
סימבסטטין / אזטימיב
צריכה רפואת על מידע

 את לחסום או להאט יכולה זו היצרות® ויטורין
 הלב כמו חיוניים לאיברים הדם זרימת
 הדם זרימת של זו חסימה. והמוח
.שבץ או לב להתקף לגרום עלולה

 ובני בילדים שימוש
נוער

10  גילאי( נוער ובני בילדים משמשזה בעלון יש מה
VYTORIN משפחתי לטיפול17)  עד

 של סוג, היפרכולסטרולמיה
( תורשתי שהוא גבוה כולסטרול

).משפחות דרך עובר כלומר

 נפוצות שאלות כמה על עונה זה עלון
 כל את מכיל לא זהVYTORIN.  על

הזמינות האפשרויות

 עם שיחה במקום בא לא זה. מיֵדעָ
.הרוקח או הרופא

 לעתים נקראHDL  כולסטרול
 מכיוון' טוב' כולסטרול קרובות
 הרע מהכולסטרול למנוע עוזר שהוא

 מחלות מפני ומגן בעורקים להצטבר
 מתחת בילדים לשימוש מומלץ אינו..לב

 מחקרים נעשו שלא מכיוון10,  לגיל
 זו גיל בקבוצת השפעותיו על

VYTORIN
. ויתרונות סיכונים יש התרופות לכל

שקל שלך הרופא

VYTORIN  נטילת של הסיכונים
שיהיו מצפים שהם היתרונות לעומת

.עבורך לה

טריגליצרידים

 של נוספת צורה הם טריגליצרידים
 הסיכון את להגביר שעשוי בדם שומן

.לב למחלות

VYTORIN  אם יעריך שלך הרופא
 להתפתחות בהתאם. לילדך מתאים

VYTORIN , ילדך של ההתבגרות
.עבורו להתאים שלא עשוי  נטילת לגבי חששות לך יש אם

 או הרופא את שאל, זו תרופה
.הרוקח

עובדVYTORIN  איך

 ומעלה וטריגליצרידים( HDL טוב.)
 רמות מפחית( LDL ,רע )כולסטרול
VYTORIN כולסטרול של גבוהות

התרופה עם זה עלון שמור
.

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן

VYTORIN זה מה
ל משמש

 במשקל לרדת לך עוזר לא.
. VYTORINהפחתת ידי על פועלת 

 ידי ועל הדק במעי הכולסטרול ספיגת
 המיוצרת הכולסטרול כמות הפחתת
VYTORIN בכבד

לוקח שאתה לפני
ויטורין

 הכולסטרול רמות בהורדת מסייע
 באנשים משמש הוא. והטריגליצרידים

VYTORIN שלהם
 דיאטה וכאשר מדי גבוהות הכולסטרול רמות
 הללו הרמות את להוריד יכולה אינה לבדה
.מספקת בצורה

זה את לקחת כשאסור

:אםVYTORIN  ליטול אין
 או-VYTORIN ל אלרגיה לך יש•

 המפורטים מהמרכיבים לאחד
.העלון בסוף

 אלרגית תגובה של תסמינים
, גירוד, בעור פריחה לכלול עשויים
, הפנים של נפיחות, נשימה קוצר

.הגרון או הלשון, הפה, השפתיים

 והיסטוריה לב מחלת לך יש אם
או לב התקף של

 כאבים( יציבה לא אנגינה עבור אשפוז
 הסיכון את מפחיתVYTORIN ), בחזה

 להגברת ניתוח, שבץ, לב להתקף
 בשל אשפוז או, בלב הדם זרימת
.בחזה כאבים

כולסטרול

 חומרים מכמה אחד הוא כולסטרול
ב המצויים שומניים
 שלך הכולל הכולסטרול. הדם מחזור
וLDL  מכולסטרול בעיקר מורכב

