
Ezetimibe / Simvastatin
Thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng

VYTORIN ® Sự thu hẹp này có thể làm chậm hoặc 
chặn dòng máu đến các cơ quan quan 
trọng như tim và não. Việc ngăn chặn 
dòng máu này có thể dẫn đến đau tim 
hoặc đột quỵ.

Sử dụng ở trẻ em và 
thanh thiếu niên

Nội dung trong tờ rơi này VYTORIN được sử dụng ở trẻ em và 
thanh thiếu niên (10 đến 17 tuổi) để 
điều trị gia đình
tăng cholesterol máu, một loại 
cholesterol cao có tính di truyền 
(tức là di truyền qua gia đình).

Tờ rơi này trả lời một số câu hỏi 
thường gặp về VYTORIN. Nó không 
chứa tất cả những thứ có sẵn
thông tin. Nó không thay thế cho việc 
nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của 
bạn.

HDL cholesterol thường được 
gọi là cholesterol 'tốt' vì nó giúp 
giữ cholesterol xấu tích tụ trong 
động mạch và bảo vệ chống lại 
bệnh tim. VYTORIN không được khuyến cáo sử 

dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi, vì chưa 
có nghiên cứu nào về tác dụng của nó 
ở nhóm tuổi này.

Tất cả các loại thuốc đều có rủi ro và 
lợi ích. Bác sĩ của bạn đã cân
những rủi ro khi bạn dùng VYTORIN so 

với những lợi ích mà họ mong đợi nó sẽ 

mang lại cho bạn.

Chất béo trung tính

Triglyceride là một dạng chất béo 
khác trong máu có thể làm tăng 
nguy cơ mắc bệnh tim.

Bác sĩ sẽ đánh giá liệu VYTORIN 
có phù hợp với con bạn hay 
không. Tùy thuộc vào sự phát 
triển dậy thì của con bạn, 
VYTORIN có thể không phù hợp 
với trẻ.

Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về 
việc dùng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ 
hoặc dược sĩ của bạn.

Cách VYTORIN hoạt động

VYTORIN làm giảm cholesterol 
toàn phần, cholesterol LDL (xấu) và 
triglyceride tăng cao và tăng 
cholesterol HDL (tốt).

Giữ cái tờ giấy với mấy thứ 
thuốc nhé.
Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.

VYTORIN là gì
được dùng cho

VYTORIN hoạt động bằng cách 
giảm sự hấp thụ cholesterol ở ruột 
non và bằng cách giảm lượng 
cholesterol được tạo ra trong gan. 
VYTORIN không giúp bạn giảm 
cân.

Trước khi bạn lấy
VYTORIN

VYTORIN giúp giảm mức cholesterol và 
chất béo trung tính. Nó được sử dụng ở 
những người có
mức cholesterol quá cao và khi chỉ ăn 
kiêng không thể làm giảm mức độ này 
một cách đầy đủ.

Khi nào bạn không nên lấy nó

Không dùng VYTORIN nếu:

• bạn bị dị ứng với VYTORIN 
hoặc bất kỳ thành phần nào 
được liệt kê ở cuối tờ rơi này.

Các triệu chứng của phản ứng dị 
ứng có thể bao gồm phát ban 
da, ngứa ngáy, khó thở, sưng 
mặt, môi, miệng, lưỡi hoặc cổ 
họng.

Nếu bạn bị bệnh tim và tiền 
sử đau tim hoặc
nhập viện vì đau thắt ngực không ổn 
định (đau ngực), VYTORIN làm giảm 
nguy cơ đau tim, đột quỵ, phẫu thuật 
để tăng lưu lượng máu đến tim hoặc 
nhập viện vì đau ngực.

Cholesterol

Cholesterol là một trong một số chất 
béo được tìm thấy trong
dòng máu. Tổng lượng cholesterol của bạn 

được tạo thành chủ yếu từ cholesterol LDL 

và HDL.

