
Ezetimib/Simvastatin
Informații despre medicamentele de consum

VYTORIN ® Această îngustare poate încetini sau bloca fluxul de 

sânge către organele vitale, cum ar fi inima și 

creierul. Această blocare a fluxului sanguin poate 

duce la un atac de cord sau un accident vascular 

cerebral.

Utilizare la copii și 
adolescenți

Ce este în acest prospect VYTORIN este utilizat la copii și adolescenți 

(cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani) pentru a 

trata familial

hipercolesterolemie, un tip de 
colesterol ridicat care este ereditar 
(adică se transmite prin familii).

Acest prospect răspunde la câteva 
întrebări frecvente despre VYTORIN. Nu 
conține toate cele disponibile
informație. Nu înlocuiește discuția 
cu medicul dumneavoastră sau 
farmacistul.

Colesterolul HDL este adesea numit 
colesterol „bun”, deoarece ajută la 
prevenirea acumularii colesterolului 
rău în artere și protejează împotriva 
bolilor de inimă. VYTORIN nu este recomandat pentru 

utilizare la copiii cu vârsta sub 10 ani, 

deoarece nu au existat studii privind 

efectele sale la această grupă de vârstă.

Toate medicamentele au riscuri și beneficii. 

Medicul dumneavoastră a cântărit

riscurile ca dumneavoastră să luați VYTORIN față 

de beneficiile pe care se așteaptă că le va avea 

pentru dumneavoastră.

Trigliceridele

Trigliceridele sunt o altă formă de 
grăsime din sânge care vă poate 
crește riscul de boli de inimă.

Medicul dumneavoastră va evalua dacă 

VYTORIN este potrivit pentru copilul 

dumneavoastră. În funcție de dezvoltarea 

pubertală a copilului dumneavoastră, 

VYTORIN poate să nu fie potrivit pentru el sau 

ea.

Dacă aveți orice îngrijorare cu privire la 

administrarea acestui medicament, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Cum funcționează VYTORIN

VYTORIN reduce colesterolul 
total, LDL (rău) și trigliceridele 
și crește colesterolul HDL (bun).

Păstrați acest prospect împreună cu 

medicamentul.

Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Ce este VYTORIN
folosit pentru

VYTORIN acționează prin scăderea 
absorbției colesterolului în intestinul 
subțire și prin reducerea cantității de 
colesterol produsă în ficat. VYTORIN 
nu vă ajută să pierdeți în greutate.

Înainte de a lua
VYTORIN

VYTORIN ajută la scăderea nivelului de 
colesterol și trigliceride. Este folosit la 
persoanele a căror
nivelurile de colesterol sunt prea mari și atunci 

când dieta singură nu poate reduce aceste niveluri 

în mod adecvat.

Când nu trebuie să-l iei
Nu luați VYTORIN dacă:

• aveți o alergie la VYTORIN sau la 

oricare dintre ingredientele 

enumerate la sfârșitul acestui 

prospect.

Simptomele unei reacții alergice pot 
include erupție cutanată, mâncărime, 
dificultăți de respirație, umflarea 
feței, buzelor, gurii, limbii sau gâtului.

Dacă aveți boli de inimă și 
antecedente de atac de cord sau
spitalizare pentru angină instabilă (durere în piept), 

VYTORIN reduce riscul de atac de cord, accident 

vascular cerebral, intervenții chirurgicale pentru 

creșterea fluxului sanguin al inimii sau spitalizare 

pentru dureri în piept.

Colesterolul

Colesterolul este una dintre numeroasele 

substanțe grase găsite în

fluxul sanguin. Colesterolul total este 
format în principal din colesterol LDL 
și HDL.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă fi 

prescris VYTORIN din alt motiv. Întrebați medicul 

dumneavoastră dacă aveți vreunul

întrebări despre motivul pentru care v-
a fost prescris VYTORIN.

• sunteți însărcinată sau 
alăptați.
VYTORIN este contraindicat (adică 
nu trebuie utilizat) în timpul sarcinii 
și alăptării. Dacă luați acest 
medicament în timpul sarcinii și 
alăptării, copilul dumneavoastră 
poate absorbi acest medicament și 
vă poate afecta

Colesterolul LDL este adesea numit 
colesterol „rău”, deoarece se poate 
acumula în pereții arterelor, formând 
placă. În cele din urmă, această 
acumulare de plăci poate duce la o 
îngustare a arterelor.

