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VYTORIN ® Bu daralma, kalp ve beyin gibi hayati 
organlara kan akışını yavaşlatabilir veya 
bloke edebilir. Kan akışının bu şekilde 
engellenmesi kalp krizi veya felce neden 
olabilir.

Çocuklarda ve 
Ergenlerde Kullanım

Bu broşürde neler var? VYTORIN, çocuklarda ve 
ergenlerde (10-17 yaş) ailevi 
tedavide kullanılır.
hiperkolesterolemi, kalıtsal 
olan (yani ailelerden geçen) 
bir tür yüksek kolesterol.

Bu broşür, VYTORIN hakkında bazı 
genel soruları yanıtlamaktadır. 
Mevcut tüm içeriği içermiyor
bilgi. Doktorunuz veya 
eczacınız ile konuşmanın 
yerini tutmaz.

HDL kolesterol, kötü kolesterolün 
atardamarlarda birikmesini önlemeye 
yardımcı olduğu ve kalp hastalığına 
karşı koruduğu için genellikle 'iyi' 
kolesterol olarak adlandırılır. VYTORIN'in bu yaş grubundaki etkilerine 

ilişkin herhangi bir çalışma 
bulunmadığından, 10 yaşın altındaki 
çocuklarda kullanılması önerilmez.

Tüm ilaçların riskleri ve faydaları 
vardır. Doktorunuz tartıldı
Sizin için sağlayacağını 
düşündükleri faydalara karşı 
VYTORIN almanın riskleri.

trigliseritler
Trigliseritler, kanınızdaki kalp 
hastalığı riskinizi artırabilecek 
başka bir yağ türüdür.

Doktorunuz VYTORIN'in çocuğunuz 
için uygun olup olmadığını 
değerlendirecektir. Çocuğunuzun 
pubertal gelişimine bağlı olarak 
VYTORIN ona uygun olmayabilir.

Bu ilacı almakla ilgili herhangi bir 
endişeniz varsa, doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

VYTORIN nasıl çalışır?

VYTORIN yüksek total kolesterol, 
LDL (kötü) kolesterol ve 
trigliseritleri azaltır ve HDL (iyi) 
kolesterolü artırır.

Bu broşürü ilaç ile beraber 
saklayın.
Tekrar okumanız gerekebilir.

VYTORIN nedir?
için kullanılır

VYTORIN, ince bağırsakta 
kolesterol emilimini azaltarak ve 
karaciğerde yapılan kolesterol 
miktarını azaltarak çalışır. 
VYTORIN kilo vermenize 
yardımcı olmaz.

almadan önce
VYTORIN

VYTORIN, kolesterol ve trigliserit 
düzeylerini düşürmeye yardımcı olur. 
olan kişilerde kullanılır.
kolesterol seviyeleri çok yüksektir ve 
diyet tek başına bu seviyeleri yeterince 
düşüremediğinde.

Ne zaman almamalısın
VYTORIN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• VYTORIN'e veya bu kullanma 

talimatının sonunda listelenen 

bileşenlerden herhangi birine karşı 

alerjiniz var.

Alerjik reaksiyon belirtileri deri 
döküntüsü, kaşıntı, nefes darlığı, 
yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde 
veya boğazda şişmeyi içerebilir.

Kalp hastalığınız varsa ve kalp 
krizi öykünüz varsa veya
kararsız angina (göğüs ağrısı) nedeniyle 
hastaneye yatış, VYTORIN kalp krizi, felç, 
kalp kan akışını artırmak için ameliyat 
veya göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye 
yatış riskini azaltır.

Kolesterol
Kolesterol, vücutta bulunan çeşitli 
yağlı maddelerden biridir.
kan dolaşımı. Toplam kolesterolünüz 
esas olarak LDL ve HDL kolesterolden 
oluşur.

Doktorunuz VYTORIN'i başka bir 
nedenle reçete etmiş olabilir. 
varsa doktorunuza sorun
VYTORIN'in size neden reçete 
edildiğine ilişkin sorular.

• hamilesiniz veya 
emziriyorsunuz.
VYTORIN hamilelik ve 
emzirme döneminde 
kontrendikedir (yani 
kullanılmamalıdır). Bu ilacı 
hamilelik ve emzirme 
döneminde alırsanız, 
bebeğiniz bu ilacı emebilir ve

LDL kolesterol, atardamarlarınızın 
duvarlarında birikerek plak 
oluşturabileceğinden genellikle 'kötü' 
kolesterol olarak adlandırılır. Sonunda 
bu plak birikimi arterlerin daralmasına 
neden olabilir.