Bác sĩ của bạn có thể đã kê đơn 
VYTORIN vì một lý do khác. Hỏi 
bác sĩ nếu bạn có
câu hỏi về lý do tại sao VYTORIN 
được kê đơn cho bạn.

• bạn đang mang thai hoặc cho 
con bú.
VYTORIN chống chỉ định (tức là 
không nên dùng) trong thời kỳ 
mang thai và cho con bú. Nếu bạn 
dùng thuốc này trong khi mang 
thai và cho con bú, em bé của bạn 
có thể hấp thụ thuốc này và nó có 
thể ảnh hưởng đến

Cholesterol LDL thường được gọi là 
cholesterol 'xấu' vì nó có thể tích tụ trong 
thành động mạch của bạn tạo thành 
mảng bám. Cuối cùng sự tích tụ mảng 
bám này có thể dẫn đến thu hẹp động 
mạch.

VYTORIN không gây nghiện.
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sự phát triển bình thường của em 

bé gây ra dị tật thai nhi (dị tật bẩm 

sinh) hoặc tổn thương không thể 

phục hồi.

4. bạn là người Châu Á. • ketoconazole, itraconazole, 

posaconazole và voriconazole được sử 

dụng để điều trị một số bệnh nhiễm 

nấm

5. bạn đang dùng niacin hoặc một 
sản phẩm có chứa niacin.

6. bạn đang hoặc đã từng mắc bất kỳ tình 

trạng sức khỏe nào, bao gồm cả bệnh 

gan hoặc các vấn đề về gan.

• bạn bị bệnh gan đang hoạt động 

hoặc xét nghiệm máu nhiều lần

cho thấy các vấn đề về gan có 

thể xảy ra.

Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc 
nào ở trên, bác sĩ có thể đề nghị dừng 
VYTORIN tạm thời hoặc
vĩnh viễn.

Bác sĩ sẽ xét nghiệm máu để 
đảm bảo rằng bạn không có 
vấn đề gì với gan.• bạn đã bị đau cơ, đau hoặc 

yếu do các loại thuốc khác 
được sử dụng để điều trị 
cholesterol cao hoặc
chất béo trung tính.

Một số loại thuốc và VYTORIN có 
thể ảnh hưởng lẫn nhau. Bao 
gồm các:

7. bạn bị bệnh thận, tiểu đường 
hoặc bất kỳ vấn đề y tế nào 
khác. • Một số tác nhân kháng vi-rút viêm 

gan C, chẳng hạn như elbasvir hoặc 

grazoprevir
8. bạn uống rượu thường xuyên.• Bạn đang dùng một số loại 

thuốc như gemfibrozil, 
ciclosporin, danazol, axit fusidic 
và các chất ức chế CYP3A4 mạnh 
như itraconazole và 
ketoconazole. Vui lòng xem 
phần "Dùng các loại thuốc khác" 
trong CMI này để biết thêm 
thông tin.

9. bạn có dị ứng với bất kỳ loại thuốc 

nào khác hoặc bất kỳ chất nào 

khác, chẳng hạn như thực phẩm,

chất bảo quản hoặc thuốc nhuộm.

• chất cô lập axit mật, chẳng hạn như 

colestyramine, được sử dụng để 

giảm mức cholesterol.

• các loại thuốc khác để giảm 
mức cholesterol, ví dụ, fibrat 
khác, axit nicotinic (còn được 
gọi là niacin).

Nếu bạn chưa nói với bác sĩ của bạn về bất 

kỳ điều nào ở trên, hãy nói với họ trước khi 

bạn dùng bất kỳ VYTORIN nào.

Dùng các loại thuốc khác • Warfarin, fluindione hoặc các loại thuốc khác 

được sử dụng để ngăn ngừa cục máu đông
• bao bì bị rách hoặc có dấu 

hiệu giả mạo. Cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng 
bất kỳ loại thuốc nào khác, bao 
gồm cả những loại thuốc bạn mua 
mà không có đơn từ
hiệu thuốc, siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm tốt 

cho sức khỏe.

