
Ezetimibe / Simvastatin
ข้อมูลยาสําหรับผูบ้ริโภค

ไวโทริน ® การตีบตันนี้สามารถชะลอหรือขัดขวางการไหล
เวียนของเลือดไปยังอวัยวะสําคัญ เช่น หัวใจและ
สมอง การปิดกั้นการไหลเวียนของเลือดนี้อาจส่ง
ผลให้เกิดอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือด
สมอง

ใชใ้นเด็กและวัยรุ่น

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้ VYTORIN ใชใ้นเด็กและวัยรุ่น (อายุ 
10 ถึง 17 ปี) เพื่อรักษาครอบครัว

hypercholesterolaemia ชนิด
ของคอเลสเตอรอลสูงที่เป็น
กรรมพันธุ์ (เช่นส่งต่อผ่านครอบครัว)

แผ่นพับนีต้อบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับ 
VYTORIN มันไมไ่ด้มีทั้งหมดทีม่อียู่

ข้อมูล. ไมใ่ช้แทนการพูดคุยกับแพทย์
หรือเภสัชกรของคุณ

คอเลสเตอรอล HDL มักถูกเรียกว่า
คอเลสเตอรอล 'ดี' เพราะช่วยป้องกัน
ไมใ่ห้คอเลสเตอรอลทีไ่ม่ดีสะสมใน
หลอดเลือดแดง และป้องกันโรคหัวใจ

ไม่แนะนําใหใ้ช้ VYTORIN ในเด็กอายุตํ่า
กว่า 10 ปี เนื่องจากยังไม่มีการศึกษา
ผลกระทบในกลุ่มอายุนี้ยาทั้งหมดมีความเสี่ยงและผล

ประโยชน์ คุณหมอชั่งนํ้าหนัก
ความเสี่ยงที่คุณได้รับ VYTORIN กับ
ผลประโยชน์ที่พวกเขาคาดหวังจะมีต่อ
คุณ

ไตรกลีเซอไรด์
ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันอีกรูปแบบหนึ่ง
ในเลือดของคุณที่อาจเพิ่มความเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจ

แพทย์ของคุณจะประเมินว่า VYTORIN 
เหมาะสําหรับลูกของคุณหรือไม่ 
VYTORIN อาจไม่เหมาะสําหรับเขาหรือ
เธอทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของวัย
แรกรุ่น

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้
ยานี้ ให้ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร
ของคุณ

VYTORIN ทํางานอย่างไร

VYTORIN ช่วยลดคอเลสเตอรอลรวม
, LDL (ไม่ดี) คอเลสเตอรอลและ
ไตรกลีเซอไรด์และเพิ่ม HDL (ดี) 
คอเลสเตอรอล

เก็บเอกสารนี้พร้อมกับยา

คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง

ไวโทรินคืออะไร
ใช้สําหรับ

VYTORIN ทํางานโดยลดการดูดซึม
คอเลสเตอรอลในลําไส้เล็กและลด
ปริมาณคอเลสเตอรอลทีท่ําในตับ 
VYTORIN ไม่ได้ช่วยให้คุณลดนํ้าหนัก

ก่อนที่คุณจะรับ
ไวโทริน

VYTORIN ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ใช้ใน
ผู้ที่
ระดับคอเลสเตอรอลสูงเกินไป และเมื่อรับประทาน
อาหารเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดระดับเหล่านี้
ได้อย่างเพียงพอ

เมื่อต้องไม่รับ
อย่าใช้ VYTORIN ถ้า:
• คุณมีอาการแพ้ VYTORIN หรือ

ส่วนผสมใด ๆ ที่ระบุไว้ที่ส่วนท้าย
ของเอกสารฉบับนี้

อาการแพอ้าจรวมถึงผื่นที่ผิวหนัง 
อาการคัน หายใจสั้น บวมทีใ่บหน้า ริม
ฝีปาก ปาก ลิ้น หรือลําคอ

