
سيمفاستاتين  /إزيتيميب
المستهلكطب معلومات

أو إبطاء إلى الضيق هذا يؤدي أن يمكن® فيتورين

مثل الحيوية األعضاء إلى الدم تدفق منع

تدفق منع يؤدي أن يمكن والدماغ. القلب

دماغية.سكتة أو قلبية نوبة إلى الدم

األطفال في استخدامها

والمراهقين

األطفال في فيتورين يستخدمالنشرةهذه في هو ما

 )العمرمن سنة 17 إلى 10 (والمراهقين
األسرةلعالج

من نوع وهو الدم ، كوليسترول فرط

(وراثي الدم في الكوليسترول ارتفاع
.)العائالتعبر ينتقل أي

األسئلة بعض على النشرة هذه تجيب

يحتوي ال . VYTORINحول الشائعة

متاحهو ما كل على

مع التحدث محل يحل ال معلومة.

الصيدلي.أو طبيبك

البروتين كوليسترول على يطُلق ما غالباً

اسم  )(HDLالكثافة عالي الدهني

منع في يساعد ألنه  "الجيد"الكوليسترول

الشرايين في السيئ الكوليسترول تراكم

القلب.أمراض من ويقي
لألطفال  VYTORINباستخدام ينصح ال

تكن لم حيث سنوات ، 10 سن دون

الفئة هذه في آثاره عن دراسات هناك

العمرية.

لقد وفوائد. مخاطر لها األدوية جميع

طبيبكوزن

مقابل  VYTORINلـ تناولك مخاطر

لك.يتوقعونها التي الفوائد

الثالثيةالدهون

أشكال من آخر شكل هي الثالثية الدهون

خطر من تزيد قد والتي الدم في الدهون

القلب.بأمراض اإلصابة

كان إذا ما بتقييم طبيبك سيقوم

VYTORIN  ًاعتماداً لطفلك. مناسبا

ال قد لطفلك ، البلوغ سن تطور على

لها.أو له مناسباً  VYTORINيكون بشأن مخاوف أي لديك كان إذا

أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا تناول

الصيدلي.

فيتورينيعمل كيف

ارتفاع من  VYTORINيقلل

والكوليسترول الكلي الكوليسترول

الثالثية والدهون  )الضار( LDLالضار

.)الجيد( HDLالكوليسترول ويزيد

الدواء.مع النشرة هذه إبقاء

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد

فيتورينهو ما
ليستعمل

تقليل طريق عن  VYTORINيعمل

األمعاء في الكوليسترول امتصاص

الكوليسترول كمية وتقليل الدقيقة

 VYTORINيساعدك ال الكبد. في المنتجة

الوزن.إنقاص على

تأخذأن قبل
فيتورين

مستويات خفض على  VYTORINيساعد

استخدامه يتم الثالثية. والدهون الكوليسترول

الذيناألشخاص في

ال وعندما للغاية مرتفعة الكوليسترول مستويات

هذه خفض من وحده الغذائي النظام يتمكن

كاف.ٍبشكل المستويات

تأخذهأن يجب ال عندما

إذا: VYTORINتأخذ ال

أو  VYTORINمن حساسية لديك•

في المذكورة المكونات من أي

النشرة.هذه نهاية

الفعل رد أعراض تشمل قد

ضيق حكة ، جلدي ، طفح التحسسي

الوجه ، في تورم التنفس ، في

الحلق.أو اللسان الفم ، الشفتين ،

القلب أمراض من تعاني كنت إذا

قلبيةبنوبة اإلصابة وتاريخ

المستقرة غير الصدرية الذبحة من االستشفاء

خطر من  VYTORINيقلل  ، )الصدرفي ألم (

الدماغية السكتة أو القلبية بالنوبات اإلصابة

أو القلب في الدم تدفق لزيادة الجراحة أو

الصدر.أللم االستشفاء

الكوليسترول

من العديد من واحد هو الكوليسترول

فيالموجودة الدهنية المواد

من أساسي بشكل الكلي الكوليسترول يتكون الدم. تيار

وكوليسترول الكثافة منخفض الدهني البروتين كوليسترول

الكثافة.عالي الدهني البروتين

فيتورين وصف قد طبيبك يكون قد

لديك كان إذا طبيبك اسأل آخر. لسبب

منهاأي

 VYTORINوصف سبب حول أسئلة

لك.

