johnson syndrome (SJS), 
erythema multiforme (EM), reaksyon ng gamot na may eosinophilia at systemic symptoms (DRESS) o 
toxic epidermal necrolysis (TEN)).
Mga bago o lumalalang sintomas na nakakaapekto sa iyong bibig (tulad ng mga nalalagas na ngipin, pananakit o pamamaga, 

hindi paghilom ng mga sugat sa bibig, o discharge).

Maaaring magdulot ng matinding pagtatae ang Piqray.

-

-

-

-

-
Maaaring kailanganin ng iyong doktor na gamutin ang mga sintomas na ito, pansamantalang ihinto ang iyong paggamot, bawasan ang 

iyong dosis, o permanenteng ihinto ang iyong paggamot sa Piqray.

Mga pagsusuri sa dugo bago at sa panahon ng iyong paggamot sa Piqray

Ang iyong doktor ay magsasagawa ng mga pagsusuri sa dugo bago at regular sa panahon ng paggamot sa Piqray upang masubaybayan ang 

iyong asukal sa dugo. Batay sa mga resulta, gagawa ang iyong doktor ng anumang kinakailangang aksyon, tulad ng pagrereseta ng gamot 

upang mapababa ang mga antas ng asukal sa dugo. Kung kinakailangan, maaaring magpasya ang iyong doktor na pansamantalang ihinto ang 

paggamot sa Piqray o bawasan ang iyong dosis ng Piqray upang payagan ang iyong asukal sa dugo na bumaba. Maaari ding magpasya ang 

iyong doktor na ihinto ang paggamot sa Piqray nang permanente.

Tiyaking regular mong sinusuri ang iyong asukal sa dugo bago ka magsimula ng paggamot, sa panahon ng paggamot at 

pagkatapos mong ihinto ang paggamot sa Piqray.

- Sasabihin sa iyo ng iyong doktor nang eksakto kung kailan at saan gagawin ang mga pagsusuri sa dugo. Ang paggamot sa Piqray ay maaari 

lamang magsimula kung ang mga pagsusuri ay nagpapakita na mayroon kang tamang antas ng asukal sa iyong dugo. Ito ay
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dahil ang Piqray ay maaaring magpapataas ng asukal sa iyong dugo (hyperglycaemia), na maaaring malubha at nangangailangan ng paggamot. 

Ang mga regular na pagsusuri ng dugo sa pag-aayuno lamang ang makakapagsabi sa doktor kung ikaw ay nagkakaroon ng hyperglycaemia.

Sasabihin sa iyo ng iyong doktor nang eksakto kung kailan at saan susuriin ang iyong asukal sa dugo. Kakailanganin ito nang 

mas madalas sa unang 4 na linggo ng paggamot at lalo na sa unang 2 linggo ng paggamot sa Piqray. Pagkatapos, ang mga 

pagsusuri sa dugo ay kakailanganin nang hindi bababa sa isang beses sa isang buwan, depende sa iyong mga antas ng asukal sa 

dugo.

-

Mga bata at kabataan
Ang Piqray ay hindi dapat gamitin sa mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang.

Iba pang mga gamot at Piqray
Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba 

pang mga gamot. Kabilang dito sa partikular:

- eltrombopag, isang gamot na ginagamit upang gamutin ang mababang bilang ng platelet

- mga gamot na ginagamit upang gamutin ang kanser sa suso, tulad ng lapatinib, everolimus o ribociclib
- pantoprazole, isang gamot na ginagamit upang gamutin ang heartburn at bawasan ang dami ng acid na ginawa sa iyong tiyan

midazolam, isang gamot na ginagamit para sa sedation o mga abala sa pagtulog rifampicin, isang gamot para 

sa tuberculosis at ilang iba pang malubhang impeksyon na encorafenib, isang gamot na ginagamit upang 

gamutin ang isang partikular na uri ng kanser sa balat na warfarin, isang gamot na ginagamit na nagpapababa 

ng kakayahan sa pamumuo ng dugo

-
-
-
-

Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung hindi ka sigurado kung ang iyong gamot ay isa sa mga gamot na nakalista sa 
itaas.

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong
Ang Piqray ay hindi dapat gamitin ng mga babae na, o maaaring buntis o nagpapasuso. Maaaring mapinsala ng Piqray ang isang hindi pa isinisilang 

na sanggol. Kung sa tingin mo ay maaaring ikaw ay buntis o nagpaplanong magkaroon ng sanggol, humingi ng payo sa iyong doktor o 

parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito. Ang mga kababaihan ay hindi dapat magpasuso sa panahon ng paggamot at para sa hindi bababa sa 1 

linggo pagkatapos ng huling dosis ng Piqray. Tatalakayin sa iyo ng iyong doktor ang mga potensyal na panganib ng pagkuha ng Piqray sa panahon 

ng pagbubuntis o pagpapasuso.

