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ВИТОРИН ® Това стесняване може да забави или блокира 

притока на кръв към жизненоважни органи като 

сърцето и мозъка. Това блокиране на притока на 

кръв може да доведе до инфаркт или инсулт.

Употреба при деца 
и юноши

Какво има в тази листовка VYTORIN се използва при деца и 
юноши (от 10 до 17 години) за 
лечение на фамилни
хиперхолестеролемия, вид висок 
холестерол, който е наследствен 
(т.е. предава се през семейства).

Тази листовка отговаря на някои често 

срещани въпроси относно VYTORIN. Той 

не съдържа всички налични

информация. Това не замества 
разговора с Вашия лекар или 
фармацевт.

HDL холестеролът често се нарича 

"добър" холестерол, защото помага да се 

предотврати натрупването на лошия 

холестерол в артериите и предпазва от 

сърдечни заболявания.
VYTORIN не се препоръчва за употреба 

при деца под 10-годишна възраст, тъй 

като няма проучвания за ефектите му в 

тази възрастова група.

Всички лекарства имат рискове и 

ползи. Вашият лекар е претеглил

рисковете от приема на VYTORIN 
спрямо ползите, които очакват 
да има за вас.

Триглицериди

Триглицеридите са друга форма на 

мазнини в кръвта ви, която може да 

увеличи риска от сърдечни заболявания.

Вашият лекар ще прецени дали 
VYTORIN е подходящ за Вашето дете. 
В зависимост от пубертетното 
развитие на вашето дете, VYTORIN 
може да не е подходящ за него или 
нея.

Ако имате някакви притеснения относно 

приема на това лекарство, попитайте 

Вашия лекар или фармацевт.

Как действа VYTORIN

VYTORIN намалява повишения общ 
холестерол, LDL (лошия) холестерол 
и триглицеридите и повишава HDL 
(добрия) холестерол.

Съхранявайте тази листовка с 

лекарството.

Може да се наложи да го прочетете отново.

Какво е VYTORIN
използвани за

VYTORIN действа като намалява 
абсорбцията на холестерол в тънките 
черва и намалява количеството на 
холестерола, произведен в черния 
дроб. VYTORIN не Ви помага да 
отслабнете.

Преди да вземете
ВИТОРИН

VYTORIN помага за понижаване на нивата на 

холестерола и триглицеридите. Използва се 

при хора, чиито

нивата на холестерола са твърде високи и 

когато диетата сама по себе си не може да 

намали тези нива адекватно.

Когато не трябва да го приемате

Не приемайте VYTORIN, ако:

• имате алергия към VYTORIN или 

към някоя от съставките, 

изброени в края на тази листовка.

Симптомите на алергична реакция 
могат да включват кожен обрив, 
сърбеж, задух, подуване на лицето, 
устните, устата, езика или гърлото.

Ако имате сърдечно заболяване и 

анамнеза за сърдечен удар или

хоспитализация за нестабилна стенокардия 

(болка в гърдите), VYTORIN намалява риска от 

сърдечен удар, инсулт, операция за 

увеличаване на притока на кръв към сърцето 

или хоспитализация за болка в гърдите.

холестерол

Холестеролът е едно от няколкото 

мастни вещества, открити в

кръвен поток. Общият ви 
холестерол се състои главно от LDL 
и HDL холестерол.

Вашият лекар може да е предписал 

VYTORIN по друга причина. Попитайте 

Вашия лекар, ако имате такива

въпроси защо Ви е предписан 
VYTORIN.

• сте бременна или 
кърмите.
VYTORIN е противопоказан (т.е. не 

трябва да се използва) по време на 

бременност и кърмене. Ако приемате 

това лекарство по време на 

бременност и кърмене, Вашето бебе 

може да абсорбира това лекарство и 

това може да повлияе на Вашите

LDL холестеролът често се нарича "лош" 

холестерол, защото може да се натрупва в 

стените на артериите, образувайки плака. В 

крайна сметка това натрупване на плака 

може да доведе до стесняване на артериите.

VYTORIN не предизвиква пристрастяване.
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нормалното развитие на бебето, 

причиняващо малформации на плода 

(вродени дефекти) или необратими 

увреждания.

4. ти си азиатец. • кетоконазол, итраконазол, 

позаконазол и вориконазол, 

използвани за лечение на някои 

гъбични инфекции

5. приемате ниацин или 
продукт, съдържащ ниацин.

6. имате или сте имали някакви медицински 

състояния, включително чернодробно 

заболяване или чернодробни проблеми.

