
Ezetimib/Simvastatin
Information om konsumentmedicin

VYTORIN ® Denna förträngning kan bromsa eller 

blockera blodflödet till vitala organ som 

hjärtat och hjärnan. Denna blockering av 

blodflödet kan resultera i en hjärtattack eller 

stroke.

Användning hos barn 
och ungdomar

Vad står i denna bipacksedel VYTORIN används till barn och 
ungdomar (10 till 17 år) för att 
behandla familjär
hyperkolesterolemi, en typ av 
högt kolesterol som är ärftligt 
(dvs. överförs via familjer).

Denna broschyr besvarar några 
vanliga frågor om VYTORIN. Den 
innehåller inte alla tillgängliga
information. Det ersätter inte att 
prata med din läkare eller 
apotekspersonal.

HDL-kolesterol kallas ofta "bra" 
kolesterol eftersom det hjälper till 
att förhindra att det onda 
kolesterolet byggs upp i artärerna 
och skyddar mot hjärtsjukdomar. VYTORIN rekommenderas inte för 

användning till barn under 10 år, eftersom 

det inte har gjorts några studier av dess 

effekter i denna åldersgrupp.

Alla läkemedel har risker och 
fördelar. Din läkare har vägt
riskerna med att du tar VYTORIN mot de 

fördelar de förväntar sig att det kommer 

att ha för dig.

Triglycerider

Triglycerider är en annan form av 
fett i ditt blod som kan öka risken 
för hjärtsjukdomar.

Din läkare kommer att bedöma om 
VYTORIN är lämplig för ditt barn. 
Beroende på ditt barns 
pubertetsutveckling kanske VYTORIN 
inte är lämplig för honom eller 
henne.

Om du är orolig för att ta detta 
läkemedel, fråga din läkare eller 
apotekspersonal.

Hur VYTORIN fungerar

VYTORIN minskar förhöjt 
totalkolesterol, LDL (dåligt) 
kolesterol och triglycerider och 
ökar HDL (bra) kolesterol.

Förvara denna bipacksedel tillsammans 

med läkemedlet.

Du kan behöva läsa den igen.

Vad VYTORIN är
används för

VYTORIN verkar genom att minska 
absorptionen av kolesterol i 
tunntarmen och genom att minska 
mängden kolesterol som bildas i 
levern. VYTORIN hjälper dig inte gå 
ner i vikt.

Innan du tar
VYTORIN

VYTORIN hjälper till att sänka 
kolesterol- och triglyceridnivåerna. Det 
används hos personer vars
kolesterolnivåerna är för höga och när 
enbart kosten inte kan sänka dessa 
nivåer tillräckligt.

När du inte får ta det
Ta inte VYTORIN om:
• du är allergisk mot VYTORIN eller 

någon av ingredienserna som anges 

i slutet av denna bipacksedel.

Symtom på en allergisk 
reaktion kan vara hudutslag, 
klåda, andnöd, svullnad av 
ansikte, läppar, mun, tunga 
eller svalg.

Om du har hjärtsjukdom och en 
historia av hjärtinfarkt eller
sjukhusvistelse för instabil angina 
(bröstsmärta), minskar VYTORIN risken 
för hjärtinfarkt, stroke, operation för 
att öka hjärtblodflödet eller 
sjukhusvistelse för bröstsmärtor.

Kolesterol
Kolesterol är en av flera 
fettämnen som finns i
blodomlopp. Ditt totala kolesterol 
består huvudsakligen av LDL- och 
HDL-kolesterol.

Din läkare kan ha skrivit ut 
VYTORIN av en annan anledning. 
Fråga din läkare om du har några
frågor om varför VYTORIN har 
ordinerats åt dig.

• du är gravid eller 
ammar.
VYTORIN är kontraindicerat 
(dvs. ska inte användas) under 
graviditet och amning. Om du 
tar detta läkemedel under 
graviditet och amning kan ditt 
barn absorbera detta läkemedel 
och det kan påverka din

LDL-kolesterol kallas ofta för "dåligt" 
kolesterol eftersom det kan byggas upp i 
väggarna i dina artärer och bilda plack. 
Så småningom kan denna 
plackuppbyggnad leda till en 
förträngning av artärerna.

VYTORIN är inte beroendeframkallande.
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barnets normala utveckling som 
orsakar fostermissbildningar 
(födelseskador) eller irreversibla 
skador.

4. du är asiatisk. • ketokonazol, itrakonazol, posakonazol 

och vorikonazol som används för att 

behandla vissa svampinfektioner
5. du tar niacin eller en produkt 

som innehåller niacin.