Kung ikaw ay isang babae na maaaring mabuntis, ang iyong doktor ay mag-aalis ng isang umiiral na pagbubuntis bago 
ka simulan ang paggamot sa Piqray. Maaaring kabilang dito ang pagkakaroon ng pregnancy test.

Ang mga babaeng maaaring maging buntis ay dapat gumamit ng mabisang paraan ng birth control sa panahon ng paggamot at nang hindi bababa 

sa 1 linggo pagkatapos ihinto ang Piqray. Tanungin ang iyong doktor tungkol sa mga angkop na pamamaraan. Kung sa tingin mo ay maaaring 

buntis ka pagkatapos simulan ang paggamot sa Piqray, sabihin kaagad sa iyong doktor.

Sa panahon ng paggamot at sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo pagkatapos ihinto ang paggamot, ang mga lalaking pasyente ay dapat 

gumamit ng condom para sa pakikipagtalik sa mga babaeng kinakasama na maaaring mabuntis. Kung pinaghihinalaan ng partner ng 

isang lalaking pasyente na siya ay nabuntis sa panahong ito, dapat niyang ipaalam kaagad sa doktor.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang paggamot sa Piqray ay maaaring humantong sa pagkapagod. Samakatuwid, dapat kang maging maingat kapag nagmamaneho o gumagamit 

ng mga makina sa panahon ng iyong paggamot sa Piqray.

Ang Piqray ay naglalaman ng sodium

Ang gamot na ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) sa bawat film-coated na tablet, ibig sabihin ay 

mahalagang 'sodium-free'.
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3. Paano kumuha ng Piqray

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor kung hindi ka sigurado.

Magkano ang Piqray na dadalhin

Ang karaniwang panimulang dosis ng Piqray ay 300 mg isang beses araw-araw. Ang iyong doktor ang magpapasya sa tamang dosis para sa iyo.

Depende sa dosis na inireseta, ang bilang ng mga tablet na inumin ay ang mga sumusunod:
- 300 mg na dosis: dalawang 150 mg na tablet
- 250 mg na dosis: isang 200 mg na tablet at isang 50 mg na tablet
- 200 mg na dosis: isang 200 mg na tablet

Kung magsusuka ka pagkatapos mong inumin ang (mga) Piqray tablet, huwag nang uminom ng anumang mga tablet hanggang sa iyong susunod na naka-iskedyul na dosis.

Tutukuyin ng iyong doktor ang dosis ng fulvestrant na dapat mong tanggapin at kung kailan mo ito dapat tanggapin.

Depende sa kung paano tumutugon ang iyong katawan sa paggamot sa Piqray, maaaring gusto ng iyong doktor na ayusin ang iyong dosis ng 

Piqray. Napakahalagang sundin ang mga tagubilin ng iyong doktor. Kung mayroon kang ilang mga side effect, maaaring hilingin sa iyo ng iyong 

doktor na baguhin sa isang mas mababang dosis, upang matakpan ang paggamot nang ilang sandali, o upang ihinto ang paggamot.

Kailan kukuha ng Piqray
Ang mga Piqray tablet ay ibinibigay sa mga pack na naglalaman ng mga blister card. Ipinapakita ng bawat blister card ang 
(mga) tablet na dadalhin sa bawat araw ng linggo. Sundin ang mga tagubilin sa blister card.

Uminom ng Piqray isang beses sa isang araw, kaagad pagkatapos kumain. Ang pag-inom ng Piqray sa parehong oras bawat araw ay makakatulong sa iyo 

na matandaan kung kailan ka dapat uminom ng iyong gamot.

Paano kumuha ng Piqray

Ang mga tabletang Piqray ay dapat lunukin nang buo, hindi sila dapat nginunguya, durog o hatiin bago 
lunukin. Hindi mo dapat lunukin ang anumang tablet na sirang, basag o nasira dahil maaaring hindi mo 
iniinom ang buong dosis.

Gaano katagal kukuha ng Piqray

Uminom ng Piqray hangga't sinasabi sa iyo ng iyong doktor.