• ngày hết hạn trên bao bì 
đã qua.
Nếu bạn dùng thuốc này sau khi hết 

hạn sử dụng, thuốc có thể không có 

tác dụng.

• colchicine, được sử dụng cho bệnh gút

• verapamil, được sử dụng để điều trị 

huyết áp cao và đau thắt ngực

• diltiazem, được sử dụng để điều trị đau thắt ngực

Một số loại thuốc không nên 
dùng với VYTORIN. Bao gồm 
các:

Nếu bạn không chắc mình có nên bắt đầu 

dùng VYTORIN hay không, hãy nói 

chuyện với bác sĩ của bạn.

• amiodarone, được sử dụng để điều 

trị nhịp tim không đều

• amlodipine, được sử dụng để điều trị 

huyết áp cao và đau thắt ngực• nefazodone, được sử dụng để điều 

trị trầm cảmTrước khi bạn bắt đầu sử dụng nó • digoxin, được sử dụng để điều trị 

suy tim• thuốc có chứa cobicistat, một loại 
thuốc được sử dụng trong điều trị 
nhiễm HIV.

Nói với bác sĩ của bạn nếu:

1. bạn đang mang thai hoặc có ý 
định mang thai.

• lomitapide (một loại thuốc được sử dụng để điều trị 

bệnh di truyền nghiêm trọng và hiếm gặp

tình trạng cholesterol)• chất ức chế protease, bao gồm 
indinavir, nelfinavir, ritonavir, 
saquinavir, được sử dụng để điều 
trị nhiễm HIV

VYTORIN không nên được sử dụng 

trong thời kỳ mang thai.
• daptomycin, một loại thuốc được sử dụng 

để điều trị da và da phức tạp

nhiễm trùng cấu trúc và vi 
khuẩn huyết

2. bạn đang cho con bú.
VYTORIN không nên được sử dụng 
trong khi cho con bú.

• một số chất ức chế protease vi rút viêm 

gan C (chẳng hạn như boceprevir hoặc 

telaprevir)
Những loại thuốc này có thể bị ảnh hưởng 

bởi VYTORIN, có thể ảnh hưởng đến hiệu 

quả hoạt động của thuốc hoặc có thể làm 

tăng nguy cơ tác dụng phụ với VYTORIN. 

Bạn có thể cần các lượng thuốc khác nhau, 

hoặc bạn có thể cần uống các loại thuốc 

khác nhau hoặc uống thuốc vào các thời 

điểm khác nhau.

3. bạn bị đau cơ, đau hoặc yếu cơ 
không rõ nguyên nhân không phải 
do tập thể dục. Điều này là do 
trong những trường hợp hiếm 
hoi, các vấn đề về cơ có thể
nghiêm trọng, bao gồm phá vỡ 
cơ bắp dẫn đến tổn thương thận 
có thể dẫn đến tử vong.

• gemfibrozil, được sử dụng để điều trị 

mức cholesterol cao

• ciclosporin, được sử dụng để ngăn chặn 

hệ thống miễn dịch

• danazol

• erythromycin, clarithromycin, 

telithromycin và axit fusidic, thuốc 

kháng sinh được sử dụng để điều trị

nhiễm trùng

Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn có thêm 
thông tin về các loại thuốc cần thận 
trọng hoặc tránh khi dùng VYTORIN.

Bác sĩ có thể làm xét nghiệm máu để 
kiểm tra các vấn đề về cơ nhất định.
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Bạn cũng nên nói với bất kỳ bác sĩ 
nào đang kê đơn thuốc mới cho bạn 
rằng bạn đang dùng VYTORIN.

Tuy nhiên, không quan trọng là 
bạn uống trước hay sau khi ăn.