6. du har eller har haft några 
medicinska tillstånd, inklusive 
leversjukdom eller leverproblem.

• du har aktiv leversjukdom eller 
upprepade blodprover
indikerar möjliga 
leverproblem.

Om du tar något av ovanstående kan 
din läkare föreslå att du ska sluta 
tillfälligt med VYTORIN eller
permanent.

Din läkare kommer att ta ett blodprov för 

att säkerställa att du inte har några 

problem med din lever.• du har haft muskelsmärta, ömhet 

eller svaghet från andra läkemedel 

som används för att behandla högt 

kolesterol eller

triglycerider.

Vissa läkemedel och VYTORIN 
kan störa varandra. Dessa 
inkluderar:7. du har njursjukdom, diabetes 

eller andra medicinska 
problem. • Vissa hepatit C antivirala 

medel, såsom elbasvir eller 
grazoprevir

8. du dricker alkohol regelbundet.• Du tar vissa läkemedel som 
gemfibrozil, ciklosporin, 
danazol, fusidinsyra och 
starka CYP3A4-hämmare 
som itrakonazol och 
ketokonazol. Se avsnittet 
"Anta andra läkemedel" i 
denna CMI för mer 
information.

9. du har någon allergi mot 
andra läkemedel eller 
andra ämnen, såsom mat,
konserveringsmedel eller färgämnen.

• gallsyrabindare, såsom 
kolestyramin, används för att 
sänka kolesterolnivåerna.

• andra läkemedel för att sänka 
kolesterolnivåerna, till exempel 
andra fibrater, nikotinsyra (även 
känd som niacin).

Om du inte har berättat för din läkare 
om något av ovanstående, berätta för 
dem innan du tar något VYTORIN.

Tar andra mediciner • Warfarin, fluindion eller andra läkemedel 

som används för att förhindra 

blodproppar

• förpackningen är trasig eller visar 

tecken på manipulering. Tala om för din läkare om du tar 
några andra läkemedel, inklusive 
läkemedel som du köper utan 
recept från din
apotek, stormarknad eller 
hälsokostbutik.

• utgångsdatumet på förpackningen 

har passerat.

Om du tar detta läkemedel efter att 

utgångsdatumet har passerat kanske 

det inte fungerar.

• kolchicin, används mot gikt

• verapamil, används för att behandla 

högt blodtryck och angina

• diltiazem, används för att behandla angina

Vissa läkemedel ska inte tas 
tillsammans med VYTORIN. Dessa 
inkluderar:

Om du inte är säker på om du 
ska börja ta VYTORIN, tala 
med din läkare.

• amiodaron, används för att 

behandla oregelbunden hjärtrytm

• amlodipin, används för att behandla 

högt blodtryck och angina• nefazodon, används för att 

behandla depressionInnan du börjar ta det • digoxin, används för att behandla 

hjärtsvikt• läkemedel som innehåller kobicistat, ett 

läkemedel som används vid behandling av 

HIV-infektion.

Tala om för din läkare om:

1. du är gravid eller tänker bli 
gravid.

• lomitapid (ett läkemedel som används för att behandla en 

allvarlig och sällsynt genetisk sjukdom

kolesteroltillstånd)• proteashämmare, inklusive indinavir, 

nelfinavir, ritonavir, saquinavir, som 

används för att behandla HIV-

infektion

VYTORIN ska inte användas 
under graviditet. • daptomycin, ett läkemedel som används för att 

behandla komplicerad hud och hud

strukturinfektioner och 
bakteriemi

2. du ammar.
VYTORIN ska inte användas 
under amning.

• vissa hepatit C-virus 
proteashämmare (som 
boceprevir eller telaprevir)

Dessa läkemedel kan påverkas av 
VYTORIN, kan påverka hur väl det 
fungerar eller kan öka risken för 
biverkningar med VYTORIN. Du kan 
behöva olika mängder av din 
medicin, eller så kan du behöva ta 
olika mediciner eller ta dina 
mediciner vid olika tidpunkter.

3. du har oförklarlig muskelsmärta, 
ömhet eller svaghet som inte 
orsakas av träning. Detta beror 
på att i sällsynta fall kan 
muskelproblem vara
allvarliga, inklusive 

muskelnedbrytning som resulterar i 

njurskador som kan leda till döden.