VYTORIN nu creează dependență.
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dezvoltarea normală a bebelușului 

provocând malformații fetale 

(malformații congenitale) sau leziuni 

ireversibile.

4. esti asiatic. • ketoconazol, itraconazol, 
posaconazol și voriconazol 
utilizate pentru a trata anumite 
infecții fungice

5. luați niacină sau un produs 
care conține niacină.

6. aveți sau ați avut orice afecțiune 
medicală, inclusiv boli hepatice 
sau probleme hepatice.

• aveți boală hepatică activă sau 
teste de sânge repetate
indicând posibile probleme 
hepatice.

Dacă luați oricare dintre cele de mai sus, 

medicul dumneavoastră vă poate sugera 

întreruperea temporară a VYTORIN sau

permanent.
Medicul dumneavoastră vă va face un test 

de sânge pentru a se asigura că nu aveți 

probleme cu ficatul.• ați avut dureri musculare, 

sensibilitate sau slăbiciune din cauza 

altor medicamente utilizate pentru a 

trata colesterolul crescut sau

trigliceride.

Unele medicamente și 
VYTORIN pot interfera între 
ele. Acestea includ:7. aveți boală de rinichi, diabet 

sau orice alte probleme 
medicale. • Anumiți agenți antivirali pentru 

hepatita C, cum ar fi elbasvir sau 

grazoprevir
8. bei alcool regulat.• Luați anumite medicamente, cum ar 

fi gemfibrozil, ciclosporină, danazol, 

acid fusidic și inhibitori puternici ai 

CYP3A4, cum ar fi itraconazol și 

ketoconazol. Vă rugăm să consultați 

secțiunea „Utilizarea altor 

medicamente” din acest CMI pentru 

mai multe informații.

9. aveți alergii la orice alte 
medicamente sau orice alte 
substanțe, cum ar fi alimente,
conservanți sau coloranți.

• sechestranții acizilor biliari, cum ar fi 

colestiramina, utilizați pentru a scădea 

nivelul colesterolului.

• alte medicamente pentru scăderea 

nivelului de colesterol, de exemplu, alți 

fibrați, acid nicotinic (cunoscut și sub 

denumirea de niacină).

Dacă nu ați spus medicului dumneavoastră 

despre oricare dintre cele de mai sus, 

spuneți-i înainte de a lua orice VYTORIN.

Luarea altor medicamente • Warfarină, fluindionă sau alte medicamente 

utilizate pentru prevenirea cheagurilor de 

sânge

• ambalajul este rupt sau prezintă 
semne de manipulare. Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați 

orice alte medicamente, inclusiv medicamente 

pe care le cumpărați fără prescripție medicală 

de la dumneavoastră

farmacie, supermarket sau magazin de produse 

naturiste.

• data de expirare de pe 
ambalaj a trecut.
Dacă luați acest medicament după ce a 

trecut data de expirare, este posibil să 

nu funcționeze.

• colchicina, folosită pentru gută

• verapamil, utilizat pentru a trata 

hipertensiunea arterială și angina pectorală

• diltiazem, utilizat pentru tratarea anginei pectorale

Unele medicamente nu trebuie luate 
împreună cu VYTORIN. Acestea 
includ:

Dacă nu sunteți sigur dacă trebuie să 

începeți să luați VYTORIN, discutați cu 

medicul dumneavoastră.

• amiodarona, utilizată pentru a trata 

bătăile neregulate ale inimii

• amlodipină, utilizată pentru a trata 

hipertensiunea arterială și angina pectorală
• nefazodonă, utilizată pentru 

tratarea depresieiÎnainte de a începe să-l iei • digoxină, utilizată pentru tratamentul insuficienței 

cardiace
• medicamente care conțin cobicistat, un 

medicament utilizat în tratamentul 

infecției cu HIV.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă:

1. sunteți însărcinată sau intenționați să 

rămâneți gravidă.

