
Ezetimibe/Simvastatine
Informatie over consumentengeneeskunde

VYTORIN ® Deze vernauwing kan de bloedtoevoer naar 

vitale organen zoals het hart en de hersenen 

vertragen of blokkeren. Deze blokkering van de 

bloedstroom kan leiden tot een hartaanval of 

beroerte.

Gebruik bij kinderen en 
adolescenten

Wat staat er in deze bijsluiter? VYTORIN wordt gebruikt bij kinderen en 

adolescenten (10 tot 17 jaar) voor de 

behandeling van familiale

hypercholesterolemie, een type 
hoog cholesterol dat erfelijk is 
(dwz doorgegeven via families).

Deze bijsluiter beantwoordt enkele 
veelgestelde vragen over VYTORIN. 
Het bevat niet alle beschikbare
informatie. Het is geen vervanging 
voor een gesprek met uw arts of 
apotheker.

HDL-cholesterol wordt vaak 'goede' 

cholesterol genoemd omdat het helpt 

voorkomen dat het slechte cholesterol 

zich ophoopt in de bloedvaten en 

beschermt tegen hartaandoeningen.
VYTORIN wordt niet aanbevolen voor 

gebruik bij kinderen jonger dan 10 jaar, 

aangezien er geen studies zijn gedaan naar 

de effecten bij deze leeftijdsgroep.

Alle medicijnen hebben risico's en 
voordelen. Uw arts heeft gewogen
de risico's van het gebruik van VYTORIN 

tegen de voordelen die zij verwachten dat 

het voor u zal hebben.

triglyceriden

Triglyceriden zijn een andere vorm van 
vet in uw bloed die uw risico op 
hartaandoeningen kan verhogen.

Uw arts zal beoordelen of VYTORIN 
geschikt is voor uw kind. Afhankelijk 
van de puberale ontwikkeling van uw 
kind, is VYTORIN mogelijk niet 
geschikt voor hem of haar.

Als u zich zorgen maakt over het gebruik 

van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw 

arts of apotheker.

Hoe VYTORIN werkt
VYTORIN verlaagt verhoogd 
totaalcholesterol, LDL (slecht) 
cholesterol en triglyceriden en 
verhoogt HDL (goed) cholesterol.

Bewaar deze bijsluiter bij het 

geneesmiddel.

Misschien moet je het nog een keer lezen.

Wat is VYTORIN
gebruikt voor

VYTORIN werkt door de opname van 

cholesterol in de dunne darm te 

verminderen en door de hoeveelheid 

cholesterol die in de lever wordt 

aangemaakt te verminderen. VYTORIN helpt 

u niet om gewicht te verliezen.

Voordat je neemt
VYTORIN

VYTORIN helpt het cholesterol- en 

triglyceridengehalte te verlagen. Het wordt 

gebruikt bij mensen van wie

cholesterolwaarden te hoog zijn en 

wanneer een dieet alleen deze niveaus niet 

voldoende kan verlagen.

Wanneer u het niet mag nemen?

Gebruik VYTORIN niet als:

• u allergisch bent voor VYTORIN of voor één 

van de ingrediënten die aan het einde van 

deze bijsluiter worden vermeld.

Symptomen van een allergische 
reactie kunnen zijn: huiduitslag, jeuk, 
kortademigheid, zwelling van het 
gezicht, de lippen, mond, tong of 
keel.

Als u een hartaandoening heeft en een 

voorgeschiedenis van een hartaanval of

ziekenhuisopname voor onstabiele angina (pijn op 

de borst), vermindert VYTORIN het risico op een 

hartaanval, beroerte, operatie om de bloedstroom 

in het hart te verhogen of ziekenhuisopname voor 

pijn op de borst.

cholesterol

Cholesterol is een van de vele 
vetstoffen die in de
bloedstroom. Uw totale cholesterol 
bestaat voornamelijk uit LDL- en HDL-
cholesterol.

Het kan zijn dat uw arts VYTORIN om een   

andere reden heeft voorgeschreven. Vraag 

uw arts of u die heeft

vragen over waarom VYTORIN aan 
u is voorgeschreven.

• u bent zwanger of geeft 
borstvoeding.
VYTORIN is gecontra-indiceerd (dwz 
mag niet worden gebruikt) tijdens 
zwangerschap en borstvoeding. Als 
u dit geneesmiddel inneemt tijdens 
zwangerschap en borstvoeding, kan 
uw baby dit geneesmiddel opnemen 
en kan het uw

LDL-cholesterol wordt vaak 'slechte' 

cholesterol genoemd omdat het zich kan 

ophopen in de wanden van uw bloedvaten 

en plaque vormt. Uiteindelijk kan deze 

plaque-opbouw leiden tot een vernauwing 

van de slagaders.

VYTORIN is niet verslavend.
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de normale ontwikkeling van de baby die 

foetale misvormingen 

(geboorteafwijkingen) of onomkeerbare 

schade veroorzaakt.

4. je bent Aziatisch. • ketoconazol, itraconazol, posaconazol en 

voriconazol gebruikt voor de 

behandeling van bepaalde 

schimmelinfecties

5. u niacine of een niacinebevattend 

product gebruikt.