.HDL-

ל רשם שלך שהרופא ייתכן
VYTORIN-את שאל. אחרת מסיבה 

לך יש אם שלך הרופא

 לך שנרשם לכך הסיבה לגבי שאלות
.VYTORIN

.מניקה או בהריון את•

 אין כלומר( נגד התווית הוא
 הריון במהלך) בו להשתמש

 זו תרופה נוטל אתה אם. והנקה
 עלול תינוקך, והנקה הריון במהלך
 עלולה והיא זו תרופה לספוג

VYTORIN על להשפיע

 קרובות לעתים נקראLDL  כולסטרול
 יכול שהוא מכיוון" רע" כולסטרול
 ויוצר שלך העורקים בדפנות להצטבר
 הצטברות דבר של בסופו. פלאק
 להיצרות להוביל עלולה זו פלאק

.העורקים

VYTORIN ממכר אינו.
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 התינוק של תקינה התפתחות
 מומים( בעובר למומים הגורמת
.הפיך בלתי לנזק או) מולדים

 בזיהומים לטיפול המשמשים•.אסייתי אתה4.
 וvoriconazole- מסוימים פטרייתיים

ketoconazole, itraconazole, posaconazole
 מוצר או ניאצין נוטל אתה5.

.ניאצין המכיל
 רפואי ממצב סבלת או לך יש6.

 או כבד מחלת כולל,   כלשהו
.כבד בעיות

 או פעילה כבד מחלת לך יש•
חוזרות דם בדיקות
 כבד בעיות על המצביע
.אפשריות

, לעיל מהדברים אחד נוטל אתה אם
 את להפסיק להציע עשוי שלך הרופא

VYTORINאו זמני באופן

.לצִמְִיתּות
 כדי דם בדיקת יבצע שלך הרופא
.שלך בכבד בעיות לך שאין לוודא

 רגישות, שרירים מכאבי סבלת•
 מתרופות כתוצאה חולשה או

 לטיפול המשמשות אחרות
או גבוה בכולסטרול

.טריגליצרידים

-VYTORIN ו מסוימות תרופות
 אלו. לזו זו להפריע עלולות
:כוללים  כל או סוכרת, כליות מחלת לך יש7.

.אחרת רפואית בעיה
 מסוימים אנטי-ויראליים חומרים•

 או אלבסוויר כגוןC,  להפטיטיס
גראזופרוויר

.קבוע באופן אלכוהול שותה אתה8.  כגון מסוימות תרופות נוטל אתה•
acid

gemfibrozil, ciclosporin, danazol, fusidic
 כמו חזקיםCYP3A4  ומעכבי

itraconazoleו
.ketoconazole-עיין אנא 

" אחרות תרופות נטילת" בסעיף
.נוסף למידע זה-CMI ב

 לכל כלשהן אלרגיות לך יש9.
אחר חומר כל או אחרת תרופה

,מזון כגון,
.צבעים או משמרים חומרים

 כגון, מרה חומצות•
,colestyramineמשמשים 

.הכולסטרול רמות להורדת
 רמות להורדת אחרות תרופות•

 פיברטים למשל, הכולסטרול
 הידועה( ניקוטינית חומצה, אחרים

).ניאצין בשם גם

 כל על שלך לרופא סיפרת לא אם
 לפני לו ספר, לעיל מהדברים אחד

VYTORIN. כל לוקח שאתה

 המשמשות אחרות תרופות או•אחרות תרופות נטילת
דם קרישי למניעת

Warfarin, Fluindione, 

 סימני מראה או קרועה האריזה•
 נוטל אתה אם שלך לרופא ספר.חבלה

 תרופות כולל, אחרות תרופות
ממך מרשם ללא קונה שאתה

 מזון חנות או סופרמרקט, מרקחת בית
.בריאות

 האריזה על התפוגה תאריך•
.חלף
 לאחר התרופה את נוטל אתה אם

 שהיא ייתכן, חלף התפוגה שתאריך
.תעבוד לא

גאוט למחלת משמש, קולכיצין•

 לטיפול המשמש, וראפמיל•
ובאנגינה גבוה דם בלחץ

 ,diltiazemבאנגינה לטיפול משמש•
 ליטול אסור מסוימות תרופות

:כוללים אלוVYTORIN.  עם  להתחיל עליך אם בטוח אינך אם
 הרופא עם דברVYTORIN,  ליטול
.שלך