• имате активно чернодробно заболяване или 

повтарящи се кръвни изследвания

което показва възможни проблеми с 

черния дроб.

Ако приемате някое от изброените по-горе, 

Вашият лекар може да Ви предложи временно 

спиране на VYTORIN или

постоянно.
Вашият лекар ще направи кръвен 

тест, за да се увери, че нямате 

проблеми с черния дроб.• сте имали мускулна болка, 

чувствителност или слабост от 

други лекарства, използвани за 

лечение на висок холестерол или

триглицериди.

Някои лекарства и VYTORIN 
могат да си взаимодействат. 
Те включват:

7. имате бъбречно заболяване, 

диабет или други медицински 

проблеми. • Някои антивирусни средства за 

хепатит С, като елбасвир или 

гразопревир
8. пиете алкохол редовно.• Вие приемате определени 

лекарства като гемфиброзил, 

циклоспорин, даназол, фузидова 

киселина и силни инхибитори на 

CYP3A4 като итраконазол и 

кетоконазол. Моля, вижте раздела 

"Прием на други лекарства" в този 

CMI за повече информация.

9. имате алергии към други 
лекарства или други 
вещества, като храни,
консерванти или оцветители.

• секвестранти на жлъчни киселини, като 

колестирамин, използвани за понижаване 

на нивата на холестерола.

• други лекарства за понижаване на нивата 

на холестерола, например други фибрати, 

никотинова киселина (известна също 

като ниацин).

Ако не сте казали на Вашия лекар за 
някое от изброените по-горе, кажете 
му, преди да приемете VYTORIN.

Приемане на други лекарства • Варфарин, флуиндион или други лекарства, използвани за 

предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци
• опаковката е скъсана или има 

следи от подправяне. Уведомете Вашия лекар, ако 
приемате други лекарства, 
включително лекарства, които 
купувате без рецепта
аптека, супермаркет или магазин за 

здравословни храни.

• срокът на годност на опаковката 

е изтекъл.

Ако приемете това лекарство след 

изтичане на срока на годност, то 

може да не работи.

• колхицин, използван при подагра

• верапамил, използван за лечение на 

високо кръвно налягане и ангина

• дилтиазем, използван за лечение на ангина

Някои лекарства не трябва да 
се приемат с VYTORIN. Те 
включват:

Ако не сте сигурни дали трябва да 
започнете да приемате VYTORIN, 
говорете с Вашия лекар.

• амиодарон, използван за лечение на 

неравномерен сърдечен ритъм

• амлодипин, използван за лечение на 

високо кръвно налягане и ангина• нефазодон, използван за лечение 

на депресияПреди да започнете да го приемате • дигоксин, използван за лечение на сърдечна 

недостатъчност
• лекарства, съдържащи кобицистат, 

лекарство, използвано за лечение на 

HIV инфекция.

Кажете на Вашия лекар, ако:

1. сте бременна или възнамерявате 

да забременеете.

• ломитапид (лекарство, използвано за 

лечение на сериозни и редки генетични

състояние на холестерола)• протеазни инхибитори, включително 

индинавир, нелфинавир, ритонавир, 

саквинавир, използвани за лечение на 

HIV инфекция

VYTORIN не трябва да се използва по 

време на бременност.
• даптомицин, лекарство, използвано за 

лечение на сложна кожа и кожа

структурни инфекции и 
бактериемия

2. кърмите.
VYTORIN не трябва да се използва 

по време на кърмене.

• някои протеазни инхибитори на вируса 

на хепатит С (като боцепревир или 

телапревир)
Тези лекарства могат да бъдат повлияни от 

VYTORIN, могат да повлияят на това колко добре 

действа или могат да увеличат риска от 

нежелани реакции при VYTORIN. Може да имате 

нужда от различни количества от Вашето 

лекарство или може да се наложи да приемате 

различни лекарства или да приемате 

лекарствата си по различно време.

3. имате необяснима мускулна болка, 

чувствителност или слабост, които не 

са причинени от упражнения. Това е 

така, защото в редки случаи може да 

има мускулни проблеми

сериозни, включително разрушаване на 

мускулите, водещо до увреждане на 

бъбреците, което може да доведе до смърт.

• гемфиброзил, използван за лечение на 

високи нива на холестерол

• циклоспорин, използван за потискане на 

имунната система

• даназол

• еритромицин, кларитромицин, 

телитромицин и фузидова киселина, 

антибиотици, използвани за лечение

инфекции

Вашият лекар или фармацевт има повече 

информация относно лекарствата, с които трябва да 

внимавате или да избягвате, докато приемате 

VYTORIN.