• lomitapide (un medicament utilizat 

pentru a trata o genetică gravă și rară

starea de colesterol)• inhibitori de protează, inclusiv 

indinavir, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir, utilizați pentru tratarea 

infecției cu HIV

VYTORIN nu trebuie utilizat 
în timpul sarcinii. • daptomicina, un medicament utilizat pentru 

tratarea pielii și a pielii complicate

infectii de structura si 
bacteriemie

2. alăptați.
VYTORIN nu trebuie utilizat 
în timpul alăptării.

• anumiți inhibitori de protează a 

virusului hepatitei C (cum ar fi 

boceprevir sau telaprevir)
Aceste medicamente pot fi afectate de 
VYTORIN, pot afecta cât de bine 
funcționează sau pot crește riscul de 
reacții adverse la VYTORIN. Este posibil să 
aveți nevoie de cantități diferite de 
medicament sau poate fi necesar să luați 
diferite medicamente sau să vă luați 
medicamentele la momente diferite.

3. aveți dureri musculare inexplicabile, 

sensibilitate sau slăbiciune care nu sunt 

cauzate de exerciții fizice. Acest lucru se 

datorează faptului că, în rare ocazii, 

problemele musculare pot fi

gravă, inclusiv deteriorarea 
mușchilor care duce la leziuni 
renale care pot duce la moarte.

• gemfibrozil, utilizat pentru a trata nivelurile 

ridicate de colesterol

• ciclosporină, utilizată pentru suprimarea 

sistemului imunitar

• danazol

• eritromicină, claritromicină, 
telitromicină și acid fusidic, 
antibiotice utilizate pentru tratarea
infectii

Medicul dumneavoastră sau farmacistul are mai 

multe informații despre medicamentele pe care 

trebuie să le evitați sau să aveți grijă în timp ce luați 

VYTORIN.

Medicul dumneavoastră poate face un test de 

sânge pentru a verifica anumite probleme 

musculare.
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De asemenea, trebuie să spuneți 
oricărui medic care vă prescrie un 
nou medicament că luați VYTORIN.

Cu toate acestea, nu contează 
dacă îl luați înainte sau după 
masă.

Dacă luați prea mult 
(supradozaj)

Adresați-vă imediat medicului 
dumneavoastră sau Centrului de 
Informare Otrăvitoare (telefon 13 11 26) 
sau mergeți la accident și urgență la cel 
mai apropiat spital, dacă credeți că 
dumneavoastră sau oricine altcineva ați 
luat prea mult VYTORIN. Faceți acest 
lucru chiar dacă nu există semne de 
disconfort sau otrăvire.

Cu toate acestea, luați VYTORIN 

aproximativ la aceeași oră în fiecare zi.

Utilizarea VYTORIN la aceeași oră în 
fiecare zi va avea cel mai bun efect. De 
asemenea, vă va ajuta să vă amintiți când 
să vă luați doza.

Cum să luați VYTORIN

Cât de mult să ia
Luați VYTORIN numai atunci când este 

prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate cere să 

luați VYTORIN împreună cu alți agenți de 

scădere a colesterolului, cum ar fi 

sechestratorii acizilor biliari.
Doza recomandată la adulți (18 
ani și peste) este una
VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 sau 10/80 

comprimat o dată pe zi, seara. Medicul 

dumneavoastră vă va ajusta doza de 

VYTORIN în funcție de răspunsul 

dumneavoastră.

Dacă luați un sechestrator de 
acizi biliari, cum ar fi
colestiramină, luați VYTORIN fie cu 
cel puțin două ore înainte, fie cu 
patru ore după administrarea 
sechestratorului de acid biliar.

În timp ce utilizați 
VYTORIN

Lucruri pe care trebuie să le faci

Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați 
VYTORIN, opriți-l și spuneți imediat 
medicului dumneavoastră.

Doza recomandată la adolescenții (cu 
vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani) cu 
hipercolesterolemie familială este de 
un comprimat VYTORIN 10/10, 10/20 
sau 10/40 o dată pe zi, seara. Maximul

doza recomandată la adolescenți este de 
10/40 mg.

Cât timp să-l ia
VYTORIN ajută la scăderea 
colesterolului. Nu vă vindecă 
starea.

Verificați grăsimile din sânge când vă 
spune medicul, pentru a vă asigura că 
VYTORIN funcționează.