Nếu bạn dùng quá 
nhiều (quá liều)

Gọi ngay cho bác sĩ hoặc Trung tâm 
thông tin về chất độc của bạn (điện 
thoại 13 11 26), hoặc đến bệnh viện 
gần nhất để cấp cứu và cấp cứu tai 
nạn nếu bạn nghĩ rằng bạn hoặc bất 
kỳ ai khác có thể đã uống quá nhiều 
VYTORIN. Làm điều này ngay cả khi 
không có dấu hiệu khó chịu hoặc ngộ 
độc.

Tuy nhiên, hãy dùng VYTORIN vào cùng 
một thời điểm mỗi ngày.

Uống VYTORIN vào cùng một thời 
điểm mỗi ngày sẽ có hiệu quả tốt nhất. 
Nó cũng sẽ giúp bạn nhớ khi nào dùng 
liều của bạn.

Cách dùng VYTORIN

Lấy bao nhiêu
Chỉ dùng VYTORIN khi 
được bác sĩ kê đơn.

Bác sĩ có thể yêu cầu bạn dùng 
VYTORIN với các thuốc giảm 
cholesterol khác như chất cô lập 
axit mật.

Liều khuyến cáo ở người lớn 
(18 tuổi trở lên) là một
VYTORIN 10/10, 20/10, 10/40 hoặc 
10/80 viên mỗi ngày một lần, vào 
buổi tối. Bác sĩ sẽ điều chỉnh liều 
VYTORIN tùy thuộc vào phản ứng 
của bạn.

Nếu bạn đang dùng chất cô lập 
axit mật, chẳng hạn như
colestyramine, hãy uống 
VYTORIN của bạn ít nhất hai giờ 
trước hoặc bốn giờ sau khi uống 
chất cô lập axit mật.

Trong khi bạn đang sử 
dụng VYTORIN

Những điều bạn phải làm

Nếu bạn có thai khi đang dùng 
VYTORIN, hãy ngừng dùng và báo 
cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.

Liều khuyến cáo ở thanh thiếu niên 
(10 đến 17 tuổi) bị tăng cholesterol 
máu gia đình là một viên VYTORIN 
10/10, 10/20 hoặc 10/40 một lần mỗi 
ngày, vào buổi tối. Giá trị lớn nhất

liều khuyến cáo ở thanh thiếu niên là 
10/40 mg.

Mất bao lâu
VYTORIN giúp giảm cholesterol của bạn. 

Nó không chữa khỏi tình trạng của bạn.

Kiểm tra mỡ máu khi bác sĩ 
yêu cầu để đảm bảo 
VYTORIN đang hoạt động.
Ngay cả khi bạn đang dùng thuốc để điều 
trị cholesterol cao, điều quan trọng là 
phải đo lượng cholesterol của bạn 
thường xuyên. Bạn cũng nên biết mức 
cholesterol và mục tiêu của mình.

Vì vậy, bạn phải tiếp tục dùng 
theo chỉ dẫn của bác sĩ nếu bạn 
mong muốn giảm cholesterol và 
giữ được mức thấp.Do làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề 

về cơ, viên nén VYTORIN 10/80 chỉ 
dành cho những bệnh nhân có nguy 
cơ cao mắc các vấn đề về bệnh tim 
chưa đạt được mục tiêu về 
cholesterol ở liều thấp hơn.

Bạn có thể phải dùng thuốc hạ 
cholesterol trong suốt quãng đời còn 
lại. Nếu bạn ngừng dùng VYTORIN, 
mức cholesterol của bạn có thể tăng 
trở lại.

Nếu bạn sắp bắt đầu sử dụng bất 
kỳ loại thuốc mới nào, hãy cho bác 
sĩ và dược sĩ biết rằng bạn đang 
dùng VYTORIN.

Nuốt VYTORIN với một cốc 
nước.

Nếu bạn chuẩn bị phẫu thuật tự 
chọn, hãy cho bác sĩ biết rằng bạn 
đang dùng VYTORIN.

Nếu bạn quên lấy nó
Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn của 
bác sĩ và dược sĩ của bạn một cách cẩn 
thận.