Ito ay isang pangmatagalang paggamot, posibleng tumagal ng ilang buwan o taon. Regular na susubaybayan ng iyong doktor ang iyong 

kondisyon upang matiyak na ang paggamot ay nagkakaroon ng nais na epekto.

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kung gaano katagal iinumin ang Piqray, kausapin ang iyong doktor o ang iyong parmasyutiko.

Kung kukuha ka ng mas maraming Piqray kaysa sa nararapat

Ang mga taong umiinom ng masyadong maraming Piqray tablets ay nakaranas ng mga epekto na kilalang side effect ng Piqray, kabilang 

ang mataas na antas ng asukal sa dugo, pagduduwal, pagkapagod at pantal. Kung hindi mo sinasadyang uminom ng masyadong 

maraming tableta, o kung may ibang tao na hindi sinasadyang uminom ng iyong gamot, makipag-ugnayan kaagad sa doktor o ospital 

para sa payo. Maaaring kailanganin ang medikal na paggamot.

Kung nakalimutan mong kumuha ng Piqray

Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis ng Piqray, maaari mo pa rin itong inumin, kaagad pagkatapos kumain, hanggang 9 na 

oras pagkatapos ng oras na dapat mong inumin ito. Kung naaalala mo lamang ang higit sa 9 na oras pagkatapos mong inumin ito, 

laktawan ang dosis para sa araw na iyon. Sa susunod na araw, kunin ang dosis sa iyong karaniwang oras. Huwag kumuha ng dobleng 

dosis para makabawi sa isa na napalampas mo.
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Kung huminto ka sa pagkuha ng Piqray

Ang paghinto sa iyong paggamot sa Piqray ay maaaring maging sanhi ng paglala ng iyong kondisyon. Huwag ihinto ang pag-inom ng Piqray 

maliban kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huminto.

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng Piqray, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Maaaring malubha ang ilang side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang malubhang epekto,itigil ang pag-inom ng gamot na ito at sabihin kaagad sa iyong doktor.

Napakakaraniwan:maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao
- Pakiramdam ng labis na pagkauhaw, pag-ihi nang mas madalas kaysa karaniwan o paglabas ng mas maraming dami ng ihi kaysa karaniwan, 

pagtaas ng gana sa pagkain na may pagbaba ng timbang (mga posibleng sintomas ng mataas na antas ng asukal sa dugo, tinatawag 

ding hyperglycaemia)

Lagnat, ubo, runny nose, pinalaki na mga lymph node, masakit na mga kasukasuan, pantal, pagpapawis sa gabi, pagbaba ng timbang 

(mga posibleng sintomas ng mababang antas ng mga lymphocytes, isang uri ng mga white blood cell)

-

Karaniwan:maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa bawat 10 tao

- Pantal, pangangati, pamamantal, paghinga, hirap sa paghinga, paghinga, pag-ubo, pagkahilo, pagkahilo, pagbabago sa 
antas ng kamalayan, mababang presyon ng dugo, pamumula ng balat, pamamaga ng mukha at/o lalamunan, 
asul na pagkawalan ng kulay ng labi, dila o balat (mga posibleng senyales ng matinding reaksiyong alerhiya)

Mga problema sa paghinga kabilang ang mahirap o masakit na paghinga, ubo, mabilis na paghinga, asul na pagkawalan ng 

kulay ng mga labi, dila o balat, hiccups (mga posibleng sintomas ng pneumonitis) Pag-ihi nang mas madalas kaysa karaniwan 

o paglabas ng mas maliit na dami ng ihi kaysa karaniwan, pamamaga sa mga binti, bukung-bukong at sa paligid ng mata, 

pagkapagod, pagkalito, pagduduwal, pag-atake, pananakit ng dibdib (mga posibleng sintomas ng talamak na pagkabigo sa 

bato)

Pananakit, pamamaga o pamamanhid ng panga, pakiramdam ng bigat sa panga o pagluwag ng ngipin (mga 
posibleng sintomas ng osteonecrosis ng panga)
Pantal, pamumula ng balat, pamumula ng mga labi, mata o bibig, pagbabalat ng balat (mga posibleng sintomas 
ng erythema multiforme)

-

-

-

-

Hindi karaniwan:maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa bawat 100 tao

- Nahihirapang huminga, sakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka (mga posibleng sintomas ng isang kondisyon na tinatawag na 

ketoacidosis na kinasasangkutan ng mataas na antas ng mga acid sa dugo)

Matinding pananakit ng tiyan sa itaas (mga posibleng sintomas ng pancreatitis)