VYTORIN bağımlılık yapmaz.
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bebeğin normal gelişimi, fetal 

malformasyonlara (doğum kusurları) 

veya geri dönüşü olmayan hasara 

neden olur.

4. Asyalısın. • Bazı mantar enfeksiyonlarını tedavi 

etmek için kullanılan ketokonazol, 

itrakonazol, posakonazol ve 

vorikonazol

5. Niasin veya niasin içeren 
bir ürün alıyorsanız.

6. Karaciğer hastalığı veya karaciğer 

sorunları dahil olmak üzere herhangi bir 

tıbbi durumunuz var veya oldu.

• aktif karaciğer hastalığınız veya 

tekrarlanan kan testleriniz var

olası karaciğer problemlerini 

gösterir.

Yukarıdakilerden herhangi birini 
alıyorsanız, doktorunuz 
VYTORIN'i geçici olarak veya
kalıcı olarak.

Doktorunuz karaciğerinizde herhangi bir 

problem olmadığından emin olmak için 

bir kan testi yapacaktır.• Yüksek kolesterolü tedavi etmek için 

kullanılan diğer ilaçlara bağlı olarak 

kas ağrısı, hassasiyet veya güçsüzlük 

yaşadıysanız veya

trigliseritler.

Bazı ilaçlar ve VYTORIN 
birbirini etkileyebilir. Bunlar 
şunları içerir:7. Böbrek hastalığınız, şeker hastalığınız veya 

başka herhangi bir tıbbi sorununuz varsa.
• Elbasvir veya grazoprevir 

gibi belirli hepatit C antiviral 
ajanları

8. Düzenli olarak alkol kullanıyorsunuz.• Gemfibrozil, siklosporin, 
danazol, fusidik asit ve 
itrakonazol ve ketokonazol 
gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri 
gibi bazı ilaçlar alıyorsunuz. 
Daha fazla bilgi için lütfen bu 
CMI'daki "Diğer ilaçların 
alınması" bölümüne bakın.

9. Diğer ilaçlara veya gıdalar 
gibi diğer maddelere 
alerjiniz varsa,
koruyucular veya boyalar.

• Kolestiramin gibi safra asidi 

sekestranları, kolesterol seviyelerini 

düşürmek için kullanılır.

• Kolesterol seviyelerini düşürmek 
için diğer ilaçlar, örneğin diğer 
fibratlar, nikotinik asit (niasin 
olarak da bilinir).

Yukarıdakilerden herhangi birini 

doktorunuza söylemediyseniz, herhangi bir 

VYTORIN almadan önce onlara söyleyiniz.

Diğer ilaçları almak • Kan pıhtılarını önlemek için 

kullanılan varfarin, fluindion veya 

diğer ilaçlar

• ambalaj yırtılmış veya kurcalanma 

belirtileri gösteriyor. Doktorunuzdan reçetesiz satın 
aldığınız ilaçlar da dahil olmak 
üzere başka ilaçlar kullanıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz.
eczane, süpermarket veya sağlık gıda 
mağazası.

• paketin üzerindeki son kullanma 

tarihi geçti.

Bu ilacı son kullanma tarihi 
geçtikten sonra alırsanız, 
çalışmayabilir.

• gut için kullanılan kolşisin

• yüksek tansiyon ve anjin 
tedavisinde kullanılan verapamil

• angina tedavisinde kullanılan diltiazem
Bazı ilaçlar VYTORIN ile birlikte 
alınmamalıdır. Bunlar şunları 
içerir:

VYTORIN almaya başlamanız gerekip 
gerekmediğinden emin değilseniz, 
doktorunuzla konuşunuz.

• Düzensiz kalp atışını tedavi etmek 

için kullanılan amiodaron

• amlodipin, yüksek tansiyon ve 
anjin tedavisinde kullanılır• depresyon tedavisinde kullanılan 

nefazodonOnu almaya başlamadan önce • kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan 

digoksin• HIV enfeksiyonunun tedavisinde 
kullanılan bir ilaç olan kobisistat 
içeren ilaçlar.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza söyleyiniz:

1. hamilesiniz veya hamile kalmayı 
planlıyorsanız.