Nếu gần đến lúc dùng liều tiếp 
theo, hãy bỏ qua liều bạn đã 
quên và dùng liều tiếp theo khi 
bạn muốn. Nếu không, hãy uống 
ngay khi nhớ ra, sau đó quay lại 
sử dụng máy tính bảng như 
bình thường.

Bác sĩ có thể đề nghị ngừng sử dụng 
thuốc vài ngày trước khi phẫu thuật.

Chúng có thể khác với thông tin 
có trong tờ rơi này.
Nếu bạn không hiểu hướng 
dẫn, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ 
để được giúp đỡ.

Những điều bạn không được làm

Không cung cấp VYTORIN cho bất kỳ 
ai khác, ngay cả khi họ có cùng tình 
trạng với bạn.

Nếu bạn không chắc chắn có nên bỏ qua liều 

hay không, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn.
Khi nào thì lấy nó

VYTORIN nên được thực hiện một lần 
một ngày, vào buổi tối.

Những điều cần cẩn thậnKhông dùng liều gấp đôi để 
bù cho liều bạn đã quên. Tránh uống nhiều rượu.

Gan sản xuất lượng cholesterol lớn 
nhất khi cơ thể nghỉ ngơi và khi 
không có chế độ ăn kiêng. Đối với 
hầu hết mọi người, đây là vào ban 
đêm khi ngủ. Vì vậy, VYTORIN có 
hiệu quả hơn khi uống vào buổi tối. 
Khoảng thời gian tốt đẹp
sẽ là sau bữa ăn tối của bạn.

Nếu bạn gặp khó khăn khi nhớ 
uống thuốc, hãy hỏi dược sĩ để 
biết một số gợi ý.

Uống nhiều rượu có thể làm 
tăng nguy cơ nhiễm VYTORIN 
gây ra các vấn đề về gan.
Nên tránh uống nước bưởi 
khi đang dùng VYTORIN.
Nước bưởi chứa một hoặc
nhiều thành phần làm thay đổi
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chuyển hóa của một số loại thuốc, 
bao gồm cả VYTORIN.

chăm sóc y tế hoặc nhập viện. tác dụng 
phụ nghiêm trọng là rất hiếm.

Nguy cơ gãy cơ cũng cao hơn đối 
với bệnh nhân lớn tuổi (65 tuổi 
trở lên), bệnh nhân nữ, bệnh 
nhân có vấn đề về thận và bệnh 
nhân có vấn đề về tuyến giáp.

Hãy cẩn thận khi lái xe hoặc vận hành máy 

móc cho đến khi bạn biết VYTORIN ảnh 

hưởng đến bạn như thế nào.

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu 

bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây:

• phát ban da và phát ban
Đã có những tác dụng phụ được báo cáo với 

VYTORIN có thể ảnh hưởng đến khả năng lái 

xe hoặc vận hành máy móc của bạn. Phản 

ứng của từng cá nhân đối với VYTORIN có thể 

khác nhau.

• phát ban đỏ nổi lên, đôi khi có các 
tổn thương hình đích tác dụng phụ nghiêm trọng là rất hiếm.

• phát ban xuất hiện trên da hoặc vết 

loét trong miệng (phát ban 

lichenoid)

Các tác dụng phụ khác không được liệt kê ở 

trên cũng có thể xảy ra ở một số bệnh nhân. 

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác 

dụng nào khác.
Cholesterol cao có thể được 
điều trị theo hai cách chính:

• nước tiểu sẫm màu

• chuyển động ruột màu sáng
• đau khớp

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn nhận thấy bất 

kỳ điều nào sau đây:

Thay đổi lối sống -
điều này bao gồm giảm cholesterol
ăn kiêng, tăng cường hoạt động thể chất,

và quản lý cân nặng. Hãy hỏi ý kiến   
của bác sĩ trước khi tăng cường hoạt 
động thể chất.