หากคุณมีโรคหัวใจและมีประวัติ
หัวใจวายหรือ
การรักษาในโรงพยาบาลสําหรับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทีไ่ม่

เสถียร (เจ็บหน้าอก), VYTORIN ช่วยลดความเสี่ยงของ

อาการหัวใจวาย, โรคหลอดเลือดสมอง, การผ่าตัดเพื่อเพิ่ม

การไหลเวียนของเลือดหัวใจหรือการรักษาในโรงพยาบาล

สําหรับอาการเจ็บหน้าอก

คอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอลเป็นหนึ่งในสารไขมัน
หลายชนิดที่พบใน
กระแสเลือด คอเลสเตอรอลรวมของคุณ
ประกอบด้วยคอเลสเตอรอล LDL และ 
HDL เป็นหลัก

แพทยข์องคุณอาจกําหนดให้ 
VYTORIN ด้วยเหตุผลอื่น ปรึกษา
แพทยห์ากคุณมี
คําถามทีว่่าทําไม VYTORIN ถึงถูก
กําหนดให้คุณ

• คุณกําลังตั้งครรภ์หรือให้นม
บุตร
VYTORIN มีข้อห้าม (เช่นไม่ควรใช)้ 
ในระหว่างตั้งครรภ์และใหน้มบุตร 
หากคุณใชย้านี้ในระหว่างตั้งครรภ์
และใหน้มบุตร ลูกน้อยของคุณอาจ
ดูดซึมยานีแ้ละอาจส่งผลต่อ

คอเลสเตอรอล LDL มักถูกเรียกว่า
คอเลสเตอรอลที่ 'ไมด่ี' เพราะสามารถสะสม
ในผนังของหลอดเลือดแดงที่สร้างคราบ
พลัคได้ ในที่สุดการสะสมของคราบ
จุลินทรีย์นี้สามารถนําไปสู่การตีบตันของ
หลอดเลือดแดง

VYTORIN ไม่เสพติด
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พัฒนาการปกติของทารกทําให้ทารกใน
ครรภ์มรีูปร่างผิดปกติ (เกิดข้อบกพร่อง) 
หรือความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนกลับ
ได้

4. คุณเป็นคนเอเชีย • ketoconazole, itraconazole, 
posaconazole และ voriconazole 
ใชใ้นการรักษาโรคติดเชื้อราบางชนิด

5. คุณกําลังรับประทานไนอาซนิ
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีไนอาซิน

6. คุณมีหรือเคยมีภาวะทางการแพทย์
ใดๆ รวมทั้งโรคตับหรือปัญหาเกี่ยว
กับตับ

• คุณมีโรคตับหรือการตรวจเลือด
ซํ้า
บ่งบอกถึงปัญหาตับที่อาจ
เกิดขึ้น

หากคุณกําลังใชข้้อใดข้อหนึ่งข้างต้น 
แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหห้ยุด 
VYTORIN ชั่วคราวหรือ
อย่างถาวร

แพทย์ของคุณจะทําการตรวจเลือด
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่มีปัญหากับตับ
ของคุณ• คุณมีอาการปวดกล้ามเนื้อ เจ็บ

หรืออ่อนแรงจากยาอื่นที่ใชร้ักษา
ระดับคอเลสเตอรอลสูงหรือ

ไตรกลีเซอไรด์

ยาบางชนิดและ VYTORIN อาจ
รบกวนซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึง:7. คุณเป็นโรคไต เบาหวาน หรือ

ปัญหาทางการแพทยอ์ื่นๆ
• ยาต้านไวรัสตับอักเสบซีบาง

ชนิด เช่น elbasvir หรือ 
grazoprevir

8. คุณดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นประจํา• คุณกําลังใชย้าบางชนิด เช่น 
gemfibrozil, ciclosporin, 
danazol, fusidic acid และสาร
ยับยั้ง CYP3A4 ที่มีฤทธิ์แรง เช่น 
itraconazole และ 
ketoconazole โปรดดูหัวข้อ "
การใช้ยาอื่น" ใน CMI นี้สําหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม

9. คุณมีอาการแพ้ยาอื่น ๆ หรือสาร
อื่น ๆ เช่นอาหาร

สารกันบูดหรือสีย้อม

• กรดนํ้าดี sequestrants เช่น 
colestyramine ใชเ้พื่อลดระดับ
คอเลสเตอรอล

• ยาอื่นๆ เพื่อลดระดับ
คอเลสเตอรอล เช่น ไฟเบรตอื่นๆ 
กรดนโิคตินิก (หรือที่เรียกว่าไนอา
ซิน)

หากคุณยังไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบ
เกี่ยวกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น ให้แจ้ง
พวกเขาก่อนที่คุณจะใช้ VYTORIN

กินยาตัวอื่น • วาร์ฟาริน ฟลูอินไดโอน หรือยา
อื่นๆ ทีใ่ช้ป้องกันลิ่มเลือด• บรรจภุัณฑ์ฉีกขาดหรือมีสัญญาณ

ของการปลอมแปลง แจ้งแพทยห์ากคุณกําลังใชย้าอื่นอยู่ 
รวมทั้งยาที่คุณซื้อโดยไม่มใีบสั่งยา
จากคุณ

ร้านขายยา ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขาย
อาหารเพื่อสุขภาพ

• วันหมดอายุบนแพ็คได้ผ่านไป
แล้ว
หากคุณทานยานีห้ลังจากวันหมด
อายุก็อาจไม่ได้ผล

• โคลชิซินใชส้ําหรับโรคเกาต์
• verapamil ใช้รักษาความดันโลหิต

สูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
• ดิลไทอาเซม ใช้รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ยาบางชนิดไมค่วรรับประทานร่วม
กับ VYTORIN ซึ่งรวมถึง:หากคุณไม่แน่ใจว่าควรเริ่มใช้ 

VYTORIN หรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์
ของคุณ

• อะมโิอดาโรน ใช้รักษาภาวะ
หัวใจเต้นผิดจังหวะ

• แอมโลดพิีน ใช้รักษาความดันโลหิต
สูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ• nefazodone ใชร้ักษา

อาการซึมเศร้าก่อนจะเริ่มทาน • ดิจอกซิน ใช้รักษาภาวะหัวใจ
ล้มเหลว• ยาทีม่ี cobicistat ยาที่ใชร้ักษาการ

ติดเชื้อเอชไอวีบอกแพทย์หาก:
1. ท่านกําลังตั้งครรภห์รือตั้งใจจะตั้ง
ครรภ์

• lomitapide (ยาทีใ่ช้รักษาอาการทาง
พันธุกรรมทีร่้ายแรงและหายาก
สภาพคอเลสเตอรอล)• สารยับยั้งโปรตีเอส ได้แก่ 

indinavir, nelfinavir, 
ritonavir, saquinavir ใชร้ักษา
การติดเชื้อเอชไอวี

ไม่ควรใช้ VYTORIN ในระหว่างตั้ง
ครรภ์ • แดปโตมัยซิน ยาทีใ่ช้รักษาผิวหนัง

และผิวหนังทีซ่ับซ้อน
การติดเชื้อโครงสร้างและ
แบคทีเรีย

2. คุณกําลังให้นมลูก
ไม่ควรใช้ VYTORIN ขณะให้นม • สารยับยั้งโปรตีเอสไวรัสตับอักเสบซี

บางชนิด (เช่น boceprevir หรือ 
telaprevir)

ยาเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจาก 
VYTORIN อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางาน หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงของ
ผลข้างเคียงกับ VYTORIN คุณอาจต้อง
ใชย้าในปริมาณที่แตกต่างกัน หรือคุณ
อาจต้องใช้ยาทีแ่ตกต่างกัน หรือทานยา
ในเวลาทีต่่างกัน