• gemfibrozil, används för att behandla 

höga kolesterolnivåer

• ciklosporin, som används för att dämpa 

immunförsvaret

• danazol

• erytromycin, klaritromycin, telitromycin 

och fusidinsyra, antibiotika som 

används för att behandla

infektioner

Din läkare eller apotekspersonal har mer 
information om läkemedel att vara 
försiktig med eller undvika när du tar 
VYTORIN.

Din läkare kan göra ett blodprov för 
att kontrollera vissa muskelproblem.
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Du bör också berätta för alla läkare 
som skriver ut ett nytt läkemedel åt 
dig att du tar VYTORIN.

Det spelar dock ingen roll om du 
tar det före eller efter mat.

Om du tar för mycket 
(överdos)
Ring omedelbart din läkare eller 
Giftinformationscentralen (telefon 
13 11 26), eller åk till olycksfall och 
akut på ditt närmaste sjukhus, om 
du tror att du eller någon annan kan 
ha tagit för mycket VYTORIN. Gör 
detta även om det inte finns några 
tecken på obehag eller förgiftning.

Ta dock VYTORIN ungefär vid 
samma tidpunkt varje dag.
Att ta VYTORIN vid samma tidpunkt 
varje dag ger bäst effekt. Det hjälper 
dig också att komma ihåg när du 
ska ta din dos.

Hur du tar VYTORIN

Hur mycket ska man ta

Ta VYTORIN endast efter 
ordination av din läkare.

Din läkare kan be dig att ta 
VYTORIN tillsammans med andra 
kolesterolsänkande medel, såsom 
gallsyrabindare.

Den rekommenderade dosen för 
vuxna (18 år och äldre) är en
VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 eller 
10/80 tabletter en gång om dagen, på 
kvällen. Din läkare kommer att justera 
din VYTORIN-dos beroende på ditt 
svar.

Om du tar ett gallsyrabindande 
medel, som t.ex
kolestyramin, ta din VYTORIN 
antingen minst två timmar före 
eller fyra timmar efter att du 
tagit gallsyrabindaren.

Medan du använder 
VYTORIN

Saker du måste göra

Om du blir gravid medan du tar 
VYTORIN, sluta ta det och berätta 
omedelbart för din läkare.

Den rekommenderade dosen för 
ungdomar (10 till 17 år) med familjär 
hyperkolesterolemi är en VYTORIN 
10/10, 10/20 eller 10/40 tablett en 
gång om dagen, på kvällen. 
Maximalt
rekommenderad dos för ungdomar är 
10/40 mg.

Hur lång tid ska man ta det

VYTORIN hjälper till att sänka ditt 
kolesterol. Det botar inte ditt 
tillstånd.

Låt dina blodfetter kontrolleras när 
din läkare säger det, för att 
säkerställa att VYTORIN fungerar.
Även om du tar mediciner för att 
behandla högt kolesterol, är det 
viktigt att få ditt kolesterol mätt 
regelbundet. Du bör också känna till 
dina kolesterolnivåer och mål.

Därför måste du fortsätta att ta det 
enligt din läkares anvisningar om du 
förväntar dig att sänka ditt kolesterol 
och hålla det nere.På grund av den ökade risken för 

muskelproblem är VYTORIN 10/80 
tabletten endast avsedd för patienter 
med hög risk för hjärtsjukdomar som 
ännu inte har nått sitt kolesterolmål 
med lägre doser.

Du kan behöva ta 
kolesterolsänkande medicin 
resten av ditt liv. Om du slutar ta 
VYTORIN kan dina 
kolesterolvärden stiga igen.

Om du ska börja med något nytt 
läkemedel, berätta för din 
läkare och apotekspersonal att 
du tar VYTORIN.

Svälj VYTORIN med ett glas 
vatten.

Om du ska genomgå elektiv 
kirurgi, berätta för din läkare 
att du tar VYTORIN.

Om du glömmer att ta det
Följ alla anvisningar som din läkare 
och apotekspersonal ger dig 
noggrant.

Om det nästan är dags för din nästa 
dos, hoppa över dosen du missade och 
ta din nästa dos när det är meningen 
att du ska göra det. Annars, ta den så 
snart du kommer ihåg och gå sedan 
tillbaka till att ta din tablett som 
vanligt.

Din läkare kan föreslå att du slutar ta 

tabletterna några dagar före operationen.

De kan skilja sig från informationen i 
denna bipacksedel.

Om du inte förstår 
instruktionerna, fråga din läkare 
eller apotekspersonal om hjälp.

Saker du inte får göra
Ge inte VYTORIN till någon 
annan, även om de har samma 
tillstånd som du.