Chiar dacă luați medicamente pentru a trata 

colesterolul ridicat, este important să vă 

măsurați în mod regulat colesterolul. De 

asemenea, ar trebui să vă cunoașteți 

nivelurile și obiectivele de colesterol.

Prin urmare, trebuie să continuați să îl luați 

conform recomandărilor medicului 

dumneavoastră dacă vă așteptați să vă 

reduceți colesterolul și să-l mențineți.
Datorită riscului crescut de apariție a 
problemelor musculare, comprimatul 
VYTORIN 10/80 este destinat numai 
pacienților cu risc crescut de boli de 
inimă care nu și-au atins încă obiectivul 
de colesterol la doze mai mici.

Este posibil să trebuiască să luați medicamente 

pentru scăderea colesterolului pentru tot restul 

vieții. Dacă încetați să luați VYTORIN, nivelul 

colesterolului dumneavoastră poate crește din 

nou.

Dacă sunteți pe cale să începeți cu 
orice medicament nou, spuneți 
medicului dumneavoastră și 
farmacistului că luați VYTORIN.

Înghițiți VYTORIN cu un pahar 
cu apă.

Dacă sunteți pe cale să aveți o intervenție 

chirurgicală electivă, spuneți medicului 

dumneavoastră că luați VYTORIN.
Dacă uitați să o luați

Urmați cu atenție toate instrucțiunile 
date de medicul dumneavoastră și de 
farmacist.

Dacă este aproape timpul pentru 
următoarea doză, sări peste doza pe care 
ați omis-o și luați următoarea doză când 
trebuie să o faceți. În caz contrar, luați-l 
imediat ce vă amintiți, apoi reveniți la 
luarea comprimatului așa cum ați 
proceda în mod normal.

Medicul dumneavoastră vă poate sugera oprirea 

comprimatelor cu câteva zile înainte de operație.

Acestea pot diferi de informațiile 
conținute în acest prospect.

Dacă nu înțelegeți instrucțiunile, 
cereți ajutor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.

Lucruri pe care nu trebuie să le faci

Nu dați VYTORIN nimănui, chiar 
dacă au aceeași afecțiune ca și 
dumneavoastră.

Dacă nu sunteţi sigur dacă săriţi peste doza, 

discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu 

farmacistul.
Când să-l ia
VYTORIN trebuie luat o dată 
pe zi, seara.

Lucruri la care să fii atent
Nu luați o doză dublă pentru a 
compensa doza pe care ați 
omis-o.

Evitați să beți cantități mari de 
alcool.Ficatul produce cea mai mare cantitate de 

colesterol atunci când organismul este în 

repaus și când nu există un aport alimentar. 

Pentru majoritatea oamenilor, acest lucru este 

noaptea când dorm. Prin urmare, VYTORIN 

este mai eficient atunci când este administrat 

seara. Un timp bun

ar fi după masa ta de seară.

Dacă întâmpinați dificultăți în a vă aminti să vă 

luați comprimatul, adresați-vă farmacistului 

pentru câteva sfaturi.

Consumul de cantități mari de alcool 
poate crește șansele ca VYTORIN să 
provoace probleme hepatice.

Sucul de grapefruit trebuie evitat 
în timp ce luați VYTORIN.
Sucul de grepfrut conține unul sau
mai multe componente care modifică
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metabolizarea unor 
medicamente, inclusiv VYTORIN.

asistență medicală sau spitalizare. 
Efectele secundare grave sunt rare.

Riscul de deteriorare a mușchilor este, de 

asemenea, mai mare pentru pacienții în vârstă 

(cu vârsta de 65 de ani și peste), pacienții de 

sex feminin, pacienții cu probleme renale și 

pacienții cu probleme cu tiroida.

Aveți grijă la conducerea vehiculelor sau 

la folosirea utilajelor până când știți cum 

vă afectează VYTORIN.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră 

dacă observați oricare dintre următoarele:

• erupții cutanate și urticarie
Au fost raportate reacții adverse asociate 

cu VYTORIN care vă pot afecta capacitatea 

de a conduce vehicule sau de a folosi 

utilaje. Răspunsurile individuale la 

VYTORIN pot varia.

• erupție cutanată roșie ridicată, uneori cu 

leziuni în formă de țintă Efectele secundare grave sunt rare.