3. คุณมีอาการปวดกล้ามเนื้อ อ่อนแรง 
หรืออ่อนแรงโดยไมท่ราบสาเหตุ ไม่
ได้เกิดจากการออกกําลังกาย 
เนื่องจากในบางครั้งปัญหาของ
กล้ามเนื้ออาจเกิดขึ้นได้
ร้ายแรงรวมทั้งการสลายของ
กล้ามเนื้อส่งผลให้ไตเสียหายซึ่ง
อาจทําให้เสียชีวิตได้

• gemfibrozil ใช้รักษาระดับ
คอเลสเตอรอลสูง

• ciclosporin ใช้ในการยับยั้งระบบ
ภูมิคุ้มกัน

• ดานาซอล

• erythromycin, clarithromycin, 
telithromycin และกรด fusidic, ยา
ปฏิชีวนะที่ใชใ้นการรักษา
การติดเชื้อ

แพทย์หรือเภสัชกรของคุณมีข้อมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับยาทีต่้องระวังหรือหลีกเลี่ยง
ในขณะทีใ่ช้ VYTORIN

แพทย์ของคุณอาจทําการตรวจเลือด
เพื่อตรวจหาปัญหากล้ามเนื้อบาง
อย่าง
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คุณควรบอกแพทยท์ี่สั่งยาใหมใ่หคุ้ณ
ด้วยว่าคุณกําลังใช้ VYTORIN

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะทานก่อนหรือ
หลังอาหารก็ตาม

ถ้าคุณกินมากเกินไป (ยา
เกินขนาด)
โทรแจ้งแพทย์หรือศูนย์ข้อมูลสารพิษ
ทันที (โทรศัพท์ 13 11 26) หรือไปที่
โรงพยาบาลใกลบ้้านคุณโดยอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน หากคุณคิดว่าคุณหรือ
บุคคลอื่นอาจใช้ VYTORIN มากเกิน
ไป ทําเช่นนี้แม้ว่าจะไม่มีอาการไม่สบาย
หรือเป็นพิษก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ใช้ VYTORIN ในเวลา
เดียวกันในแต่ละวัน
การใช้ VYTORIN ในเวลาเดียวกันใน
แต่ละวันจะได้ผลดีที่สุด นอกจากนี้ยัง
ช่วยให้คุณจําได้ว่าควรทานยาเมื่อใด

วิธรีับประทาน VYTORIN

รับเท่าไหร่คะ
ใช้ VYTORIN เฉพาะเมื่อ
แพทย์ของคุณกําหนด

แพทยข์องคุณอาจขอใหคุ้ณใช้ 
VYTORIN ร่วมกับสารลด
คอเลสเตอรอลอื่น ๆ เช่นสารกักเก็บ
กรดนํ้าดี

ปริมาณที่แนะนําในผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปี
ขึ้นไป) คือหนึ่ง
VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 
หรือ 10/80 เม็ดวันละครั้งในตอนเย็น 
แพทย์ของคุณจะปรับขนาดยา 
VYTORIN ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของ
คุณ

หากคุณกําลังใช้สารกักเก็บ
กรดนํ้าดี เช่น
colestyramine ใช้ VYTORIN 
อย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนหรือสี่
ชั่วโมงหลังจากรับประทานกรดนํ้าดี

ขณะทีคุ่ณกําลังใช้ 
VYTORIN

สิ่งที่ต้องทํา
หากคุณตั้งครรภ์ขณะรับประทานยาไว
โตริน ให้หยุดใช้และแจ้งให้แพทย์
ทราบทันที

ปริมาณที่แนะนําในวัยรุ่น (อายุ 10 ถึง 
17 ปี) ที่มีไขมันในเลือดสูงในครอบครัว
คือ VYTORIN 10/10, 10/20 หรือ 
10/40 เม็ดวันละครั้งในตอนเย็น สูงสุด

ปริมาณที่แนะนําในวัยรุ่นคือ 10/40 มก.