• lomitapid (ciddi ve nadir görülen bir genetik hastalığı 

tedavi etmek için kullanılan bir ilaç)

kolesterol durumu)• HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için 

kullanılan indinavir, nelfinavir, 

ritonavir, sakinavir dahil proteaz 

inhibitörleri

VYTORIN hamilelik sırasında 
kullanılmamalıdır. • daptomisin, komplike cilt ve cilt 

tedavisinde kullanılan bir ilaç
yapı enfeksiyonları ve 
bakteriyemi

2. emziriyorsunuz.
VYTORIN emzirme döneminde 
kullanılmamalıdır.

• belirli hepatit C virüsü proteaz 
inhibitörleri (boceprevir veya 
telaprevir gibi)

Bu ilaçlar VYTORIN'den 
etkilenebilir, ne kadar iyi çalıştığını 
etkileyebilir veya VYTORIN ile yan 
etki riskini artırabilir. İlacınıza farklı 
miktarlarda ihtiyacınız olabilir veya 
farklı ilaçlar almanız veya 
ilaçlarınızı farklı zamanlarda 
almanız gerekebilir.

3. Egzersizden kaynaklanmayan 

açıklanamayan kas ağrınız, 

hassasiyetiniz veya güçsüzlüğünüz var. 

Bunun nedeni, nadir durumlarda kas 

problemlerinin ortaya çıkabilmesidir.

ölüme yol açabilecek böbrek 
hasarıyla sonuçlanan kas 
yıkımı dahil ciddi.

• Yüksek kolesterol seviyelerini tedavi etmek için 

kullanılan gemfibrozil

• Bağışıklık sistemini baskılamak için 

kullanılan siklosporin

• danazol

• eritromisin, klaritromisin, 
telitromisin ve fusidik asit, 
tedavide kullanılan antibiyotikler
enfeksiyonlar

Doktorunuz veya eczacınız, VYTORIN 

kullanırken dikkatli olmanız veya kaçınmanız 

gereken ilaçlar hakkında daha fazla bilgiye 

sahiptir.

Doktorunuz belirli kas problemlerini 
kontrol etmek için kan testi yapabilir.
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Ayrıca size yeni bir ilaç yazan 
herhangi bir doktora VYTORIN 
kullandığınızı söylemelisiniz.

Ancak, yemekten önce veya 
sonra almanız önemli değildir.

Çok fazla alırsanız 
(doz aşımı)
Sizin veya bir başkasının çok fazla 
VYTORIN almış olabileceğini 
düşünüyorsanız, derhal 
doktorunuza veya Zehir Danışma 
Merkezine (telefon 13 11 26) telefon 
edin veya size en yakın hastanenin 
acil bölümüne gidin. Herhangi bir 
rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi 
olmasa bile bunu yapın.

Ancak VYTORIN'i her gün 
yaklaşık aynı saatte alınız.
VYTORIN'i her gün aynı saatte almak en 
iyi etkiye sahip olacaktır. Ayrıca dozunuzu 
ne zaman alacağınızı hatırlamanıza 
yardımcı olacaktır.

VYTORIN nasıl alınır

ne kadar alınır
VYTORIN'i sadece doktorunuz 

tarafından reçete edildiğinde alınız.

Doktorunuz VYTORIN'i safra asidi 
sekestranları gibi diğer kolesterol 
düşürücü ajanlarla birlikte almanızı 
isteyebilir.

Yetişkinlerde (18 yaş ve üzeri) 
önerilen doz birdir.
VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 veya 
10/80 tablet, akşamları günde bir 
kez. Doktorunuz, verdiğiniz yanıta 
göre VYTORIN dozunuzu 
ayarlayacaktır.

gibi bir safra asidi 
sekestranı alıyorsanız,
kolestiramin, VYTORIN'inizi 
safra asidi sekestranını 
aldıktan en az iki saat önce 
veya dört saat sonra alınız.

VYTORIN'i 
kullanırken

yapmanız gerekenler

VYTORIN kullanırken hamile 
kalırsanız, kullanmayı bırakın ve 
hemen doktorunuza bildirin.

Ailesel hiperkolesterolemili 
ergenlerde (10-17 yaş) önerilen 
doz, akşamları günde bir kez bir 
VYTORIN 10/10, 10/20 veya 
10/40 tablettir. Maksimum

adolesanlarda önerilen doz 10/40 
mg'dır.

ne kadar sürer
VYTORIN kolesterolünüzü düşürmeye 
yardımcı olur. Durumunuzu 
iyileştirmez.