 לטיפול המשמש, אמיודרון•
סדיר לא לב בקצב

 לטיפול המשמש, אמלודיפין•
ובאנגינה גבוה דם בלחץ בדיכאון לטיפול המשמש•

nefazodone, באי לטיפול המשמש, דיגוקסין•זה את לקחת שתתחיל לפני 
לב ספיקת

cobicistat,  המכילות תרופות•
 בזיהום לטיפול המשמשת תרופה

.HIV

:אם שלך לרופא ספר

 להיכנס מתכוונת או בהריון את1.
.להריון

 בגנטיקה לטיפול המשמשת תרופה•
( lomitapideונדירה רצינית
)כולסטרול מצב , אינדינביר כולל, פרוטאז מעכבי•

,nelfinavir, ritonavir, saquinavir
HIV בזיהום לטיפול המשמשים

-VYTORIN ב להשתמש אין
 המשמשת תרופה, דפטומיצין•.ההריון במהלך

מסובכים ובעור בעור לטיפול

וחיידקים מבנה זיהומי .מניקה את2.
 בזמן-VYTORIN ב להשתמש אין

.הנקה
 הפטיטיס וירוס של פרוטאז מעכבי•

Cכגון( מסוימים  boceprevirאו 
(telaprevir

 מושפעות להיות עשויות אלו תרופות
 על להשפיע עשויות-VYTORIN, מ

 הסיכון את להגביר או, יעילותה
 ייתכןVYTORIN.  עם לוואי לתופעות
 התרופה של שונות לכמויות שתזדקק

 תרופות לקחת שתצטרך או, שלך
 שלך התרופות את ליטול או שונות
.שונים בזמנים

מוסברים בלתי שרירים כאבי לך יש3.

 נגרמו שלא חולשה או רגישות,
 היא לכך הסיבה. גופנית מפעילות
 להיות יכולות, נדירים שבמקרים

שרירים בעיות

 הגורם שרירים פירוק כולל, חמור
 להוביל שעלול לכליות לנזק

.למוות

 כולסטרול ברמות לטיפול המשמש•
 ,gemfibrozilגבוהות

 לדיכוי המשמש, ציקלוספורין•
החיסון מערכת

•danazol

, קלריתרמיצין, אריתרומיצין•
, פוסידית וחומצה טליתרומיצין
לטיפול המשמשת אנטיביוטיקה

זיהומים

 נוסף מידע יש שלך לרוקח או לרופא
 או בהן להיזהר שיש תרופות על

VYTORIN. נטילת   בעת מהן להימנע
 דם בדיקת לעשות עשוי שלך הרופא

.מסוימות שרירים בעיות לבדוק כדי

VYTORIN®
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 אשר רופא לכל לספר עליך, כן כמו
 שאתה חדשה תרופה עבורך רושם
VYTORIN. נוטל

 אתה אם משנה לא זה, זאת עם
.האוכל אחרי או לפני זה את לוקח

 מדי יותר לוקח אתה אם
)יתר מנת(

 למרכז או שלך לרופא מיד התקשר
 או26), 11 13  טלפון( רעלים מידע
 החולים בבית וחירום לתאונה פנה

 חושב אתה אם, לביתך הקרוב
 נטלת אחר מישהו או אתה שאולי
 גם זאת עשהVYTORIN.  מדי יותר
 או נוחות אי של סימנים אין אם