مرضعة.أو حامال كنت•

أن ينبغي ال أي (بطالن هو فيتورين

والرضاعة الحمل أثناء  )تستخدم

الدواء هذا تتناول كنت إذا الطبيعية.

يمتص فقد والرضاعة ، الحمل أثناء

على يؤثر وقد الدواء هذا طفلك

حالتك

الدهني البروتين كوليسترول على يطُلق ما غالباً

الضار"الكوليسترول اسم  )(LDLالكثافة منخفض

الشرايين جدران في يتراكم أن يمكن ألنه  "

هذه تراكم يؤدي أن يمكن البالك. طبقة مكوناً

الشرايين.تضييق إلى النهاية في اللويحات

االدمان.يسبب ال فيتورين
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يسبب للطفل الطبيعي التطور

 )خلقيةعيوب (جنينية تشوهات
فيها.رجعة ال أضرار أو

إيتراكونازول ، كيتوكونازول ، -•آسيوي.أنت 4.

وفوريكونازول بوساكونازول

أنواع بعض لعالج المستخدمة

الفطرية.العدوى

منتج أو النياسين تتناول كنت 5.

النياسين.على يحتوي

حالة أي لديك ، كان أو لديك ، 6.

الكبد أمراض ذلك في بما طبية ،

الكبد.مشاكل أو

أو نشط كبدي مرض لديك•

متكررةدم اختبارات

الكبد مشاكل إلى يشير مما

المحتملة.

فقد سبق ، مما أياً تتناول كنت إذا

مؤقتاً  VYTORINإيقاف طبيبك يقترح

أو

دائم.بشكل
دم فحص بإجراء طبيبك سيقوم

في مشاكل وجود عدم من للتأكد

الكبد. أو عضلي ألم من تعاني كنت•

األدوية بسبب ضعف أو رقة

لعالج المستخدمة األخرى

أوالكوليسترول ارتفاع

الثالثية.الدهون

و األدوية بعض تتداخل قد

VYTORIN  البعض. بعضها مع

هذه:وتشمل
مرض أو الكلى في مرض لديك 7.

طبية مشاكل أي أو السكري

التهاب لفيروسات المضادة العوامل بعض•أخرى.

أو الباسفير ، مثل سي ، الوبائي الكبد

جرازوبريفير

بانتظام.الكحول تشرب 8. مثل معينة أدوية تتناول كنت•

وسيكلوسبورين جمفيبروزيل

الفوسيديك وحمض ودانازول

مثل القوية  CYP3A4ومثبطات

الرجاء وكيتوكونازول. إيتراكونازول

 "أخرىأدوية تناول "قسم مراجعة
من لمزيد المركز هذا في

المعلومات.

أدوية أي تجاه حساسية أي لديك 9.

مثل أخرى ، مواد أي أو أخرى

األطعمة ،

أصباغ.أو حافظة مواد

الصفراء ، حمض عوازل تستخدم•

لخفض كوليسترامين ، مثل

الكوليسترول.مستويات

مستويات لخفض أخرى أدوية•

المثال ، سبيل على الكوليسترول ،

(النيكوتين وحمض األخرى ، الفايبرات
.)النياسينباسم أيضاً المعروف

سبق ، مما بأي طبيبك تخبر لم إذا

فيتورين.من أي تناول قبل أخبره

األدوية أو الفلوينديون ، الوارفارين ،•أخرىأدوية تناول

الدمتجلط لمنع المستخدمة األخرى
عليها تظهر أو ممزقة العبوة•

أدوية أي تتناول كنت إذا طبيبك أخبرالعبث.عالمات

التي األدوية ذلك في بما أخرى ،

منطبية وصفة بدون تشتريها

أطعمة متجر أو ماركت سوبر أو صيدلية

صحية.