• Đau đầu
• Buồn nôn

• Đau cơ
• Chóng mặt

• Cảm thấy mệt

• Ho
• Kích ứng dạ dày
• Bệnh tiêu chảy

• Giảm sự thèm ăn
• Nóng bừng

• Tăng huyết áp

• Đau đớn

• chảy máu hoặc bầm tím dễ dàng hơn

hơn bình thường

• đau bụng ổn định kèm theo 
buồn nôn và nôn.

Đây có thể là những tác dụng phụ nghiêm 

trọng. Bạn có thể cần chăm sóc y tế khẩn 

cấp. tác dụng phụ nghiêm trọng là rất hiếm.
Các loại thuốc -

Thuốc giảm cholesterol được sử 
dụng cùng với thay đổi lối sống để 
giúp giảm cholesterol. Các vấn đề về gan cũng có thể xảy ra và có 

thể nghiêm trọng. Bác sĩ có thể làm xét 

nghiệm máu để kiểm tra gan của bạn

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu 

bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào 

sau đây của các vấn đề về gan:

Phản ứng phụ
Đây là những tác dụng phụ phổ 
biến hơn của VYTORIN hoặc của 
ezetimibe hoặc simvastatin.

Nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 
càng sớm càng tốt nếu bạn cảm thấy 
không khỏe khi đang dùng
VYTORIN.

• cảm thấy mệt mỏi hoặc yếu

• ăn mất ngon
• đau bụng trên
• Nước tiểu đậm

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn nhận thấy bất 

kỳ điều nào sau đây:

VYTORIN giúp ích cho hầu hết những 
người có cholesterol cao, nhưng nó có 
thể có tác dụng phụ không mong muốn 
ở một số người. Tất cả các loại thuốc đều 
có thể gây nên tác dụng phụ. Đôi khi họ 
nghiêm túc, hầu hết thời gian thì không. 
Bạn có thể cần điều trị y tế nếu gặp một 
số tác dụng phụ.

• Sự chán nản
• vàng da hoặc lòng trắng 

của mắt bạn.
• Ngứa ran hoặc tê tay 

hoặc chân
Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu 

bạn nhận thấy những điều sau:
• Khó ngủ
• Trí nhớ kém
• Lú lẫn
• Rối loạn cương dương

• Đau nhức, căng cơ hoặc yếu cơ không rõ 

nguyên nhân, không phải do tập thể dục 

(trong một số rất hiếm trường hợp, tình 

trạng này có thể không biến mất sau khi 

ngừng VYTORIN).

Yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn 
trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể 
có.

• Các vấn đề về hô hấp bao gồm 
ho dai dẳng và / hoặc
khó thở, cũng có thể xảy ra kèm 
theo mệt mỏi, sụt cân không rõ 
nguyên nhân hoặc sốt

Đây có thể là một tác dụng phụ nghiêm 

trọng. Điều này là do trong một số trường 

hợp hiếm hoi, các vấn đề về cơ có thể 

nghiêm trọng, bao gồm cả sự cố cơ dẫn 

đến tổn thương thận và có thể dẫn đến tử 

vong. Bạn có thể cần chăm sóc y tế khẩn 

cấp.

Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức 
hoặc đến tai nạn và cấp cứu tại bệnh 
viện gần nhất, nếu bạn nhận thấy 
bất kỳ điều nào sau đây:

Đây là những tác dụng phụ hiếm gặp 

của ezetimibe hoặc simvastatin.

• sưng mặt, môi, miệng, cổ 
họng hoặc lưỡi có thể
gây khó nuốt hoặc khó thở

Ở bệnh nhân vị thành niên (10 đến 17 
tuổi), chưa có nghiên cứu nào kéo dài 
hơn 1 năm về tác dụng của việc dùng 
VYTORIN đối với sự phát triển xương, 
tăng trưởng, phát triển xã hội và cảm 
xúc hoặc khả năng sinh sản.