.הרעלה

 בערךVYTORIN  את קח, זאת עם
.יום בכל שעה באותה
 בכל שעה באותהVYTORIN  נטילת

ביותר הטובה ההשפעה את תביא יום

 את לקחת מתי לזכור לך יעזור גם זה.
.שלך המנה

VYTORIN את לקחת כיצד

לקחת כמה

 לאחר רקVYTORIN  קח
.שלך הרופא ידי על שנקבע

 ליטול ממך לבקש עשוי שלך הרופא
 אחרות תרופות עםVYTORIN  את

 קוצר כגון כולסטרול להורדת
.מרה חומצות

(18  למבוגרים המומלץ המינון
אחד הוא) ומעלה שנים

,10/10 ,10/20 10/40  טבליות
VYTORINבערב, ביום פעם10/80  או

ה מינון את יתאים שלך הרופא.
VYTORIN-לתגובתך בהתאם.

 חומצת קוצר נוטל אתה אם
כגון, מרה

 או לפני שעתיים לפחות שלך.
 קוצר נטילת לאחר שעות ארבע
 את קחVYTORIN- המרה חומצת

 ,colestyramineה

ב משתמש שאתה בזמן
VYTORIN-

לעשות חייב שאתה דברים

 נטילת בזמן להריון נכנסת אם
,VYTORINודווח אותו ליטול הפסק 

.מיד שלך לרופא
10  גילאי( למתבגרים המומלץ המינון

 היפרכולסטרולמיה עם17)  עד
 של אחת טבליה הוא משפחתית

10/20 10/10, VYTORIN10/40  או
המקסימום. בערב, ביום פעם

 הוא למתבגרים המומלץ המינון
.ג"מ10/40

זה את לקחת זמן כמה

. שלך הכולסטרול את להוריד עוזר.
 שלך המצב את מרפא לא זה

VYTORIN

 כאשר שלך הדם שומני את בדוק
 לוודא כדי, אומר שלך הרופא

VYTORINפועל.
 לטיפול תרופות נוטל אתה אם גם

 את למדוד חשוב, גבוה בכולסטרול
 אתה. קבוע באופן שלך הכולסטרול

 הכולסטרול רמות את לדעת גם צריך
.שלך והמטרות

 את לקחת להמשיך חייב אתה, לכן
 אם שלך הרופא הנחיות לפי זה

 הכולסטרול את להוריד מצפה אתה
.עליו ולשמור שלך שרירים לבעיות המוגבר הסיכון בגלל

 מיועדתVYTORIN 10/80  טבלית,
 לבעיות גבוה בסיכון לחולים רק

 ליעד הגיעו לא שעדיין לב במחלות
 נמוכים במינונים שלהם הכולסטרול

.יותר

 להורדת תרופה ליטול שתיאלץ ייתכן
 אם. חייך שארית למשך כולסטרול
 רמותVYTORIN,  לקחת תפסיק

.שוב לעלות עלולות שלך הכולסטרול

 להשתמש להתחיל עומד אתה אם
 ספר, כלשהי חדשה בתרופה
 נוטל שאתה ולרוקח לרופא

.VYTORIN
מים כוס עםVYTORIN  את לבלוע

.
 ניתוח לעבור עומד אתה אם

 שאתה שלך לרופא ספר, אלקטיבי
VYTORIN. נוטל זה את לקחת תשכח אם

 על לך שניתנו ההנחיות כל את בצע
 הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם.בקפידה והרוקח הרופא ידי

 שהחמצת המנה על דלג, שלך
 כאשר שלך הבאה המנה את ולקחת
 ברגע זה את קח, אחרת. אמור אתה

 לקחת חזור מכן ולאחר, נזכר שאתה
.רגיל שאתה כפי שלך הטאבלט את

 את להפסיק להציע עשוי שלך הרופא
.הניתוח לפני ימים מספר הטבליות

 מהמידע שונים להיות עשויים הם
.זה בעלון הכלול
 פנה, ההוראות את מבין אינך אם

.לעזרה מהרוקח או לרופא
לעשות שאסור דברים

אחר אחד לאףVYTORIN  תיתן אל
.כמוך מצב אותו לו יש אם גם, , המנה על לדלג אם בטוח אינך אם