VYTORIN'in çalıştığından emin 
olmak için doktorunuz söylediğinde 
kan yağlarınızı kontrol ettirin.
Yüksek kolesterolü tedavi etmek için 
ilaç alıyor olsanız bile, kolesterolünüzü 
düzenli olarak ölçtürmeniz önemlidir. 
Ayrıca kolesterol seviyenizi ve 
hedeflerinizi de bilmelisiniz.

Bu nedenle, kolesterolünüzü düşürmeyi 
ve düşürmeyi düşünüyorsanız, 
doktorunuzun önerdiği şekilde almaya 
devam etmelisiniz.Artan kas problemleri riski nedeniyle, 

VYTORIN 10/80 tableti sadece, düşük 
dozlarda kolesterol hedeflerine 
henüz ulaşmamış, kalp hastalığı 
problemleri açısından yüksek risk 
taşıyan hastalar içindir.

Hayatınız boyunca kolesterol 
düşürücü ilaç kullanmak zorunda 
kalabilirsiniz. VYTORIN almayı 
bırakırsanız, kolesterol seviyeleriniz 
tekrar yükselebilir.

Herhangi bir yeni ilaca başlamak 
üzereyseniz, doktorunuza ve 
eczacınıza VYTORIN 
kullandığınızı söyleyiniz.

VYTORIN'i bir bardak su ile 
yutunuz.

Elektif ameliyat olacaksanız, 
doktorunuza VYTORIN 
kullandığınızı söyleyiniz.almayı unutursan

Doktorunuz ve eczacınız tarafından size 
verilen tüm talimatları dikkatle 
uygulayınız.

Bir sonraki dozunuzun zamanı 
yaklaşıyorsa, unuttuğunuz dozu 
atlayın ve bir sonraki dozunuzu tam 
zamanında alın. Aksi takdirde, 
hatırladığınız anda onu alın ve 
ardından normalde yaptığınız gibi 
tabletinizi almaya geri dönün.

Doktorunuz ameliyattan birkaç gün 
önce tabletlerin kesilmesini 
önerebilir.Bu broşürde yer alan bilgilerden 

farklı olabilirler.
Talimatları anlamadıysanız, 
yardım için doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

yapmaman gereken şeyler

Sizinle aynı durumda olsalar 
bile VYTORIN'i başka birine 
vermeyin.

Dozu atlayıp atmayacağınızdan emin 
değilseniz, doktorunuz veya eczacınız ile 
konuşunuz.ne zaman almalı

VYTORIN günde bir kez 
akşamları alınmalıdır.

Dikkat edilmesi gerekenlerUnuttuğunuz dozu telafi 
etmek için çift doz 
almayınız.

Çok miktarda alkol içmekten 
kaçının.Karaciğer en fazla kolesterolü 

vücut dinlenirken ve diyetle 
alınmadığında üretir. Çoğu 
insan için bu, gece uyurken 
olur. Bu nedenle VYTORIN 
akşam alındığında daha 
etkilidir. İyi zaman
akşam yemeğinden sonra olurdu.

Tabletinizi almayı hatırlamakta 
güçlük çekiyorsanız, bazı ipuçları 
için eczacınıza danışınız.

Çok miktarda alkol içmek, 
VYTORIN'in karaciğer sorunlarına 
neden olma şansınızı artırabilir.
VYTORIN alırken greyfurt 
suyundan kaçınılmalıdır.
Greyfurt suyu bir veya
değiştiren daha fazla bileşen
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VYTORIN dahil bazı ilaçların 
metabolizması.

tıbbi yardım veya hastaneye yatış. 
Ciddi yan etkiler nadirdir.

Yaşlı hastalarda (65 yaş ve 
üzeri), kadın hastalarda, böbrek 
problemi olan hastalarda ve 
tiroid problemi olan hastalarda 
kas yıkımı riski daha fazladır.

VYTORIN'in sizi nasıl etkilediğini 
bilene kadar araç veya makine 
kullanırken dikkatli olun.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark 

ederseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

• deri döküntüsü ve kurdeşen
VYTORIN ile araç veya makine 
kullanma yeteneğinizi 
etkileyebilecek yan etkiler rapor 
edilmiştir. VYTORIN'e verilen 
bireysel cevaplar değişebilir.