ใชเ้วลานานแค่ไหน
VYTORIN ช่วยลดคอเลสเตอรอล
ของคุณ มันไมไ่ด้รักษาสภาพของคุณ

ให้ตรวจไขมันในเลือดของคุณเมื่อ
แพทยบ์อกเพื่อให้แน่ใจว่า 
VYTORIN ทํางาน
แม้ว่าคุณจะใช้ยาเพื่อรักษาระดับ
คอเลสเตอรอลสูง การตรวจระดับ
คอเลสเตอรอลเป็นประจําเป็นสิ่งสําคัญ 
คุณควรทราบระดับคอเลสเตอรอลและ
เป้าหมายของคุณด้วย

ดังนั้น คุณต้องกินยานี้ต่อไปตามคํา
แนะนําของแพทย์ หากคุณคาดว่าจะ
ลดคอเลสเตอรอลของคุณลงและ
ควบคุมมันให้ตํ่าลงเนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ

ปัญหากล้ามเนื้อ ยาเม็ด VYTORIN 
10/80 จึงเหมาะสําหรับผู้ป่วยทีม่ีความ
เสี่ยงสูงต่อปัญหาโรคหัวใจทีย่ังไม่ถึง
เป้าหมายคอเลสเตอรอลในขนาดที่ตํ่า
กว่า

คุณอาจต้องทานยาลดคอเลสเตอรอล
ตลอดชีวิต หากคุณหยุดใช้ VYTORIN 
ระดับคอเลสเตอรอลของคุณอาจเพิ่ม
ขึ้นอีกครั้ง

หากคุณกําลังจะเริ่มต้นใช้ยาใหม่ใดๆ 
ให้แจ้งแพทยแ์ละเภสัชกรว่าคุณ
กําลังใช้ยาไวโทริน

กลืน VYTORIN ด้วยแก้วนํ้า หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด บอก
แพทยว์่าคุณกําลังใชย้าไวโตรินถ้าลืมทาน

ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์และ
เภสัชกรของคุณอย่างระมัดระวัง หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไปของ

คุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและทานมื้อ
ต่อไปเมื่อคุณต้องการ มิเช่นนั้น ให้รับ
ประทานทันทีที่นึกได้ แล้วกลับไปใช้
แท็บเล็ตตามปกติ

แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหห้ยุดยา
เม็ดนี้สองสามวันก่อนการผ่าตัด

อาจแตกต่างไปจากข้อมูลในเอกสารฉบับ
นี้
หากคุณไม่เข้าใจคําแนะนํา ให้ขอ
ความช่วยเหลือจากแพทย์หรือ
เภสัชกร

สิ่งที่ห้ามทํา
อย่าให้ VYTORIN แกใ่คร แม้ว่าพวก
เขาจะมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับคุณก็ตามหากคุณไมแ่น่ใจว่าจะข้ามขนาดยาไป

หรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
ของคุณเมื่อไหร่จะเอา

VYTORIN ควรรับประทานวันละครั้ง
ในตอนเย็น

สิ่งที่ต้องระวังอย่าใชย้าสองครั้งเพื่อชดเชย
ปริมาณที่คุณพลาด หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ใน

ปริมาณมากตับผลิตโคเลสเตอรอลได้มากที่สุดเมื่อ
ร่างกายได้พักผ่อนและเมื่อไม่ไดร้ับ
ประทานอาหาร สําหรับคนส่วนใหญ่ เวลา
นี้เป็นเวลากลางคืนเมื่อหลับ ดังนั้น 
VYTORIN จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า
เมื่อถ่ายในตอนเย็น ช่วงเวลาที่ดี

จะเป็นหลังอาหารเย็นของคุณ

หากคุณมีปัญหาในการจําแท็บเล็ต 
โปรดขอคําแนะนําจากเภสัชกร

การดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมากอาจเพิ่ม
โอกาสที่ VYTORIN ทําให้เกิดปัญหาตับ