.הרוקח או הרופא עם דבר
זה את לקחת מתי

, ביום פעםVYTORIN  ליטול יש
.בערב

מהם להיזהר שצריך דברים
 כדי כפולה מנה תיקח אל

 של גדולות כמויות משתיית הימנע.שהחמצת המינון על לפצות
.אלכוהול  הכולסטרול כמות את מייצר הכבד

 הגוף כאשר שלו ביותר הגדולה
. תזונתית צריכה אין וכאשר במנוחה

 כאשר בלילה זה האנשים רוב עבור
 יותר יעילVYTORIN , לכן. ישנים
טוב זמן. בערב נלקח כאשר

.שלך הערב ארוחת אחרי יהיה

 את לקחת לזכור מתקשה אתה אם
 שלך מהרוקח בקש, שלך הטבליה

.עצות כמה

 אלכוהול של גדולות כמויות שתיית
 שלך הסיכוי את להגביר עשויה

VYTORINכבד לבעיות לגרום.
 בזמן אשכוליות ממיץ להימנע יש

VYTORIN. נטילת
או אחד מכיל אשכוליות מיץ

את שמשנים נוספים רכיבים

VYTORIN®
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, מסוימות תרופות של מטבוליזם
VYTORIN. כולל

 לוואי תופעות. אשפוז או רפואי טיפול
.נדירות הן חמורות

 גם יותר גדול שרירים לפירוק הסיכון
ומעלה65  בני( מבוגרים חולים עבור

 בעיות עם חולים, נשים חולות),
 בבלוטת בעיות עם וחולים בכליות
.התריס

 מכונות הפעלת או בנהיגה היזהר
VYTORIN  כיצד שתדע עד

.עליך משפיע

 מבחין אתה אם מיד לרופא ספר
:הבאים מהדברים באחד

וכוורות בעור פריחה•
VYTORIN  עם לוואי תופעות דווחו

 לנהוג יכולתך על להשפיע שעשויות
 התגובות. מכונות להפעיל או

 עשויות-VYTORIN ל האישיות
.להשתנות

 לפעמים, מוגברת אדומה פריחה•
.נדירות הן חמורות לוואי תופעותמטרה בצורת נגעים עם

 או העור על המופיעה פריחה•
ליכנואידית פריחה( בפה פצעים

(

 לעיל מופיעות שאינן אחרות לוואי תופעות
מהמטופלים חלק אצל גם להופיע עשויות

 מבחין אתה אם שלך לרופא ספר.
.אחרות בתופעות

 גבוה בכולסטרול לטפל ניתן
:עיקריות דרכים בשתי

כהה בצבע שתן•

בהיר בצבע יציאות•

מפרקים כאב•

 באחד מבחין אתה אם שלך לרופא ספר
:הבאים מהדברים

- החיים באורח שינויים
כולסטרול הורדת כולל זה

,הגופנית הפעילות הגברת, דיאטה
 שלך הרופא את שאל. משקל וניהול
 הפעילות הגברת לפני לייעוץ

.הגופנית

ראֹׁש ּכאְבֵ•

בחילה•

שרירים כאבי•

סחְרַחֹורתֶ•

עייף מרגיש•

להְׁשִתְעַלֵ•

בקיבה גירוי•

ׁשלִׁשּול•

מופחת תיאבון•

חום גלי•

יתֶרֶ לחַץַ•

ּכאְבֵ•

יותר רבה בקלות חבורות או דימום•

מהרגיל

 עם קבועים בטן כאבי•
.והקאות בחילות

 לוואי תופעות להיות עלולות אלו
 רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן. חמורות
.נדירות הן חמורות לוואי תופעות. דחוף