Pantal, pulang balat, pamumula ng labi, mata o bibig, pagbabalat ng balat, lagnat (mga posibleng sintomas 
ng Stevens-Johnson syndrome)

-
-

Hindi kilala:hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data
- Pagkalito, tuyong bibig, tuyo o namumula na balat, pagduduwal, pagsusuka, pagkapagod, kailangang umihi nang 

madalas, pagkauhaw (mga posibleng sintomas ng hyperglycaemic hyperosmolar nonketotic syndrome 
(HHNKS))
Pantal, lagnat (posibleng sintomas ng pantal sa droga na may eosinophilia at systemic na sintomas 
(DRESS))

-

Iba pang posibleng epekto
Kasama sa iba pang mga side effect ang sumusunod na nakalista sa ibaba. Kung lumala ang mga side effect na ito, sabihin sa iyong 

doktor, parmasyutiko o nars.

Napakakaraniwan:

- Masakit at madalas na pag-ihi (mga posibleng sintomas ng impeksyon sa ihi)
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- Pagkapagod, maputlang balat (mga posibleng sintomas ng anemia, isang kondisyon na kinasasangkutan ng mababang antas ng mga pulang 

selula ng dugo)

Kusang pagdurugo o pasa (mga palatandaan ng mababang antas ng mga thrombocyte, tinatawag ding mga platelet, 
sa dugo)
Walang gana kumain

Sakit ng ulo
Kakaibang lasa sa bibig (dysgeusia) 
Pagtatae
Pagduduwal

Pagsusuka
Mga sugat sa bibig o ulser na may pamamaga ng gilagid (stomatitis) 
Pananakit ng tiyan
Masakit na tiyan, hindi pagkatunaw ng pagkain (dyspepsia) 

Pantal

Pagkalagas ng buhok o pagnipis ng buhok 

(alopecia) Pangangati (pruritus)

Tuyong balat

Pagkapagod (pagkapagod)

Pananakit, pamumula at pamamaga ng mga daanan ng hangin o tubo ng pagkain o genital mucosa (mucosal inflammation) 

Namamaga ang mga kamay, bukung-bukong o paa (peripheral edema)

Lagnat (pyrexia)
Pagkatuyo ng mucosal

Nabawasan ang timbang

Nabawasan ang antas ng calcium sa dugo, na kung minsan ay maaaring humantong sa cramps (hypocalcaemia) 
Nabawasan ang antas ng potassium sa dugo, na nauugnay sa panghihina ng kalamnan, kalamnan spasms at/o 
abnormal na ritmo ng puso (hypokalaemia)

-

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

Karaniwan:
- Pag-aalis ng tubig
- Mga problema sa pagkakatulog (insomnia)
- Tuyong mata
- Malabong paningin
- Sakit ng ulo, pagkahilo (posibleng sintomas ng altapresyon)
- Pamamaga ng bahagi o lahat ng iyong braso (kabilang ang mga daliri) o binti (kabilang ang mga daliri sa paa), pakiramdam ng 

bigat, paghihigpit sa paggalaw, kakulangan sa ginhawa, paninikip ng balat at paulit-ulit na impeksyon (mga posibleng 

sintomas ng lymphoedema)

Sakit ng ngipin

Pagdurugo, malambot o pinalaki na gilagid (mga palatandaan ng pamamaga ng gilagid) 
Bitak, pumutok na labi (cheilitis)
Sakit ng gingival
Erythema
Pamamaga ng balat na may pantal (dermatitis)
Ang pamumula at/o pamamaga at posibleng pagbabalat sa mga palad ng mga kamay at talampakan, na 
maaaring sinamahan ng pangingilig at nasusunog na pananakit (mga palatandaan ng hand-foot syndrome)

Mga pulikat ng kalamnan

Pananakit ng kalamnan (myalgia)

Pangkalahatang pamamaga (edema)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Sa panahon ng paggamot sa Piqray, ang mga resulta ng ilang pagsusuri sa dugo ay maaaring abnormal, tulad ng sumusunod:

Napakakaraniwan:

- Mataas na antas ng dugo ng mga sumusunod na enzyme: gamma glutamyl transferase, alanine 
aminotransferase, lipase
Mataas na antas ng asukal sa dugo

Mataas na antas ng dugo ng creatinine at/o calcium
Mababang antas ng dugo ng mga lymphocytes, platelet, asukal, hemoglobin at/o albumin

-
-
-
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- Pagtaas sa activated partial thromboplastin time (isang pagsukat ng kakayahan sa pamumuo ng dugo)

Karaniwan:
- Mataas na antas ng dugo ng glycosylated hemoglobin (isang marker ng antas ng asukal sa dugo sa nakalipas na 8 hanggang 12 na 

linggo)

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor, parmasyutiko o nars. Kabilang dito ang anumang 

posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow 

Card Scheme sa: www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store. Sa pamamagitan 

ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng Piqray

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton at sa blister card pagkatapos ng "EXP". 