ควรหลีกเลี่ยงนํ้าเกรพฟรุตในขณะที่
รับประทาน VYTORIN
นํ้าเกรพฟรุตมีหนึ่งหรือ
ส่วนประกอบเพิ่มเติมที่เปลี่ยน
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เมแทบอลิซึมของยาบางชนิด รวม
ทั้ง VYTORIN

การรักษาพยาบาลหรือการรักษาในโรงพยาบาล 
ผลข้างเคียงทีร่้ายแรงนั้นหายาก

ความเสี่ยงของการสลายตัวของกล้าม
เนื้อยังมีมากขึ้นสําหรับผู้ป่วยสูงอายุ (
อายุ 65 ปขีึ้นไป) ผู้ป่วยหญิง ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาไต และผูป้่วยที่มีปัญหาต่อม
ไทรอยด์

ระมัดระวังในการขับขี่หรือใช้
เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่า 
VYTORIN ส่งผลต่อคุณอย่างไร

แจ้งให้แพทยท์ราบทันทหีากคุณ
สังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:
• ผื่นผิวหนังและลมพิษ

มีรายงานผลข้างเคียงกับ VYTORIN 
ที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการขับ
หรือใช้เครื่องจักรของคุณ การตอบ
สนองต่อ VYTORIN แต่ละรายการอาจ
แตกต่างกันไป

• ผื่นแดงขึ้น บางครั้งก็มีแผลเป็นรูป
เป้า ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงนั้นหายาก

• ผื่นที่เกิดขึ้นบนผิวหนังหรือแผล
ในปาก (ผื่นไลเคนอยด์)

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไว้ข้างต้น
อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยบางราย แจ้งให้
แพทยท์ราบหากคุณสังเกตเห็นผลกระ
ทบอื่นๆ

คอเลสเตอรอลสูงสามารถ
รักษาไดส้องวิธหีลัก:

• ปัสสาวะสีเข้ม
• การเคลื่อนไหวของลําไสส้ีอ่อน
• ปวดข้อ

แจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณสังเกต
เห็นสิ่งต่อไปนี้:

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต -
ซึ่งรวมถึงการลดคอเลสเตอรอล
อาหาร, การออกกําลังกายที่เพิ่มขึ้น,
และการควบคุมนํ้าหนัก ขอคําแนะนํา
จากแพทย์ก่อนเพิ่มการออกกําลังกาย

• ปวดศีรษะ
• คลื่นไส้
• อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

• เวียนหัว
• รู้สึกเหนื่อย
• ไอ
• ระคายเคืองกระเพาะอาหาร

• ท้องเสีย
• ลดความอยากอาหาร
• ร้อนวูบวาบ
• ความดันโลหิตสูง

• ความเจ็บปวด

• เลือดออกหรือชํ้าได้ง่ายขึ้น
กว่าปกติ

• ปวดท้องอย่างต่อเนื่องด้วย
อาการคลื่นไสแ้ละอาเจียน

สิ่งเหล่านีอ้าจเป็นผลข้างเคียงที่ร้าย
แรง คุณอาจต้องไปพบแพทย์โดยด่วน 
ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงนั้นหายาก

ยา -
ยาลดคอเลสเตอรอลใช้ร่วมกับการ
เปลี่ยนแปลงวิถชีีวิตเพื่อช่วยลด
คอเลสเตอรอล ปัญหาตับอาจเกิดขึ้นและอาจร้ายแรง 

แพทยข์องคุณอาจทําการตรวจเลือดเพื่อ
ตรวจตับของคุณ
แจ้งให้แพทยท์ราบทันทหีากคุณ
สังเกตเห็นอาการต่อไปนี้ของปัญหา
ตับ:

ผลข้างเคียง
เหล่านี้เป็นผลข้างเคียงทีพ่บบ่อยของ 
VYTORIN หรือ ezetimibe หรือ 
simvastatin

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบโดย
เร็วที่สุดหากคุณรู้สึกไม่สบายขณะรับ
ประทาน
ไวทอริน.

• รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแอ

• เบื่ออาหาร
• ปวดท้องตอนบน
• ปัสสาวะสเีข้ม

แจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณสังเกต
เห็นสิ่งต่อไปนี้:

VYTORIN ช่วยคนส่วนใหญ่ทีม่ี
คอเลสเตอรอลสูง แตอ่าจมีผลข้างเคียง
ที่ไม่พึงประสงค์ในบางคน ยาทุกชนิดอาจ
มีผลข้างเคียง บางครั้งก็จริงจัง ส่วน
ใหญ่ไม่ คุณอาจต้องเข้ารับการรักษาหาก
คุณได้รับผลข้างเคียง

• ภาวะซึมเศร้า
• สเีหลืองของผิวหนังหรือตาขาว

ของคุณ
• การรู้สึกเสียวซ่าหรือชาของมือ

หรือเท้า
แจ้งให้แพทยท์ราบทันทหีากคุณ
สังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:

• ปัญหาการนอนหลับ
• ความจําไมด่ี
• ความสับสน
• หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

• ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ความกดเจ็บหรืออ่อนแรง ไม่ไดเ้กิดจากการ
ออกกําลังกาย (ในบางกรณีทีห่ายากมาก 
อาการนี้อาจไม่หายไปหลังจากหยุด 
VYTORIN)

ขอให้แพทยห์รือเภสัชกรตอบคําถามที่
คุณอาจมี

• ปัญหาการหายใจรวมทั้งไอเรื้อรัง
และ/หรือ
หายใจถี่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นพร้อมกับ
ความเหนื่อยล้า นํ้าหนักลดโดยไม่
ทราบสาเหตุ หรือมีไข้

นีอ่าจเป็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรง 
เนื่องจากในบางครั้ง ปัญหาของกล้าม
เนื้ออาจร้ายแรง รวมถึงการสลายตัว
ของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้ไตเสียหายและ
อาจถึงแกช่ีวิตได้ คุณอาจต้องไปพบ
แพทยโ์ดยด่วน

แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหรือไป
ประสบอุบัติเหตแุละฉุกเฉินที่โรง
พยาบาลใกล้บ้านคุณ หากคุณสังเกต
เห็นสิ่งต่อไปนี:้

เหล่านี้เป็นผลข้างเคียงที่หายากของ 
ezetimibe หรือ simvastatin

• อาการบวมทีใ่บหน้า ริมฝีปาก ปาก 
คอ หรือลิ้น ซึ่งอาจ
ทําให้กลืนหรือหายใจลําบาก

ในผู้ป่วยวัยรุ่น (อายุ 10 ถึง 17 ปี) ไม่มี
การศึกษาผลของการใช้ VYTORIN เป็น
เวลานานกว่า 1 ปตี่อการพัฒนากระดูก 
การเจริญเติบโต การพัฒนาทางสังคม
และอารมณ์ หรือภาวะเจริญพันธุ์

ความเสี่ยงของการสลายตัวของกล้ามเนื้อ
จะมากขึ้นในปริมาณที่สูงขึ้นของ
VYTORIN โดยเฉพาะขนาด 10/80 
มก.

เหล่านี้มีผลข้างเคียงร้ายแรง. หากคุณมี 
คุณอาจมีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อ

ไวทอริน. คุณอาจต้องเร่งด่วน
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อย่าตื่นตระหนกกับรายการผลข้าง
เคียงที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ คุณอาจไม่พบ
ประสบการณ์ใด ๆ

แท็บเลต็บีบอัดแบบสองนูนสีขาว
ถึงขาว รูปทรงแคปซูล มี
เครื่องหมาย "313"

www.msdinfo.com.au/vytorincmi หรือ
สอบถามเภสัชกรของคุณ

หมายเลขทะเบียนของออสเตรเลีย: 

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 มก. 
Ezetimibe/ 80 มก. 
Simvastatin: สีขาวถึงสีขาวนวล 
เม็ดยารูปแคปซูล นูนสองด้านทีม่ี
เครื่องหมาย "315"