الصالحية انتهاء تاريخ انقضى•

العبوة.على الموجود

انقضاء بعد الدواء هذا تناولت إذا

ال فقد الصالحية ، انتهاء تاريخ

يعمل.

النقرسعالج في يستخدم الذي الكولشيسين ،•

لعالج يستعمل الذي فيراباميل ،•

الصدريةوالذبحة الدم ضغط إرتفاع

الصدريةالذبحة لعالج ويستخدم الديلتيازيم ،•

األدوية بعض تناول عدم يجب

هذه:وتشمل فيتورين. مع يجب كان إذا مما متأكداً تكن لم إذا

 ، VYTORINتناول في البدء عليك

طبيبك.إلى فتحدث

لعالج يستخدم الذي األميودارون ،•

القلبضربات انتظام عدم

ارتفاع لعالج ويستخدم أملوديبين ،•

الصدريةوالذبحة الدم ضغط
يستعمل الذي  ، nefazodoneنيفازودون -•

اإلكتئابلعالج لعالج يستعمل الذي الديجوكسين ،•تناولهفي تبدأ أن قبل

القلبقصور
وهو  ، cobicistatعلى تحتوي التي األدوية•

نقص فيروس عدوى عالج في يستخدم دواء

البشرية.المناعة

إذا:طبيبك أخبر

الحمل.تنوي أو حامل أنت 1.
خطير وراثي لعالج يستخدم دواء•

( lomitapideونادر
)الكوليسترولحالة ذلك في بما البروتيني ، األنزيم مثبطات•

ساكوينافير ، ريتونافير ، نلفينافير ، إندينافير ،

نقص فيروس عدوى لعالج المستخدمة

البشريةالمناعة

أثناء فيتورين استخدام ينبغي ال

الحمل.
لعالج يستخدم دواء دابتومايسين ،•

المعقدوالجلد الجلد

وتجرثم الهيكل التهابات

الدم

مرضعة.أنت 2.

أثناء فيتورين استخدام ينبغي ال

الطبيعية.الرضاعة

لفيروس البروتيني األنزيم مثبطات بعض•

بوسبريفير مثل (سي الوبائي الكبد التهاب

)تيالبريفيرأو
وقد  ، VYTORINبـ األدوية هذه تتأثر قد

من تزيد قد أو نجاحها ، مدى على تؤثر

قد . VYTORINمع الجانبية اآلثار خطر

دوائك ، من مختلفة كميات إلى تحتاج

أو مختلفة أدوية تناول إلى تحتاج قد أو

مختلفة.أوقات في أدويتك تناول

رقة أو مبرر غير عضلي ألم لديك 3.

ممارسة عن ناتج غير ضعف أو

حاالت في ألنه هذا الرياضة.

مشاكل تكون أن يمكن نادرة ،

العضالت

انهيار ذلك في بما خطيرة ،

الكلى تلف إلى يؤدي مما العضالت

الوفاة.إلى يؤدي أن يمكن الذي

ارتفاع لعالج يستخدم جمفبروزيل ،•

الكوليسترولمستويات

لقمع ويستخدم سيكلوسبورين ،•

المناعةجهاز

دانازول•

كالريثروميسين ، االريثروميسين ،•

الفوسيديك ، وحمض تيليثروميسين

العالج.في المستخدمة الحيوية المضادات

االلتهابات

من مزيد الصيدلي أو طبيبك لدى

يجب التي األدوية حول المعلومات

تناول أثناء تجنبها أو معها الحذر توخي

فيتورين.