Вашият лекар може да направи кръвен тест, за 

да провери за определени мускулни проблеми.

VYTORIN®
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Вие също трябва да кажете на всеки 
лекар, който Ви предписва ново 
лекарство, че приемате VYTORIN.

Въпреки това, няма значение дали го 

приемате преди или след хранене.
Ако приемете твърде много 

(предозиране)

Незабавно се обадете на Вашия лекар 
или Информационен център за отрови 
(телефон 13 11 26) или отидете на 
спешна помощ в най-близката 
болница, ако смятате, че вие   или 
някой друг може да сте приели твърде 
много VYTORIN. Правете това, дори ако 
няма признаци на дискомфорт или 
отравяне.

Въпреки това, приемайте VYTORIN приблизително 

по едно и също време всеки ден.

Приемането на VYTORIN по едно и също 

време всеки ден ще има най-добър ефект. 

Също така ще ви помогне да запомните кога 

да приемете дозата си.

Как да приемате VYTORIN

Колко да приемате

Приемайте VYTORIN само когато е 

предписано от Вашия лекар.

Вашият лекар може да Ви помоли да 

приемате VYTORIN с други понижаващи 

холестерола средства, като секвестранти на 

жлъчни киселини.
Препоръчителната доза при възрастни 

(18 и повече години) е една

VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 или 10/80 
таблетка веднъж дневно, вечер. 
Вашият лекар ще коригира Вашата 
доза VYTORIN в зависимост от Вашия 
отговор.

Ако приемате секвестрант на 

жлъчна киселина, като напр

колестирамин, вземете вашия 
VYTORIN поне два часа преди или 
четири часа след приема на 
секвестранта на жлъчната киселина.

Докато използвате 
VYTORIN

Неща, които трябва да направите

Ако забременеете, докато приемате 
VYTORIN, спрете приема и незабавно 
уведомете Вашия лекар.

Препоръчителната доза при юноши 
(10 до 17 години) с фамилна 
хиперхолестеролемия е една 
таблетка VYTORIN 10/10, 10/20 или 
10/40 веднъж дневно, вечер. 
Максимумът
препоръчителната доза при юноши е 
10/40 mg.

Колко време да го приемате

VYTORIN помага за понижаване на 

холестерола. Не лекува вашето 

състояние.

Проверете вашите кръвни мазнини, 
когато лекарят ви каже, за да сте 
сигурни, че VYTORIN работи.

Дори ако приемате лекарства за 
лечение на висок холестерол, важно 
е редовно да измервате 
холестерола. Трябва също да знаете 
нивата на холестерола и целите си.

Следователно, трябва да продължите да го 

приемате според указанията на Вашия 

лекар, ако очаквате да понижите 

холестерола си и да го задържите.
Поради повишения риск от мускулни 

проблеми, таблетката VYTORIN 10/80 е 

само за пациенти с висок риск от проблеми 

със сърдечни заболявания, които все още 

не са достигнали целта си за холестерол 

при по-ниски дози.

Може да се наложи да приемате лекарства за 

понижаване на холестерола до края на живота 

си. Ако спрете приема на VYTORIN, нивата на 

холестерола Ви може да се повишат отново.

Ако Ви предстои да започнете да 
приемате някое ново лекарство, 
кажете на Вашия лекар и 
фармацевт, че приемате VYTORIN.

Поглъщайте VYTORIN с чаша 
вода.

Ако Ви предстои планова 
операция, кажете на Вашия 
лекар, че приемате VYTORIN.

Ако забравите да го вземете
Следвайте внимателно всички 
указания, дадени Ви от Вашия лекар 
и фармацевт.

Ако е почти време за следващата доза, 

пропуснете дозата, която сте пропуснали, и 

вземете следващата си доза, когато ви е 

предназначено. В противен случай го 

вземете веднага щом си спомните и след 

това се върнете към приема на таблетката, 

както обикновено.

Вашият лекар може да предложи да спрете 

приема на таблетките няколко дни преди 

операцията.Те може да се различават от информацията, 

съдържаща се в тази листовка.

Ако не разбирате инструкциите, 
помолете Вашия лекар или 
фармацевт за помощ.

Неща, които не трябва да правите

Не давайте VYTORIN на никой друг, 
дори ако той има същото 
състояние като вас.

Ако не сте сигурни дали да пропуснете 

дозата, говорете с Вашия лекар или 

фармацевт.
Кога да го приемате

VYTORIN трябва да се приема 
веднъж дневно, вечер.

Неща, за които трябва да се внимава
Не вземайте двойна доза, за да 

компенсирате дозата, която сте 

пропуснали.