6. u een medische aandoening heeft of 
heeft gehad, waaronder een 
leverziekte of leverproblemen.

• u heeft een actieve leverziekte of 

herhaalde bloedonderzoeken

wijzend op mogelijke 

leverproblemen.

Als u een van de bovenstaande middelen 

gebruikt, kan uw arts voorstellen tijdelijk 

te stoppen met VYTORIN of:

permanent.
Uw arts zal een bloedonderzoek doen om 

er zeker van te zijn dat u geen problemen 

met uw lever heeft.• u heeft spierpijn, gevoeligheid of zwakte 

gehad van andere geneesmiddelen die 

worden gebruikt om een   hoog 

cholesterolgehalte te behandelen of

triglyceriden.

Sommige geneesmiddelen en 
VYTORIN kunnen elkaar 
beïnvloeden. Waaronder:

7. u heeft een nierziekte, 
diabetes of andere medische 
problemen. • Bepaalde antivirale middelen 

tegen hepatitis C, zoals elbasvir of 

grazoprevir
8. je drinkt regelmatig alcohol.• U gebruikt bepaalde 

geneesmiddelen zoals gemfibrozil, 
ciclosporine, danazol, fusidinezuur 
en sterke CYP3A4-remmers zoals 
itraconazol en ketoconazol. Zie de 
rubriek "Gebruikt u nog andere 
geneesmiddelen" in deze CMI voor 
meer informatie.

9. u allergisch bent voor andere 
medicijnen of andere stoffen, 
zoals voedsel,
conserveermiddelen of kleurstoffen.

• galzuurbindende harsen, zoals 

colestyramine, gebruikt om het 

cholesterolgehalte te verlagen.

• andere geneesmiddelen om het 

cholesterolgehalte te verlagen, 

bijvoorbeeld andere fibraten, 

nicotinezuur (ook bekend als niacine).

Als u uw arts niets van het 
bovenstaande heeft verteld, vertel het 
hem dan voordat u VYTORIN inneemt.

Andere medicijnen gebruiken • Warfarine, fluindion of andere geneesmiddelen 

die worden gebruikt om bloedstolsels te 

voorkomen

• de verpakking is gescheurd of vertoont 

tekenen van geknoei. Vertel het uw arts als u andere 
geneesmiddelen gebruikt, ook 
geneesmiddelen die u zonder 
voorschrift van uw
apotheek, supermarkt of 
natuurvoedingswinkel.

• de houdbaarheidsdatum op de verpakking 

is verstreken.

Als u dit geneesmiddel inneemt nadat de uiterste 

houdbaarheidsdatum is verstreken, kan het zijn dat 

het niet meer werkt.

• colchicine, gebruikt voor jicht

• verapamil, gebruikt om hoge 

bloeddruk en angina te behandelen

• diltiazem, gebruikt om angina te behandelen

Sommige geneesmiddelen mogen niet 

samen met VYTORIN worden ingenomen. 

Waaronder:

Als u niet zeker weet of u met 
VYTORIN moet beginnen, neem dan 
contact op met uw arts.

• amiodaron, gebruikt om een   

onregelmatige hartslag te behandelen

• amlodipine, gebruikt om hoge 

bloeddruk en angina te behandelen• nefazodon, gebruikt voor de behandeling 

van depressieVoordat u het begint te nemen • digoxine, gebruikt voor de behandeling van 

hartfalen
• geneesmiddelen die cobicistat bevatten, een 

geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de 

behandeling van hiv-infectie.

Vertel het uw arts als:

1. u bent zwanger of wilt 
zwanger worden.

• lomitapide (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de 

behandeling van een ernstige en zeldzame genetische

cholesterol conditie)• proteaseremmers, waaronder indinavir, 

nelfinavir, ritonavir, saquinavir, gebruikt 

voor de behandeling van hiv-infectie

VYTORIN mag niet worden gebruikt 

tijdens de zwangerschap.
• daptomycine, een medicijn dat wordt gebruikt voor de 

behandeling van gecompliceerde huid en huid

structuurinfecties en 
bacteriëmie

2. u geeft borstvoeding.
VYTORIN mag niet worden gebruikt tijdens 

het geven van borstvoeding.

• bepaalde proteaseremmers van het 
hepatitis C-virus (zoals boceprevir of 
telaprevir)

Deze geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed 

door VYTORIN, kunnen invloed hebben op hoe goed 

het werkt, of kunnen het risico op bijwerkingen van 

VYTORIN verhogen. Het kan zijn dat u verschillende 

hoeveelheden van uw geneesmiddel nodig heeft, of 

dat u verschillende geneesmiddelen moet innemen 

of uw medicijnen op verschillende tijdstippen moet 

innemen.

3. u heeft onverklaarbare spierpijn, 

gevoeligheid of zwakte die niet door 

inspanning is veroorzaakt. Dit komt 

omdat in zeldzame gevallen 

spierproblemen kunnen optreden

ernstig, waaronder spierafbraak 
resulterend in nierbeschadiging 
die tot de dood kan leiden.