دم فحص بإجراء طبيبك يقوم قد

العضالت.مشاكل بعض من للتحقق

®فيتورين
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يصف طبيب أي إخبار أيضاً عليك يجب

فيتورين.تتناول أنك جديداً دواء ًلك

تتناوله كنت إذا ما يهم ال ذلك ، ومع

بعده.أو الطعام قبل

(الكثير تأخذ كنت إذا
)زائدةجرعة
مركز أو بطبيبك الفور على اتصل

)1126 13 الهاتف (السموم معلومات
والطوارئ الحوادث إلى اذهب أو  ،

تعتقد كنت إذا مستشفى ، أقرب في

تناولت قد آخر شخص أي أو أنك

ذلك افعل . VYTORINمن الكثير

عدم عالمات هناك تكن لم لو حتى

التسمم.أو الراحة

نفس في  VYTORINخذ ذلك ، ومع

يوم.كل تقريباً الوقت

يوم كل الوقت نفس في  VYTORINأخذ

أيضاً سيساعدك تأثير. أفضل له سيكون

جرعتك.تناول موعد تذكر على

VYTORINتأخذ كيف

تأخذكم

عندما فقط فيتورين تناول

الطبيب.لك يصفه

فيتورين تناول طبيبك منك يطلب قد

الكوليسترول لخفض أخرى عوامل مع

الصفراء.حامض مثل
18 (للبالغين بها الموصى الجرعة

واحدة )فوقوما سنة

أو 10 /1040 ، /1020 ، /10فيتورين

في اليوم ، في مرة قرص 10 /80

جرعة بتعديل طبيبك سيقوم المساء.

VYTORIN  على اعتماداً بك الخاصة

ردك.

حامض تتناول كنت إذا

مثلالصفراء ،

إما فيتورين خذ كوليستيرامين ،

أربع بعد أو قبل األقل على ساعتين

الصفراء.حامض تناول من ساعات

لـ استخدامك أثناء
VYTORIN

تفعلهاأن يجب أشياء

تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا

VYTORIN ،  تناوله عن فتوقف

الفور.على طبيبك وأخبر

سن من (للمراهقين بها الموصى الجرعة

بفرط المصابين  ً)عاما17 إلى 10

قرص هي العائلي الدم كوليسترول

أو 10 /20أو 10 /10فيتورين من واحد

المساء. في يومياً واحدة مرة 10 /40

األقصىالحد

/40هي للمراهقين بها الموصى الجرعة
مجم.10

ذلكيستغرق الوقت من كم

نسبة خفض على  VYTORINيساعد

يشفي ال إنه الدم. في الكوليسترول

حالتك.

يقول عندما الدم دهون بفحص قم

 VYTORINأن من للتأكد طبيبك ،

يعمل.

ارتفاع لعالج أدوية تتناول كنت إذا حتى

قياس المهم فمن الكوليسترول ،

تعرف أن يجب بانتظام. الكوليسترول

وأهدافك.الكوليسترول مستويات أيضاً

تناوله في تستمر أن يجب لذلك ،

كنت إذا الطبيب توجيهات حسب

الكوليسترول نسبة خفض تتوقع

منخفضاً.وإبقائه لديك في مشاكل حدوث خطر زيادة بسبب

10 /80قرص فإن العضالت ،

VYTORIN  للمرضى فقط مخصص

بأمراض اإلصابة لخطر المعرضين

هدفهم إلى بعد يصلوا لم والذين القلب

أقل.بجرعات الكوليسترول من

لخفض دواء تناول إلى تضطر قد

توقفت إذا حياتك. لبقية الكوليسترول

ترتفع فقد  ، VYTORINتناول عن

أخرى.مرة الكوليسترول مستويات

أي في البدء وشك على كنت إذا

والصيدلي طبيبك أخبر جديد ، دواء

فيتورين.تتناول أنك

عملية إجراء وشك على كنت إذاالماء.من بكوب فيتورين ابتلع

أنك طبيبك أخبر اختيارية ، جراحية

فيتورين.تتناول
تأخذهاأن نسيت إذا

التي التعليمات جميع بعناية اتبع

التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذاوالصيدلي.طبيبك لك قدمها

وتناول فاتتك التي الجرعة فتجاوز

المناسب. الوقت في التالية الجرعة

ثم تتذكر ، حالما خذها ذلك ، خالف

تفعل كما اللوحي جهازك أخذ إلى عد

عادة.

قبل األقراص إيقاف طبيبك يقترح قد

أيام.ببضعة الجراحة

في الواردة المعلومات عن تختلف قد

النشرة.هذه

اسأل التعليمات ، تفهم لم إذا

على للحصول الصيدلي أو طبيبك

المساعدة.