Избягвайте да пиете големи количества 

алкохол.Черният дроб произвежда най-голямото 

си количество холестерол, когато тялото 

е в покой и когато няма хранителен 

прием. За повечето хора това е през 

нощта, когато спят. Следователно, 

VYTORIN е по-ефективен, когато се 

приема вечер. Добро време

ще бъде след вечерното ви хранене.

Ако имате проблеми да си спомните да 

вземете таблетката си, попитайте Вашия 

фармацевт за някои съвети.

Консумирането на големи количества 

алкохол може да увеличи шанса VYTORIN да 

причини чернодробни проблеми.

Сокът от грейпфрут трябва да се 

избягва, докато приемате VYTORIN.

Сокът от грейпфрут съдържа едно или

повече компоненти, които променят
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метаболизъм на някои лекарства, 

включително VYTORIN.

медицинска помощ или хоспитализация. 

Сериозните странични ефекти са редки.

Рискът от разпадане на мускулите също е 

по-голям при по-възрастни пациенти (65 

години и повече), пациенти от женски пол, 

пациенти с бъбречни проблеми и пациенти 

с проблеми с щитовидната жлеза.

Внимавайте да шофирате или да 
работите с машини, докато 
разберете как Виторин Ви влияе.

Уведомете незабавно Вашия лекар, 

ако забележите някое от следните:

• кожен обрив и копривна треска

Има съобщения за нежелани реакции при 

VYTORIN, които могат да повлияят на 

способността Ви за шофиране или работа с 

машини. Индивидуалните отговори на 

VYTORIN може да варират.

• повишен червен обрив, понякога с лезии 

във формата на мишена Сериозните странични ефекти са редки.

• обрив, който се появява по кожата 

или рани в устата (лихеноиден 

обрив)

При някои пациенти могат да се появят и други 

нежелани реакции, които не са изброени по-

горе. Кажете на Вашия лекар, ако забележите 

други ефекти.
Високият холестерол може да се 

лекува по два основни начина:

• тъмно оцветена урина

• светло оцветени изхождания

• болки в ставите

Кажете на Вашия лекар, ако забележите 

някое от следните:

Промени в начина на живот -

това включва понижаване на холестерола

диета, повишаване на физическата активност,

и управление на теглото. Посъветвайте се с 

Вашия лекар, преди да увеличите 

физическата активност.

• главоболие

• гадене
• Мускулни болки

• Световъртеж

• Чувствам се изморен

• кашлица

• Стомашно дразнене

• диария
• Намален апетит
• Горещи вълни

• Хипертония
• Болка

• по-лесно кървене или синини
от нормалното

• постоянна коремна болка с 
гадене и повръщане.

Това може да са сериозни странични ефекти. 

Може да се нуждаете от спешна медицинска 

помощ. Сериозните странични ефекти са редки.

Лекарства -
лекарствата за понижаване на холестерола се използват 

заедно с промени в начина на живот, за да помогнат за 

понижаване на холестерола. Могат да се появят и проблеми с черния дроб, които могат да 

бъдат сериозни. Вашият лекар може да Ви направи кръвни 

изследвания, за да провери черния Ви дроб

Уведомете незабавно Вашия лекар, 

ако забележите някой от следните 

симптоми на чернодробни проблеми:

Странични ефекти
Това са по-честите нежелани 
реакции на VYTORIN или на 
езетимиб или симвастатин.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт 

възможно най-скоро, ако не се чувствате 

добре, докато приемате

ВИТОРИН.

• се чувствате уморени или слаби

• загуба на апетит

• болка в горната част на корема

• тъмна урина

Кажете на Вашия лекар, ако забележите 

някое от следните:

VYTORIN помага на повечето хора с висок 

холестерол, но може да има нежелани 

странични ефекти при няколко души. 

Всички лекарства могат да имат странични 

ефекти. Понякога са сериозни, през 

повечето време не са. Може да се нуждаете 

от медицинско лечение, ако получите някои 

от нежеланите реакции.

• депресия
• пожълтяване на кожата или 

бялото на очите ви.
• Изтръпване или изтръпване на 

ръцете или краката

Уведомете незабавно Вашия лекар, 
ако забележите следното:

• Проблеми със съня

• Лоша памет
• Объркване

• Еректилна дисфункция

• необясними мускулни болки, 

чувствителност или слабост, които не са 

причинени от упражнения (в много редки 

случаи това може да не премине след 

спиране на VYTORIN).

Помолете Вашия лекар или фармацевт да 

отговори на всички въпроси, които може да 

имате.