• erupție cutanată care apare pe piele 

sau răni în gură (erupție cutanată 

lichenoidă)

La unii pacienți pot apărea și alte reacții 

adverse care nu sunt enumerate mai sus. 

Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

observați orice alte efecte.
Colesterolul ridicat poate fi tratat 
în două moduri principale:

• urină de culoare închisă

• mișcări intestinale de culoare deschisă

• dureri articulare

Spuneți medicului dumneavoastră dacă observați oricare 

dintre următoarele:

Schimbări ale stilului de viață -

aceasta include o scădere a colesterolului

dieta, creșterea activității fizice,
si managementul greutatii. Cereți sfatul 

medicului dumneavoastră înainte de a 

crește activitatea fizică.

• Durere de cap

• Greaţă
• Dureri musculare

• Ameţeală
• Senzație de oboseală

• Tuse
• Iritație de stomac
• Diaree
• Scăderea apetitului

• bufeuri
• Hipertensiune

• Durere

• sângerări sau vânătăi mai ușor
decât în   mod normal

• durere abdominală constantă 
cu greață și vărsături.

Acestea pot fi reacții adverse grave. Este 

posibil să aveți nevoie de îngrijiri medicale 

urgente. Efectele secundare grave sunt rare.
Medicamente -

Medicamentele care scad colesterolul sunt utilizate 

împreună cu modificări ale stilului de viață pentru 

a ajuta la scăderea colesterolului. Pot apărea și probleme hepatice și pot fi grave. 

Medicul dumneavoastră vă poate face analize 

de sânge pentru a vă verifica ficatul

Spuneți imediat medicului dumneavoastră 

dacă observați oricare dintre următoarele 

simptome ale problemelor hepatice:

Efecte secundare
Acestea sunt cele mai frecvente efecte 

secundare ale VYTORIN, fie ale 

ezetimibului, fie ale simvastatinei.
Spuneți medicului dumneavoastră sau 

farmacistului cât mai curând posibil dacă nu 

vă simțiți bine în timp ce luați

VYTORIN.

• te simti obosit sau slab

• pierderea poftei de mâncare

• dureri de burtă superioară

• urină închisă la culoare

Spuneți medicului dumneavoastră dacă observați oricare 

dintre următoarele:

VYTORIN ajută majoritatea persoanelor cu 

colesterol ridicat, dar poate avea efecte 

secundare nedorite la câțiva oameni. Toate 

medicamentele pot avea efecte secundare. 

Uneori sunt serioși, de cele mai multe ori 

nu. Este posibil să aveți nevoie de tratament 

medical dacă aveți unele dintre reacțiile 

adverse.

• Depresie
• îngălbenirea pielii sau a 

albului ochilor.
• Furnituri sau amorțeli ale mâinilor 

sau picioarelor

Spuneți imediat medicului dumneavoastră 

dacă observați următoarele:
• Probleme cu somnul

• Memoria slabă

• Confuzie
• Disfuncția erectilă

• dureri musculare inexplicabile, 

sensibilitate sau slăbiciune, care nu sunt 

cauzate de exerciții fizice (în cazuri foarte 

rare, aceasta poate să nu dispară după 

oprirea VYTORIN).

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului să vă răspundă la orice întrebări ați 

putea avea.

• Probleme de respirație, inclusiv 
tuse persistentă și/sau
dificultăți de respirație, care pot apărea 

și cu oboseală, scădere în greutate 

inexplicabilă sau febră

Acesta poate fi un efect secundar grav. Acest 

lucru se datorează faptului că, în rare ocazii, 

problemele musculare pot fi grave, inclusiv 

defalcarea musculară care duce la leziuni 

renale care pot duce la moarte. Este posibil să 

aveți nevoie de îngrijiri medicale urgente.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră 

sau mergeți la accident și urgență la cel 

mai apropiat spital, dacă observați oricare 

dintre următoarele:
Acestea sunt reacții adverse rare ale 

ezetimibului sau simvastatinei.

• umflarea feței, buzelor, gurii, 
gâtului sau limbii care poate
provoacă dificultăți la înghițire sau la 
respirație

La pacienții adolescenți (cu vârsta cuprinsă 

între 10 și 17 ani) nu s-au efectuat studii 

mai lungi de 1 an privind efectul 

administrării de VYTORIN asupra dezvoltării 

osoase, creșterii, dezvoltării sociale și 

emoționale sau fertilității.