Ang petsa ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Ang produktong panggamot na ito ay hindi nangangailangan ng anumang mga espesyal na kondisyon ng imbakan.

Huwag inumin ang gamot na ito kung may napansin kang anumang pinsala sa packaging o kung mayroong anumang mga palatandaan ng 

pakikialam.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng Piqray

- Ang aktibong sangkap ng Piqray ay alpelisib.
- Ang bawat 50 mg Piqray film-coated tablet ay naglalaman ng 50 mg alpelisib.
- Ang bawat 150 mg Piqray film-coated tablet ay naglalaman ng 150 mg alpelisib.
- Ang bawat 200 mg Piqray film-coated tablet ay naglalaman ng 200 mg alpelisib.
- Ang iba pang mga sangkap ay:

- Tablet core: cellulose microcristalline, mannitol, sodium starch glycolate, hypromellose, 
magnesium stearate.
Materyal na patong: Hypromellose, iron oxide pula at itim (E172), titanium dioxide 
(E171), Macrogol, talc.

-

Ano ang hitsura ng Piqray at mga nilalaman ng pack
Ang Piqray 50 mg na film-coated na tablet ay light pink, bilog na mga tablet, na may naka-print na "L7" sa isang gilid 
at "NVR" sa kabilang panig. Tinatayang diameter: 7.2 mm.

Ang Piqray 150 mg na film-coated na tablet ay maputlang pula, ovaloid na mga tablet, na may naka-print na "UL7" sa 
isang gilid at "NVR" sa kabilang panig. Tinatayang laki: 14.2 mm (haba); 5.7 mm (lapad).

Ang Piqray 200 mg na film-coated na tablet ay mapusyaw na pula, ovaloid na mga tablet, na may naka-print na "YL7" sa 
isang gilid at "NVR" sa kabilang panig. Tinatayang laki: 16.2 mm (haba); 6.5 mm (lapad).
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Ang Piqray ay ibinibigay bilang mga tabletang pinahiran ng pelikula sa mga paltos. Available ang Piqray sa mga sumusunod na laki ng pack:

- Mga pack na naglalaman ng 50 mg at 200 mg na film-coated na tablet (para sa mga pasyente sa 250 mg araw-araw na dosis):

- Mga pack na naglalaman ng 14 na araw na supply: 28 na film-coated na tablet (14 ng 50 mg at 14 ng 200 mg).
- Mga pack na naglalaman ng 28-araw na supply: 56 na film-coated na tablet (28 ng 50 mg at 28 ng 200 mg).
- Mga multipack na naglalaman ng 168 na film-coated na tablet (3x 56, bawat isa ay binubuo ng 28 tablet 

na 50 mg at 28 tablet na 200 mg).
Mga pack na naglalaman ng 150 mg na film-coated na tablet (para sa mga pasyente sa 300 mg araw-araw na dosis)

- Mga pack na naglalaman ng 14 na araw na supply: 28 na film-coated na tablet.

- Mga pack na naglalaman ng 28-araw na supply: 56 na film-coated na tablet.

- Mga multipack na naglalaman ng 168 (3x 56) na film-coated na tablet.
Mga pack na naglalaman ng 200 mg na film-coated na tablet (para sa mga pasyente sa 200 mg araw-araw na dosis)

- Mga pack na naglalaman ng 14 na araw na supply: 14 na film-coated na tablet.

- Mga pack na naglalaman ng 28-araw na supply: 28 na film-coated na tablet.

- Mga multipack na naglalaman ng 84 (3x 28) na film-coated na tablet.

-

-

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May-hawak ng Awtorisasyon sa 
Marketing Novartis Pharmaceuticals UK 
Limited 2nd Floor, The WestWorks 
Building White City Place, 195 Wood Lane 
London, W12 7FQ
United Kingdom

Manufacturer
Lek Pharmaceuticals dd 
Verovskova ulica 57
1526 Ljubljana
Slovenia

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

Para sa anumang impormasyon tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa lokal na kinatawan ng May-hawak ng 

Awtorisasyon sa Marketing:

United Kingdom
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370

Huling binago ang leaflet na ito noong 11/2021
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