- תרופות
 משמשות כולסטרול להורדת תרופות

 כדי החיים באורח שינויים עם יחד
 ועשויות גם להתרחש יכולות כבד בעיות.כולסטרול בהורדת לסייע

 לעשות עשוי שלך הרופא. חמורות להיות
שלך הכבד את לבדוק כדי דם בדיקות

 מבחין אתה אם מיד לרופא ספר
 של הבאים מהתסמינים באחד
:כבד בעיות

לוואי תופעות
 השכיחות הלוואי תופעות הן אלו
 אזטימיב של אוVYTORIN  של יותר
.סימבסטטין או

 בהקדם לרוקח או לרופא ספר
 טוב מרגיש לא אתה אם האפשרי

נוטל שאתה בזמן
.ויטורין

חלשה או עייפות להרגיש•

תיאבון אובדן•

עליונה בטן כאבי•

כהה שתן•

 באחד מבחין אתה אם שלך לרופא ספר
:הבאים מהדברים

 כולסטרול עם האנשים לרוב עוזר.
 תופעות לה להיות עשויות אך, גבוה
. בודדים אנשים אצל רצויות לא לוואי
 תופעות להיות יכולות התרופות לכל
 הזמן רוב, רציניים הם לפעמים. לוואי
 רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן. לא הם
 הלוואי מתופעות חלק מקבל אתה אם

VYTORIN

דּכִָאֹון•
 של הלבן או העור של הצהבה•

.העיניים
 של תחושה חוסר או עקצוץ•

הרגליים או הידיים

 אתה אם מיד שלך לרופא ספר
:הבאים בדברים מבחין

שינה בעיות•

גרוע זיכרון•

ּבלִּבּול•

זיקפה של לקוי תפקוד•

 רגישות, מוסברים בלתי שרירים כאבי•
 ידי על נגרמים שאינם, חולשה או

 מאוד נדירים במקרים( גופנית פעילות
 הפסקת לאחר להיעלם לא עלול זה

.(VYTORIN

 שלך הרוקח או הרופא את שאל
.לך שיש שאלה כל על לענות

 שיעול כולל נשימה בעיות•
או/ו מתמשך

 גם להופיע שעלול, נשימה קוצר
 מוסברת בלתי ירידה, עייפות עם

חום או במשקל

. חמורה לוואי תופעת להיות עלולה זו
, נדירים שבמקרים היא לכך הסיבה
, חמורות להיות יכולות שרירים בעיות
 מכך וכתוצאה שרירים פירוק כולל
. למוות להוביל שעלול לכליות לנזק
.דחוף רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן

 פנה או מיד שלך לרופא ספר
 החולים בבית ולחירום לתאונה
 מבחין אתה אם, לביתך הקרוב
:הבאים מהדברים באחד

 של נדירות לוואי תופעות הן אלו
.סימבסטטין או אזטימיב

, השפתיים, הפנים של נפיחות•
שעלולה הלשון או הגרון, הפה

בנשימה או בבליעה לקושי לגרום

17  עד10  גילאי( מתבגרים בחולים
 יותר של מחקרים בוצעו לא) שנים
VYTORIN  נטילת השפעת על משנה

, גדילה, העצם התפתחות על
פוריות או ורגשית חברתית התפתחות

.

 יותר גדול שרירים לפירוק הסיכון
של יותר גבוהים במינונים

ג"מ10/80  של המינון במיוחד.
VYTORIN, 

 לך יש אם. חמורות לוואי תופעות אלו
 תגובה לך שהייתה ייתכן, אותם

רצינית אלרגית

דחוף שתצטרך ייתכן. ויטורין

VYTORIN®
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 תופעות של אלו מרשימות תיבהל אל
 תחווה שלא ייתכן. אפשריות לוואי
.מהם אחד אף