หลังจากใช้ VYTORIN

พื้นที่จัดเก็บ ชุดเริ่มต้นของ VYTORIN มี 5 หรือ 
10 เม็ด แพ็คการค้ามี 30 เม็ดเก็บแท็บเล็ตของคุณไวใ้นกล่องตุ่ม

จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องทาน
หากคุณนําแท็บเล็ตออกจากก้อนตุ่ม ยา
อาจจะเก็บไวไ้ด้ไมด่ี วัตถุดิบ
เก็บ VYTORIN ไวใ้นที่แห้งและเย็น
ซึ่งมีอุณหภูมิ อยู่ตํ่ากว่า 25 องศา
เซลเซียส อย่าเก็บไว ้หรือยาอื่นๆ ใน
ห้องนํ้าหรือใกลอ้่างล้างจาน

สารออกฤทธิ์:

วายโทริน 10/10 -
ezetimibe 10 มก. / ซิมวาสแตติน 10 
มก. ต่อเม็ด

อย่าทิ้งไวใ้นรถหรือบนขอบ
หน้าต่าง

ไวโทริน 10/20 -
10mg ezetimibe / 20mg simvastatin ต่อ
แท็บเล็ตความร้อนและความชื้นสามารถ

ทําลายยาบางชนิดได้ ไวโทริน 10/40 -
10mg ezetimibe / 40mg simvastatin 
ต่อแท็บเล็ต

เก็บไวใ้นที่ที่เด็กไม่สามารถเอื้อม
ถึงได้
ตู้ล็อคที่อยู่ห่างจากพื้นดินอย่างน้อยหนึ่ง
เมตรครึ่งเป็นสถานทีท่ี่ดีสําหรับเก็บยา

ไวโทริน 10/80 -
10mg ezetimibe / 80mg simvastatin 
ต่อแท็บเล็ต

ส่วนผสมทีไ่มใ่ช้งาน:การกําจัด
• บวิทเิลตไฮดรอกซีอะนิโซล
• กรดซติริกโมโนไฮเดรต
• ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม
• ไฮโปรเมลโลส
• แลคโตสโมโนไฮเดรต
• แมกนเีซียมสเตียเรต
• ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส
• โพรพิลแกลเลต

ถ้าหมอบอกให้หยุด
การใช้ VYTORIN หรือยาเม็ดหมดวัน
หมดอายุแล้ว ถามเภสัชกรของคุณว่า
จะทําอย่างไรกับสิ่งที่เหลืออยู่

รายละเอียดสินค้า
VYTORIN ไม่มีกลเูตน ซูโครส ทาร์ทรา
ซีน หรือสีย้อมเอโซอื่นๆหน้าตาเป็นยังไง

VYTORIN มาในแท็บเล็ตสี่ประเภท:
ผู้ผลิต

• VYTORIN 10/10 - 10 มก. 
Ezetimibe/10 มก. 
Simvastatin: สีขาวถึงสีขาว
นวล เม็ดรูปแคปซูล ยาเม็ดนูน
สองด้านที่มีเครื่องหมาย "311"

VYTORIN จําหน่ายในออสเตรเลียโดย:

Organon Pharma Pty Limited 
Building A, 26 ถนน Talavera 
MACQUARIE PARK NSW 2113• VYTORIN 10/20 - 10 มก. 

Ezetimibe/ 20 มก. 
Simvastatin: สีขาวหรือสีขาว
นวล เม็ดรูปแคปซูล บีบอัดสอง
ด้านที่มีเครื่องหมาย "312"

แผ่นพับนี้จัดทําขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2565

แผ่นพับ CMI นีเ้ป็นข้อมูลล่าสุดในขณะ
ทีพ่ิมพ์ หากต้องการตรวจสอบว่ามีการ
อัปเดตหรือไม่ โปรดดู
เว็บไซต,์

• ไวโตริน 10/40 - 10 มก.
Ezetimibe/ 40 มก. ซมิวาสแตติน:

ไวโทริน®
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