• bazen hedef şeklinde lezyonlarla 
birlikte kırmızı döküntü Ciddi yan etkiler nadirdir.

• Deride oluşan döküntü veya 
ağızda yaralar (likenoid 
döküntü)

Bazı hastalarda yukarıda listelenmeyen 
diğer yan etkiler de ortaya çıkabilir. 
Başka bir etki fark ederseniz 
doktorunuza söyleyiniz.

Yüksek kolesterol iki ana 
yolla tedavi edilebilir:

• koyu renkli idrar
• açık renkli bağırsak hareketleri

• eklem ağrısı

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz 

doktorunuza söyleyiniz:

Yaşam Tarzı Değişiklikleri -

bu bir kolesterol düşürücü içerir
beslenme, fiziksel aktiviteyi artırma,
ve kilo yönetimi. Fiziksel aktiviteyi 
artırmadan önce doktorunuzdan 
tavsiye isteyin.

• Baş ağrısı
• Mide bulantısı

• Kas ağrıları
• Baş dönmesi

• Yorgun hissetmek

• Öksürük

• mide tahrişi
• İshal
• İştah azalması
• sıcak basması

• Hipertansiyon

• Ağrı

• daha kolay kanama veya morarma
normalden

• mide bulantısı ve kusma ile 
sürekli karın ağrısı.

Bunlar ciddi yan etkiler olabilir. 
Acil tıbbi müdahaleye ihtiyacınız 
olabilir. Ciddi yan etkiler nadirdir.

İlaçlar -
Kolesterol düşürücü ilaçlar, kolesterolü 

düşürmeye yardımcı olmak için yaşam tarzı 

değişiklikleriyle birlikte kullanılır. Karaciğer sorunları da ortaya çıkabilir ve 

ciddi olabilir. Doktorunuz karaciğerinizi 

kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

Aşağıdaki karaciğer problemlerinden 
herhangi birini fark ederseniz derhal 
doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler
Bunlar, VYTORIN'in veya 
ezetimib veya simvastatinin 
daha yaygın yan etkileridir.

kullanırken kendinizi iyi hissetmiyorsanız, 

mümkün olan en kısa sürede doktorunuza 

veya eczacınıza söyleyiniz.

VYTORIN.

• yorgun veya zayıf hissetmek

• iştah kaybı
• üst karın ağrısı
• Koyu idrar

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz 

doktorunuza söyleyiniz:

VYTORIN, yüksek kolesterolü olan 
çoğu kişiye yardımcı olur, ancak 
birkaç kişide istenmeyen yan 
etkileri olabilir. Tüm ilaçların yan 
etkileri olabilir. Bazen ciddidirler, 
çoğu zaman değildirler. Bazı yan 
etkileri yaşarsanız tıbbi tedaviye 
ihtiyacınız olabilir.

• Depresyon
• cildin veya gözlerin 

beyazının sararması.
• Ellerde veya ayaklarda karıncalanma 

veya uyuşma

Aşağıdakileri fark ederseniz hemen 
doktorunuza söyleyiniz:

• Uyku problemi
• Zayıf hafıza
• Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

• Erektil disfonksiyon

• egzersizden kaynaklanmayan 

açıklanamayan kas ağrıları, hassasiyet 

veya güçsüzlük (çok nadir durumlarda 

bu, VYTORIN'i durdurduktan sonra 

kaybolmayabilir).

Doktorunuza veya eczacınıza 
sorabileceğiniz tüm soruları 
yanıtlamasını isteyin.

• Kalıcı öksürük ve/veya dahil olmak 
üzere solunum sorunları
yorgunluk, açıklanamayan kilo 
kaybı veya ateşle de ortaya 
çıkabilen nefes darlığı

Bu ciddi bir yan etki olabilir. Bunun 
nedeni, nadir durumlarda, ölüme yol 
açabilecek böbrek hasarıyla 
sonuçlanan kas yıkımı da dahil olmak 
üzere kas sorunlarının ciddi 
olabilmesidir. Acil tıbbi müdahaleye 
ihtiyacınız olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark 
ederseniz DERHAL doktorunuza 
bildiriniz veya size en yakın hastanenin 
acil bölümüne başvurunuz:

Bunlar ezetimib veya simvastatinin 

nadir yan etkileridir.