Riscul de deteriorare musculară este 

mai mare la doze mai mari de

VYTORIN, în special doza de 
10/80 mg.

Acestea sunt efecte secundare grave. 
Dacă le aveți, este posibil să fi avut o 
reacție alergică gravă la
VYTORIN. Este posibil să aveți nevoie urgentă
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Nu vă alarmați de aceste liste de posibile 

efecte secundare. Este posibil să nu 

experimentați niciuna dintre ele.

Comprimat comprimat alb până la 

aproape alb, în   formă de capsulă, 

biconvex, marcat cu „313”.

www.msdinfo.com.au/vytorincmi sau 
întrebați-vă farmacistul.

Număr de înregistrare australian: 

VYTORIN 10/10 - AUST R 98100 

VYTORIN 10/20 - AUST R 98111 

VYTORIN 10/40 - AUST R 98115 

VYTORIN 10/80 - AUST R 98117

• VYTORIN 10/80 - 10 mg Ezetimib/ 
80 mg Simvastatină: comprimat 
comprimat alb până la aproape 
alb, în   formă de capsulă, 
biconvex, marcat cu „315”.

După utilizarea VYTORIN

Depozitare Un pachet inițial de VYTORIN conține 5 

sau 10 comprimate. Un pachet comercial 

conține 30 de tablete.
Păstrați comprimatele în blister 
până când este timpul să le luați.
Dacă scoateți comprimatele din blister, 
este posibil să nu se păstreze bine. Ingrediente

Păstrați VYTORIN într-un loc răcoros 
și uscat, unde temperatura rămâne 
sub 25°C. Nu o depozitați sau orice 
alt medicament în baie sau lângă o 
chiuvetă.

Ingredient activ:

VYTORIN 10/10 -
10 mg ezetimib/10 mg simvastatină per 

comprimat

Nu-l lăsați în mașină sau pe 
pervazurile ferestrelor.

VYTORIN 10/20 -
10 mg ezetimib/20 mg simvastatină per 

comprimatCăldura și umiditatea pot distruge 

unele medicamente. VYTORIN 10/40 -
10 mg ezetimib/ 40 mg simvastatină per 

comprimat
Păstrați-l acolo unde copiii nu pot 

ajunge la el.

Un dulap încuiat la cel puțin un metru și 

jumătate deasupra solului este un loc bun 

pentru depozitarea medicamentelor.

VYTORIN 10/80 -
10 mg ezetimib/ 80 mg simvastatină per 

comprimat

Ingrediente inactive:
Eliminare

• hidroxianisol butilat
• acid citric monohidrat
• croscarmeloză de sodiu

• hipromeloză
• lactoză monohidrat
• stearat de magneziu

• celuloză microcristalină
• galat de propil

Dacă medicul dumneavoastră vă spune să opriți

luând VYTORIN sau comprimatele 
au depășit data de expirare, 
întrebați-vă farmacistul ce să 
faceți cu restul.

Descrierea produsului
VYTORIN nu conține gluten, 
zaharoză, tartrazină sau alți 
coloranți azoici.

Cum arată
VYTORIN vine în patru tipuri de 
tablete: Furnizor
• VYTORIN 10/10 - 10 mg Ezetimib/

10 mg Simvastatină: comprimat 
comprimat alb până la aproape 
alb, în   formă de capsulă, 
biconvex, marcat cu „311”.

VYTORIN este furnizat în Australia de:

Organon Pharma Pty Limited 
Building A, 26 Talavera Road 
MACQUARIE PARK NSW 2113• VYTORIN 10/20 - 10 mg Ezetimib/ 

20 mg Simvastatină: comprimat 
comprimat alb până la aproape 
alb, în   formă de capsulă, 
biconvex, marcat cu „312”.

Acest prospect a fost pregătit în martie 
2022.

Acest prospect CMI era actual la momentul 

tipăririi. Pentru a verifica dacă a fost 

actualizat, vă rugăm să consultați

site-ul web,

• VYTORIN 10/40 - 10mg
Ezetimib/ 40 mg simvastatină:

VYTORIN®
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