Nguy cơ phá vỡ cơ lớn hơn ở 
liều cao hơn
VYTORIN, đặc biệt là liều 10/80 
mg.

Đây là những tác dụng phụ nghiêm trọng. 

Nếu bạn có chúng, bạn có thể đã bị phản 

ứng dị ứng nghiêm trọng với

VYTORIN. Bạn có thể cần gấp

VYTORIN®
Được xuất bản bởi MIMS vào tháng 4 năm 2022 4



Đừng lo lắng bởi danh sách các tác 
dụng phụ có thể xảy ra này. Bạn không 
có thể gặp bất kỳ của họ.

Viên nén hai mặt lồi có màu trắng 
đến trắng, hình viên nang, được 
đánh dấu bằng "313".

www.msdinfo.com.au/vytorincmi, 
hoặc hỏi dược sĩ của bạn.

Số đăng ký Úc: 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: 
Viên nén dạng viên nén hai 
mặt lồi, màu trắng đến trắng 
nhạt, có đánh dấu "315".

Sau khi sử dụng VYTORIN

Kho Một gói VYTORIN khởi đầu chứa 
5 hoặc 10 viên. Một gói thương 
mại chứa 30 viên.

Giữ máy tính bảng của bạn 
trong vỉ cho đến khi uống.
Nếu bạn lấy viên thuốc ra khỏi vỉ, 
chúng có thể không giữ được tốt. Thành phần

Giữ VYTORIN ở nơi khô mát, 
nhiệt độ ở dưới 25 ° C. Không lưu 
trữ nó hoặc bất kỳ loại thuốc 
nào khác trong phòng tắm hoặc 
gần bồn rửa.

Thành phần hoạt chất:

VYTORIN 10/10 -
10mg ezetimibe / 10mg simvastatin 
mỗi viên

Không để nó trong xe hơi hoặc 
trên bệ cửa sổ.

VYTORIN 20/10 -
10mg ezetimibe / 20mg simvastatin 
mỗi viênNhiệt và ẩm ướt có thể tiêu diệt 

một số loại thuốc. VYTORIN 10/40 -
10mg ezetimibe / 40mg simvastatin 
mỗi viên

Để nó ở nơi trẻ em không thể 
với tới.
Tủ có khóa cách mặt đất ít nhất 
một mét rưỡi là nơi tốt để cất 
giữ thuốc.

VYTORIN 10/80 -
10mg ezetimibe / 80mg simvastatin 
mỗi viên

Thành phần không hoạt động:Thải bỏ
• butyl hóa hydroxyanisole

• axit citric monohydrat
• natri croscarmellose
• hypromellose

• Lactose monohydrate

• Chất Magiê Stearate

• cellulose vi tinh thể
• propyl gallate

Nếu bác sĩ yêu cầu bạn dừng lại
dùng VYTORIN hoặc những viên thuốc 
đã hết hạn sử dụng, hãy hỏi dược sĩ 
của bạn xem phải làm gì với những 
viên thuốc còn sót lại.

Mô tả Sản phẩm
VYTORIN không chứa gluten, sucrose, 

tartrazine hoặc bất kỳ thuốc nhuộm azo 

nào khác.
Nó trông như thế nào

VYTORIN có bốn loại máy tính 
bảng: Nhà cung cấp

• VYTORIN 10/10 - 10mg 
Ezetimibe / 10mg Simvastatin: 
Viên nén dạng viên nén hai 
mặt lồi, màu trắng đến trắng, 
có đánh dấu "311".

VYTORIN được cung cấp tại Úc 
bởi:

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

Ezetimibe / 20mg Simvastatin: 
Viên nén dạng viên nén hai mặt 
lồi, màu trắng đến trắng nhạt, 
được đánh dấu bằng "312".

Tờ rơi này được soạn vào tháng 3 năm 
2022.

Tờ rơi CMI này hiện có tại thời điểm 
in. Để kiểm tra xem nó đã được cập 
nhật chưa, vui lòng xem
trang mạng,

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