• yüzün, dudakların, ağzın, 
boğazın veya dilin şişmesi
yutma veya nefes almada zorluğa 
neden olur

Adolesan hastalarda (10 ila 17 yaş), 
VYTORIN almanın kemik gelişimi, 
büyüme, sosyal ve duygusal gelişim 
veya doğurganlık üzerindeki 
etkisine ilişkin 1 yıldan uzun çalışma 
yapılmamıştır.

Daha yüksek dozlarda kas 
yıkımı riski daha fazladır.
VYTORIN, özellikle 10/80 mg 
doz.

Bunlar ciddi yan etkilerdir. Onlara 
sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyon 
geçirmiş olabilirsiniz.
VYTORIN. acil ihtiyacınız olabilir
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Bu olası yan etkiler listeleri sizi 
endişelendirmesin. Bunların hiçbirini 
deneyimlemeyebilirsiniz.

"313" ile işaretlenmiş, beyaz ila 
kirli beyaz, kapsül şeklinde, 
bikonveks sıkıştırılmış tablet.

www.msdinfo.com.au/vytorincmi 
veya eczacınıza sorunuz.

Avustralya Kayıt Numarası: 

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 - 10mg 
Ezetimibe/ 80mg Simvastatin: 
Beyaz ila kirli beyaz, kapsül 
şeklinde, bikonveks sıkıştırılmış 
tablet "315" ile işaretlenmiştir.

VYTORIN'i kullandıktan sonra

Depolamak Bir VYTORIN başlangıç   paketi 5 
veya 10 tablet içerir. Bir ticaret 
paketi 30 tablet içerir.

Tabletlerinizi alma zamanı gelene 
kadar blister ambalajında   saklayın.
Tabletleri blister ambalajından 
çıkarırsanız, iyi tutmayabilirler. İçindekiler
VYTORIN'i serin ve kuru bir 
yerde saklayın. 25°C'nin 
altında kalır. saklamayın veya 
banyoda veya lavabonun 
yanında başka bir ilaç.

Aktif madde:

VYTORIN 10/10 -
Tablet başına 10 mg ezetimib/10 mg 
simvastatin

Arabada veya pencere pervazında 
bırakmayın.

VYTORIN 10/20 -
Tablet başına 10mg ezetimib/20mg 
simvastatinSıcak ve nem bazı ilaçları yok 

edebilir. VYTORIN 10/40 -
Tablet başına 10 mg ezetimib/ 40 mg 
simvastatin

Çocukların ulaşamayacağı bir yerde 
saklayın.

Yerden en az bir buçuk metre 
yükseklikte kilitli bir dolap, ilaçları 
saklamak için iyi bir yerdir.

VYTORIN 10/80 -
Tablet başına 10mg ezetimib/80mg 
simvastatin

Aktif olmayan bileşenler:
İmha etmek

• butillenmiş hidroksianisol

• sitrik asit monohidrat
• kroskarmeloz sodyum
• hipromelloz
• laktoz monohidrat
• magnezyum stearat

• mikrokristal selüloz
• propil gallat

Doktorunuz size durmanızı söylerse
VYTORIN veya tabletlerin son 
kullanma tarihleri   geçmişse, 
kalanları ne yapacağını 
eczacınıza sorunuz.

Ürün Açıklaması
VYTORIN, glüten, sakaroz, tartrazin veya 

başka herhangi bir azo boyar madde 

içermez.
Ne gibi görünüyor

VYTORIN dört tür tabletle gelir:
Tedarikçi

• VYTORIN 10/10 - 10mg 
Ezetimibe/10mg Simvastatin: 
Beyaz ila kirli beyaz, kapsül 
şeklinde, bikonveks sıkıştırılmış 
tablet "311" ile işaretlenmiştir.

VYTORIN, Avustralya'da aşağıdakiler tarafından tedarik 

edilmektedir:

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

Ezetimibe/ 20mg Simvastatin: 
Beyaz ila kirli beyaz, kapsül 
şeklinde, bikonveks sıkıştırılmış 
tablet "312" ile işaretlenmiştir.

Bu broşür Mart 2022'de 
hazırlanmıştır.

Bu CMI broşürü, basıldığı tarihte günceldi. 

Güncellenip güncellenmediğini kontrol 

etmek için lütfen

İnternet sitesi,

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