فعلهاعليك يجب ال أشياء

شخص ألي  VYTORINتعطي ال

حالتك.نفس لديه كان لو حتى آخر ، كنت إذا مما متأكداً تكن لم إذا

إلى فتحدث الجرعة ، ستتخطى

الصيدلي.أو طبيبك
تأخذهامتى

اليوم في مرة فيتورين تناول يجب

المساء.في

منهاالحذر توخي يجب أشياء
لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال

من كبيرة كميات شرب تجنبالمنسية.الجرعة

الكحول. الكوليسترول من قدر أكبر الكبد ينتج

راحة حالة في الجسم يكون عندما

غذائي. مدخول هناك يكون ال وعندما

في هذا يكون الناس لمعظم بالنسبة

 VYTORINيكون لذلك ، النوم. عند الليل

وقت المساء. في تناوله عند فعالية أكثر

جيد

المسائية.وجبتك بعد سيكون

تذكر في مشكلة تواجه كنت إذا

من فاطلب اللوحي ، جهازك تناول

التلميحات.بعض الصيدلي

من كبيرة كميات شرب يؤدي قد

التسبب في فرصتك زيادة إلى الكحول

الكبد.في مشاكل في

فروت الجريب عصير تجنب يجب

فيتورين.تناول أثناء

أوواحد على فروت الجريب عصير يحتوي

تغيرالتي المكونات من المزيد

®فيتورين
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في بما األدوية ، بعض استقالب

فيتورين.ذلك

اآلثار المستشفى. دخول أو طبية عناية

نادرة.الخطيرة الجانبية

أكبر يكون العضلي االنهيار خطر أن كما

 )فأكثرعاماً 65 (سناً األكبر للمرضى بالنسبة
يعانون الذين والمرضى اإلناث من والمرضى

الذين والمرضى الكلى في مشاكل من

الدرقية.الغدة مشاكل من يعانون

تشغيل أو القيادة في حذراً كن

يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت

VYTORIN .عليك

الحظت إذا الفور على طبيبك أخبر

يلي:مما أياً

النحلوخاليا جلدي طفح•
 VYTORINمع جانبية آثار عن اإلبالغ تم

القيادة على قدرتك على تؤثر قد والتي

الردود تختلف قد اآلالت. تشغيل أو

.VYTORINعلى الفردية

مع أحياناً مرتفع ، أحمر جلدي طفح•

مستهدفشكل على آفات
نادرة.الخطيرة الجانبية اآلثار

أو الجلد على يحدث جلدي طفح•

جلدي طفح (الفم في تقرحات

)حزاني

المذكورة غير األخرى الجانبية اآلثار

بعض في أيضاً تحدث قد أعاله

أي الحظت إذا طبيبك أخبر المرضى.

أخرى.آثار
الكوليسترول ارتفاع عالج يمكن

رئيسيتين:بطريقتين

اللونداكن بول•

الفاتحةاأللوان ذات األمعاء حركات•

المفاصلالم•

يلي:مما أياً الحظت إذا طبيبك أخبر

-الحياة نمط تغيير

الكوليسترولخفض يشمل وهذا

البدني ،النشاط وزيادة الغذائي النظام

طبيبك من اطلب الوزن. وإدارة

البدني.النشاط زيادة قبل النصيحة

الراسصداع•

غثيان•

العضالتآالم•

دوخة•

بالتعباشعر•

سعال•

المعدةتهيج•

إسهال•

الشهيةقلة•

ساخنةمطاردة•

الدمضغط ارتفاع•

الم•

أكبربسهولة الكدمات أو النزيف•

المعتادمن

وقيء.غثيان مع ثابت بطني ألم•

الخطيرة. الجانبية اآلثار هذه تكون قد

اآلثار مستعجلة. لعناية تحتاج انت

نادرة.الخطيرة الجانبية

-األدوية

جنباً للكوليسترول الخافضة األدوية تستخدم

للمساعدة الحياة نمط تغييرات مع جنب إلى

أيضاً الكبد في مشاكل تحدث أن يمكنالكوليسترول.خفض في

بإجراء طبيبك يقوم قد خطيرة. تكون وقد

الكبدلفحص الدم فحوصات

الحظت إذا الفور على طبيبك أخبر

لمشاكل التالية األعراض من أياً

الكبد:

جانبيةآثار
لـ شيوعاً األكثر الجانبية اآلثار هي هذه

VYTORIN  من ألي أوezetimibe 

.simvastatinأو

أقرب في الصيدلي أو طبيبك أخبر

تشعر ال كنت إذا ممكن وقت

تناولكأثناء بتحسن

فيتورين.

الضعفأو بالتعب تشعر•

الشهيةفقدان•

البطنمن العلوي الجزء في ألم•

الداكنالبول•

يلي:مما أياً الحظت إذا طبيبك أخبر

الذين األشخاص معظم  VYTORINيساعد

قد ولكن الكوليسترول ، نسبة ارتفاع من يعانون

عدد لدى فيها مرغوب غير جانبية آثار له يكون

لجميع يكون أن يمكن األشخاص. من قليل

يكونون األحيان بعض في جانبية. آثار األدوية

قد كذلك. ليسوا األحيان معظم وفي جادين ،

بعض عليك ظهرت إذا طبي عالج إلى تحتاج

الجانبية.اآلثار

كآبة•

أو اليدين في تنميل أو وخز•عينيك.بياض أو الجلد اصفرار•

القدمين

الحظت إذا الفور على طبيبك أخبر

يلي:ما
النومفي مشاكل•

ضعيفهذاكره•

ارتباك•

الرجاللدى الجنسي الضعف•

أو رقة أو مبررة غير عضلية آالم•

الرياضة ممارسة عن ناتج غير ضعف

يختفي ال قد جداً نادرة حاالت في (

.)VYTORINإيقاف بعد هذا اإلجابة الصيدلي أو طبيبك من اطلب

لديك.تكون قد أسئلة أي على

ذلك في بما التنفس في مشاكل•

أو  /والمستمر السعال

أيضاً يحدث قد التنفس في ضيق

المبرر غير الوزن فقدان أو اإلرهاق مع

الحمىأو

الخطيرة. الجانبية اآلثار من هذا يكون قد

أن يمكن نادرة ، حاالت في ألنه هذا

في بما خطيرة ، العضالت مشاكل تكون

تلف إلى يؤدي مما العضالت انهيار ذلك

الوفاة. إلى يؤدي أن يمكن الذي الكلى

مستعجلة.لعناية تحتاج انت

إلى اذهب أو الفور على طبيبك أخبر

أقرب في والطوارئ الحوادث قسم

إليزيتيميب نادرة جانبية آثار هذهيلي:مما أياً الحظت إذا مستشفى ،

سيمفاستاتين.أو

أو الفم أو الشفتين أو الوجه في انتفاخ•

يحدثقد مما اللسان أو الحلق

التنفسأو البلع في صعوبة يسبب

إلى 10 سن من (المراهقين المرضى في

لمدة دراسات هناك تكن لم  ً)عاما17

تناول تأثير من واحد عام عن تزيد

VYTORIN  أو النمو أو العظام نمو على

الخصوبة.أو والعاطفي االجتماعي التطور

في أكبر العضلي االنهيار خطر يكون

منالعالية الجرعات

مجم.10 /80جرعة وخاصة فيتورين ،
كان إذا خطيرة. جانبية آثار هي هذه

فعل رد لديك يكون فقد لديك ،

خطيرتحسسي

عاجلبشكل تحتاج قد فيتورين.
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الجانبية اآلثار قوائم من تنزعج ال