, אוף-וויט עד לבנה טבליה
 דו דחוסה, קפסולה בצורת
-"313".ב המסומנת קמורה

 ,vytorincmi/שלך הרוקח את שאל או.
www.msdinfo.com.au

R 98117 : אוסטרלי רישום מספר

AUST - 10/80 VYTORIN 98115 R

AUST - 10/40 VYTORIN 98111 R

AUST - 10/20 VYTORIN 98100 R

AUST - 10/10VYTORIN

 ג"מ80 / אזטימיב ג"מ."•
 עד לבנה טבליה: סימבסטטין

 טבליה, כמוסה בצורת, לבן
ב המסומנת קמורה דו דחוסה
315"- 10 - 10/80VYTORIN

-VYTORINב השימוש לאחר

VYTORIN  של פתיחה חבילתאחִסּון
 חבילת. טבליות10  או5  מכילה
.טבליות30  מכילה סחר

 באריזת שלך הטבליות את שמור
.אותן לקחת הזמן שהגיע עד הבליסטר

 מאריזת הטבליות את תוציא אם
רכיבים.היטב להישמר לא עלולות הן   השלפוחית

 קריר במקוםVYTORIN  את שמור
ל מתחת נשאר הטמפרטורה שבו ויבש

 או אותו לאחסן אין. צלזיוס מעלות-25
 או האמבטיה בחדר אחרת תרופה כל
.כיור ליד

:פעיל רכיב

- 10/10VYTORIN
 סימבסטטין ג"מ10 /אזטימיב ג"מ10

לטבליה

 על או במכונית אותו תשאיר אל
.החלונות אדני

- 20/10VYTORIN
 סימבסטטין ג"מ20 /אזטימיב ג"מ10

לטבליה  להרוס עלולים ולחות חום
10/40VYTORIN -.מסוימות תרופות

 סימבסטטין ג"מ40  / אזטימיב ג"מ10
לטבליה

 יכולים לא ילדים שבו במקום אותו שמור
.אליו להגיע

 מעל וחצי מטר של בגובה נעול ארון
 לאחסון טוב מקום הוא הקרקע
.תרופות

- 10/80VYTORIN
 סימבסטטין ג"מ80  / אזטימיב ג"מ10

לטבליה

:פעילים לא חומרים
רׁשְּות

בוטיל הידרוקסיאניזול•

מונוהידראט לימון חומצת•

נתרן מיג•

היפרומלוז•

מונוהידראט לקטוז•

סטיארט מגנזיום•

מיקרו-גבישית תאית•

גלאט פרופיל•

להפסיק לך אומר שלך הרופא אם

 שהטבליות אוVYTORIN  נטילת
, שלהן התפוגה תאריך את עברו
 כל עם לעשות מה הרוקח את שאל
.שנשאר מה

מוצר תיאור
 או טרטרזין, סוכרוז, גלוטן מכיל אינו.

VYTORIN אחר אזו צבע כל נראה זה מה כמו

 טבליות סוגי בארבעה מגיע:
VYTORINספק

 ג"מ10 /אזטימיב ג"מ."•
 עד לבנה טבליה: סימבסטטין

 טבליה, כמוסה בצורת, אוף-וויט
ב המסומנת קמורה דו דחוסה
311"- 10 - 10/10VYTORIN

 ידי על באוסטרליה מסופק:
VYTORIN

2113 NSW PARK MACQUARIE
Road Talavera A, 26בניין  Limited

Pty PharmaOrganon  ג"מ20 / אזטימיב ג"מ."•
 עד לבנה טבליה: סימבסטטין

 טבליה, כמוסה בצורת, אוף-וויט
ב המסומנת קמורה דו דחוסה
312"- 10 - 10/20VYTORIN

2022. במרץ הוכן זה עלון

 בזמן עדכני היה זהCMI  עלון
, עודכן הוא אם לבדוק כדי. ההדפסה

שלנו בדף עיין אנא

,אינטרנט אתר

10/40VYTORIN - 10  ג"מ•
:סימבסטטין ג"מ40 /אזטימיב

VYTORIN®
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