Om du inte är säker på om du ska hoppa 

över dosen, tala med din läkare eller 

apotekspersonal.
När ska man ta det

VYTORIN ska tas en gång om 
dagen, på kvällen.

Saker att vara försiktig med
Ta inte en dubbel dos för att 
kompensera för den dos du 
missat.

Undvik att dricka stora mängder 
alkohol.Levern producerar sin största 

mängd kolesterol när kroppen är 
i vila och när det inte finns något 
kostintag. För de flesta är detta 
på natten när de sover. Därför är 
VYTORIN effektivare när det tas 
på kvällen. En bra tid
skulle vara efter din kvällsmåltid.

Om du har problem med att komma 
ihåg att ta din tablett, fråga din 
apotekspersonal om några tips.

Att dricka stora mängder 
alkohol kan öka din chans att 
VYTORIN orsakar leverproblem.
Grapefruktjuice ska undvikas 
när du tar VYTORIN.
Grapefruktjuice innehåller en eller
fler komponenter som ändrar
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metabolism av vissa läkemedel, 
inklusive VYTORIN.

läkarvård eller sjukhusvistelse. 
Allvarliga biverkningar är sällsynta.

Risken för muskelnedbrytning är 
också större för äldre patienter (65 år 
och äldre), kvinnliga patienter, 
patienter med njurproblem och 
patienter med sköldkörtelproblem.

Var försiktig när du kör bil eller 
använder maskiner tills du vet hur 
VYTORIN påverkar dig.

Tala omedelbart om för din läkare 
om du märker något av följande:

• hudutslag och nässelfeber
Det har rapporterats biverkningar 
med VYTORIN som kan påverka din 
förmåga att köra bil eller använda 
maskiner. Individuella svar på 
VYTORIN kan variera.

• upphöjda röda utslag, ibland med 
målformade lesioner Allvarliga biverkningar är sällsynta.

• utslag som uppstår på huden 
eller sår i munnen 
(lichenoidutslag)

Andra biverkningar som inte anges ovan 

kan också förekomma hos vissa patienter. 

Tala om för din läkare om du märker några 

andra effekter.
Högt kolesterol kan behandlas 
på två huvudsakliga sätt:

• mörkfärgad urin
• ljusa tarmrörelser
• ledvärk

Tala om för din läkare om du märker 
något av följande:

Livsstilsförändringar -

detta inkluderar en kolesterolsänkning
kost, ökad fysisk aktivitet,
och viktkontroll. Fråga din 
läkare om råd innan du ökar 
fysisk aktivitet.

• Huvudvärk

• Illamående

• Muskelvärk
• Yrsel
• Känner mig trött

• Hosta
• Magirritation
• Diarre
• Minskad aptit
• Värmevallning

• Hypertoni
• Smärta

• blödning eller blåmärken lättare
än normalt

• jämn buksmärta med 
illamående och kräkningar.

Dessa kan vara allvarliga 
biverkningar. Du kan behöva akut 
läkarvård. Allvarliga biverkningar är 
sällsynta.

Mediciner -
kolesterolsänkande läkemedel används 

tillsammans med livsstilsförändringar för att 

hjälpa till att sänka kolesterolet. Leverproblem kan också uppstå och kan 
vara allvarliga. Din läkare kan ta 
blodprover för att kontrollera din lever

Tala omedelbart om för din läkare 
om du märker något av följande 
symtom på leverproblem:

Bieffekter
Dessa är de vanligaste 
biverkningarna av VYTORIN eller av 
antingen ezetimib eller simvastatin.

Tala om för din läkare eller 
apotekspersonal så snart som möjligt 
om du inte mår bra medan du tar
VYTORIN.

• känna sig trött eller svag

• aptitlöshet
• smärta i övre delen av magen

• mörk urin

Tala om för din läkare om du märker 
något av följande:

VYTORIN hjälper de flesta med högt 
kolesterol, men det kan ha 
oönskade biverkningar hos ett fåtal 
personer. Alla mediciner kan ha 
biverkningar. Ibland är de seriösa, 
för det mesta inte. Du kan behöva 
medicinsk behandling om du får 
några av biverkningarna.

• Depression
• gulfärgning av huden 

eller ögonvitan.
• Stickningar eller domningar i 

händer eller fötter
Tala omedelbart om för din 
läkare om du märker följande:

• Sömnproblem
• Dåligt minne
• Förvirring
• Erektil dysfunktion

• oförklarlig muskelvärk, ömhet eller 
svaghet, som inte orsakas av träning 
(i mycket sällsynta fall kanske detta 
inte försvinner efter att ha avslutat 
VYTORIN).