منها.أي تواجه ال قد هذه. المحتملة

مائل أبيض إلى أبيض مضغوط قرص

من محدب كبسولة ، شكل على للصفرة ،

."313"بالرقم ومميز الجانبين

/vytorincmiالصيدلي ، اسأل .أو
www.msdinfo.com.au

 98117R األسترالي: التسجيل رقم

AUST  -80/ 10VYTORIN  98115R 

AUST  -40/ 10VYTORIN  98111R 

AUST  -20/ 10VYTORIN  98100R 

AUST  -10/ 10VYTORIN

  /إيزيتيميبمجم 10 - 10 /80فيتورين•

مضغوط قرص سيمفاستاتين: مجم 80

على للصفرة ، مائل أبيض إلى أبيض من

يحمل الجانبين من محدب كبسولة ، شكل

."315"عالمة

فيتوريناستخدام بعد

على  VYTORINمن بداية عبوة تحتويتخزين

العبوة تحتوي أقراص. 10 أو 5

قرصاً.30 على التجارية

حتى نفطة عبوة في بأقراصك احتفظ

تناولها.وقت يحين

عبوة من األقراص بإخراج قمت إذا

مكوناتجيد.بشكل حفظها يتم ال فقد اللويحة ،

وجاف بارد مكان في فيتورين احفظ

أقل يبقى  الحرارةدرجة تكون حيث

أي أو  تخزنهال مئوية. درجة 25 من

من بالقرب أو الحمام في آخر دواء

المغسلة.

النشط:العنصر

-10 /10فيتورين

سيمفاستاتين ملغ 10   /إيزيتيميبملغ 10

قرصلكل

على أو السيارة في تتركه ال

النوافذ.عتبات

-10 /20فيتورين

سيمفاستاتين ملغ 20   /إيزيتيميبملغ 10

قرصلكل تدمر أن يمكن والرطوبة الحرارة

-10 /40فيتوريناألدوية.بعض

سيمفاستاتين ملغ 40   /إيزيتيميبملغ 10

قرصلكل

األطفال يستطيع ال حيث بها احتفظ

إليها.الوصول

يقل ال التي المقفلة الخزانة تعتبر

سطح عن ونصف متر عن ارتفاعها

األدوية.لتخزين جيداً مكاناً األرض

-10 /80فيتورين

سيمفاستاتين ملغ 80   /إيزيتيميبملغ 10

قرصلكل

فعالة:غير مكونات
ازالة

بوتيالتيهيدروكسيانيسول•

الستريكحامض مونوهيدرات•

croscarmelloseالصوديوم•

هيبروميلوز•

الالكتوزمونوهيدرات•

المغنيسيومستيرات•

الجريزوفولفينالسليلوز•

غاالتبروبيل•

بالتوقفطبيبك أخبرك إذا

قد اللوحية األجهزة أو  VYTORINأخذ

اسأل صالحيتها ، انتهاء تاريخ تجاوز

منها أي مع فعله يجب عما الصيدلي

متبقي.

المنتجوصف
أو الغلوتين على فيتورين يحتوي ال

آزو أصباغ أي أو التارترازين أو السكروز

أخرى.
عليهيبدو ما

األجهزة من أنواع بأربعة فيتورين يأتي

المورداللوحية:

  /إيزيتيميبملغ 10 - 10 /10فيتورين•

مضغوط قرص سيمفاستاتين: ملغ 10

على للصفرة ، مائل أبيض إلى أبيض

الجانبين من محدب كبسولة ، شكل

."311"عالمة يحمل

عن أستراليا في فيتورين توفير يتم

طريق:

المحدودة ، واي تي بي فارما أورغانون

ماكاري تاالفيرا ، طريق 26 أ ، مبنى

2113ويلز ساوث نيو بارك ، على للصفرة ، مائل أبيض إلى أبيض ."•

محدب مضغوط قرص كبسولة ، شكل

 "Simvastatin: 312عالمة يحمل الوجهين

mg20/  Ezetimibe mg 10 -20/ 10

VYTORIN

2022.مارس في النشرة هذه إعداد تم

وقت سارية هذه  CMIنشرة كانت

تم قد كان إذا مما للتحقق الطباعة.

علىاالطالع يرجى تحديثه ،

الكتروني،موقع

مجم10 - 10 /40فيتورين•

سيمفاستاتين:ملغ 40   /إزيتيميب
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