• Проблеми с дишането, включително 

упорита кашлица и/или

задух, който може да се появи и 
при умора, необяснима загуба 
на тегло или треска

Това може да е сериозен страничен ефект. Това е 

така, защото в редки случаи мускулните проблеми 

могат да бъдат сериозни, включително 

разрушаване на мускулите, което води до 

увреждане на бъбреците, което може да доведе до 

смърт. Може да се нуждаете от спешна медицинска 

помощ.

Уведомете незабавно Вашия лекар 
или отидете на спешна помощ в 
най-близката болница, ако 
забележите някое от следните:

Това са редки странични ефекти на 

езетимиб или симвастатин.

• подуване на лицето, устните, устата, 

гърлото или езика, което може

причиняват затруднения при преглъщане 

или дишане

При пациенти в юношеска възраст (на възраст 

от 10 до 17 години) не са провеждани 

проучвания за ефекта от приема на VYTORIN 

върху развитието на костите, растежа, 

социалното и емоционалното развитие или 

фертилитета за повече от 1 година.

Рискът от разпадане на мускулите е по-

голям при по-високи дози от

VYTORIN, особено дозата 
10/80 mg.

Това са сериозни странични ефекти. Ако 

ги имате, може да сте имали сериозна 

алергична реакция към

ВИТОРИН. Може да се наложи спешно

VYTORIN®
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Не се тревожете от тези списъци с 

възможни странични ефекти. Може да 

не изпитате нито един от тях.

Бяла до почти бяла, двойноизпъкнала 

компресирана таблетка с форма на 

капсула, маркирана с "313".

www.msdinfo.com.au/vytorincmi или 

попитайте Вашия фармацевт.

Австралийски регистрационен 

номер: 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 Ezetimibe/ 80 

mg Simvastatin: Бяла до почти 

бяла, двойно изпъкнала 

компресирана таблетка с форма на 

капсула, маркирана с "315".

След използване на VYTORIN

Съхранение Начална опаковка VYTORIN съдържа 5 

или 10 таблетки. Търговската опаковка 

съдържа 30 таблетки.
Съхранявайте таблетките си в блистерната 

опаковка, докато дойде време да ги приемете.

Ако извадите таблетките от блистерната 

опаковка, те може да не се запазят добре. Съставки
Съхранявайте VYTORIN на хладно 
сухо място, където температурата 
остава под 25°C. Не го съхранявайте 
или друго лекарство в банята или 
близо до мивка.

Активна съставка:

VYTORIN 10/10 -
10 mg езетимиб/10 mg симвастатин на 

таблетка

Не го оставяйте в колата или на 

подпрозоречни первази.

VYTORIN 10/20 -
10 mg езетимиб/20 mg симвастатин на 

таблеткаТоплината и влагата могат да 

унищожат някои лекарства. VYTORIN 10/40 -
10 mg езетимиб/ 40 mg симвастатин на 

таблетка
Дръжте го там, където децата не могат да го 

достигнат.

Заключен шкаф на поне метър и 
половина над земята е добро място 
за съхранение на лекарства.

VYTORIN 10/80 -
10 mg езетимиб/ 80 mg симвастатин на 

таблетка

Неактивни съставки:
Изхвърляне

• бутилиран хидроксианизол

• монохидрат на лимонена киселина

• кроскармелоза натрий

• хипромелоза

• лактоза монохидрат

• магнезиев стеарат

• микрокристална целулоза

• пропил галат

Ако Вашият лекар Ви каже да спрете

като приемате VYTORIN или срокът на 

годност на таблетките е изтекъл, 

попитайте Вашия фармацевт какво да 

правите с всички останали.

Описание на продукта
VYTORIN не съдържа глутен, 
захароза, тартразин или други азо 
багрила.

Как изглежда
VYTORIN се предлага в четири вида 

таблетки: Доставчик

• VYTORIN 10/10 - 10 mg Езетимиб/

10 mg Симвастатин: Бяла до почти 

бяла, двойно изпъкнала 

компресирана таблетка с форма 

на капсула, маркирана с "311".

VYTORIN се доставя в Австралия 
от:

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

mg Симвастатин: Бяла до почти 

бяла, с форма на капсула, двойно 

изпъкнала компресирана 

таблетка, маркирана с "312".

Тази листовка е изготвена през март 

2022 г.

Тази листовка на CMI беше актуална към 

момента на отпечатване. За да проверите дали 

е актуализиран, моля, вижте нашия

уебсайт,
• VYTORIN 10/40 - 10mg

Езетимиб/ 40 mg симвастатин:

VYTORIN®
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