Be din läkare eller apotekspersonal 
svara på eventuella frågor du kan ha.

• Andningsproblem inklusive 
ihållande hosta och/eller
andnöd, som också kan uppstå 
vid trötthet, oförklarlig 
viktminskning eller feber

Detta kan vara en allvarlig biverkning. 
Detta beror på att muskelproblem i 
sällsynta fall kan vara allvarliga, 
inklusive muskelnedbrytning som 
resulterar i njurskador som kan leda 
till döden. Du kan behöva akut 
läkarvård.

Berätta omedelbart för din läkare 
eller åk till olycksfall och akut på 
ditt närmaste sjukhus om du 
märker något av följande:

Dessa är sällsynta biverkningar av 

ezetimib eller simvastatin.

• svullnad av ansikte, läppar, mun, 
svalg eller tunga som kan
orsaka svårigheter att svälja eller 
andas

Hos ungdomar (10 till 17 år) har 
det inte gjorts några studier 
längre än 1 år på effekten av att 
ta VYTORIN på benutveckling, 
tillväxt, social och emotionell 
utveckling eller fertilitet.

Risken för muskelnedbrytning är 
större vid högre doser av
VYTORIN, särskilt dosen 10/80 
mg.

Dessa är allvarliga biverkningar. Om 
du har dem kan du ha fått en allvarlig 
allergisk reaktion mot
VYTORIN. Du kan behöva akut
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Bli inte orolig över dessa listor över 
möjliga biverkningar. Du kanske inte 
upplever någon av dem.

Vit till benvit, kapselformad, 
bikonvex komprimerad 
tablett märkt med "313".

www.msdinfo.com.au/vytorincmi, eller 

fråga din apotekspersonal.

Australiskt registernummer: 

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 Simvastatin: 
Vit till benvit, kapselformad, 
bikonvex komprimerad tablett 
märkt med "315".

Efter att ha använt VYTORIN

Lagring En startförpackning med VYTORIN innehåller 

5 eller 10 tabletter. En handelsförpackning 

innehåller 30 tabletter.
Förvara dina tabletter i blisterförpackningen 

tills det är dags att ta dem.

Om du tar ut tabletterna ur blisterförpackningen 

kanske de inte håller sig bra. Ingredienser

Förvara VYTORIN på en sval torr 
plats där temperaturen håller sig 
under 25°C. Förvara den inte eller 
någon annan medicin i badrummet 
eller nära ett handfat.

Aktiv beståndsdel:

VYTORIN 10/10 -
10 mg ezetimib/10 mg simvastatin 
per tablett

Lämna den inte i bilen eller på 
fönsterbrädor.

VYTORIN 20/10 -
10mg ezetimib/20mg simvastatin 
per tablettVärme och fukt kan förstöra 

vissa läkemedel. VYTORIN 10/40 -
10 mg ezetimib/40 mg simvastatin 
per tablett

Förvara den där barn inte kan 
nå den.
Ett låst skåp minst en och en halv 
meter över marken är ett bra ställe 
att förvara mediciner på.

VYTORIN 10/80 -
10 mg ezetimib/80 mg simvastatin 
per tablett

Inaktiva Ingredienser:
Förfogande

• butylerad hydroxianisol
• citronsyramonohydrat
• kroskarmellosnatrium
• hypromellos
• laktosmonohydrat
• magnesiumstearat
• mikrokristallin cellulosa
• propylgallat

Om din läkare säger åt dig att sluta
om du tar VYTORIN eller tabletterna 
har passerat utgångsdatumet, fråga 
din apotekspersonal vad du ska göra 
med de som blir över.

Produktbeskrivning
VYTORIN innehåller inte gluten, 
sackaros, tartrazin eller några andra 
azofärgämnen.

Vad det liknar
VYTORIN finns i fyra typer av 
tabletter: Leverantör

• VYTORIN 10/10 - 10 mg 
Ezetimib/10 mg Simvastatin: 
Vit till benvit, kapselformad, 
bikonvex komprimerad 
tablett märkt med "311".

VYTORIN levereras i Australien 
av:

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

Ezetimib/20 mg Simvastatin: 
Vit till benvit, kapselformad, 
bikonvex komprimerad tablett 
märkt med "312".

Denna broschyr utarbetades i mars 
2022.

Denna CMI-broschyr var aktuell vid 

tidpunkten för tryckning. För att 

kontrollera om den har uppdaterats, se vår

hemsida,
• VYTORIN 10/40 - 10 mg

Ezetimib/40mg Simvastatin:
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