• gemfibrozil, gebruikt om een   hoog 

cholesterolgehalte te behandelen

• ciclosporine, gebruikt om het immuunsysteem 

te onderdrukken

• danazol

• erytromycine, claritromycine, 

telitromycine en fusidinezuur, 

antibiotica voor de behandeling van

infecties

Uw arts of apotheker heeft meer informatie over 

geneesmiddelen waarmee u voorzichtig moet zijn 

of die u moet vermijden tijdens het gebruik van 

VYTORIN.

Uw arts kan een bloedonderzoek doen om 

bepaalde spierproblemen te controleren.
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U moet ook elke arts die u een 
nieuw medicijn voorschrijft, 
vertellen dat u VYTORIN gebruikt.

Het maakt echter niet uit of u het 
voor of na het eten inneemt.

Als u te veel heeft 

ingenomen (overdosis)

Bel onmiddellijk uw arts of het 
Vergiftigingen Informatie Centrum 
(telefoon 13 11 26), of ga naar de 
spoedeisende hulp in het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis, als u denkt 
dat u of iemand anders te veel 
VYTORIN heeft ingenomen. Doe dit 
ook als er geen tekenen van ongemak 
of vergiftiging zijn.

Neem VYTORIN echter elke dag op 
ongeveer hetzelfde tijdstip in.

Het beste effect hebben als VYTORIN elke dag 

op hetzelfde tijdstip wordt ingenomen. Het zal 

u ook helpen herinneren wanneer u uw dosis 

moet innemen.

Hoe wordt VYTORIN® ingenomen

Hoeveel te nemen?

Neem VYTORIN alleen in als dit 
door uw arts is voorgeschreven.

Uw arts kan u vragen om VYTORIN 

samen met andere 

cholesterolverlagende middelen in te 

nemen, zoals galzuurbindende harsen.
De aanbevolen dosis bij volwassenen 
(18 jaar en ouder) is één
VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 of 
10/80 tablet eenmaal per dag, 's 
avonds. Uw arts zal uw dosis 
VYTORIN aanpassen afhankelijk van 
uw reactie.

Als u een galzuurbindend 
hars gebruikt, zoals:
colestyramine, neem uw 
VYTORIN ten minste twee uur 
vóór of vier uur na inname van 
het galzuurbindende hars in.

Terwijl u VYTORIN . 
gebruikt

Dingen die je moet doen

Als u zwanger wordt terwijl u VYTORIN 
gebruikt, stop dan met het gebruik en 
vertel het onmiddellijk aan uw arts.

De aanbevolen dosis bij 
adolescenten (10 tot 17 jaar) met 
familiaire hypercholesterolemie is 
één tablet VYTORIN 10/10, 10/20 of 
10/40 eenmaal per dag, 's avonds. 
Het maximum
aanbevolen dosis bij adolescenten is 
10/40 mg.

Hoe lang duurt het?

VYTORIN helpt uw   cholesterol te 
verlagen. Het geneest uw 
aandoening niet.

Laat uw bloedvetten controleren 
wanneer uw arts dat zegt, om er zeker 
van te zijn dat VYTORIN werkt.

Zelfs als u medicijnen gebruikt om een   

hoog cholesterolgehalte te behandelen, is 

het belangrijk om uw cholesterol regelmatig 

te laten meten. U moet ook uw 

cholesterolwaarden en doelen kennen.

Daarom moet u het blijven gebruiken 
zoals voorgeschreven door uw arts als 
u verwacht uw cholesterol te 
verlagen en laag te houden.Vanwege het verhoogde risico op 

spierproblemen, is de VYTORIN 10/80-

tablet alleen bedoeld voor patiënten met 

een hoog risico op hartaandoeningen die 

hun cholesteroldoel bij lagere doses nog 

niet hebben bereikt.

Het kan zijn dat u de rest van uw leven 

cholesterolverlagende medicijnen moet 

gebruiken. Als u stopt met het innemen van 

VYTORIN, kan uw cholesterolgehalte weer 

stijgen.

Als u op het punt staat te beginnen 
met een nieuw geneesmiddel, vertel 
uw arts en apotheker dan dat u 
VYTORIN gebruikt.

Slik VYTORIN door met een glas 
water.

Als u op het punt staat een electieve 
operatie te ondergaan, vertel uw arts 
dan dat u VYTORIN gebruikt.

Bent u vergeten het in te nemen?
Volg zorgvuldig alle 
aanwijzingen van uw arts en 
apotheker op.

Als het bijna tijd is voor uw volgende 
dosis, sla dan de gemiste dosis over en 
neem uw volgende dosis wanneer het de 
bedoeling is. Neem het anders in zodra u 
het zich herinnert en ga dan verder met 
het innemen van uw tablet zoals u dat 
normaal zou doen.

Uw arts kan u aanraden de tabletten een 

paar dagen voor de operatie stop te 

zetten.Ze kunnen afwijken van de 
informatie in deze bijsluiter.
Als u de instructies niet 
begrijpt, vraag dan uw arts of 
apotheker om hulp.

Dingen die je niet moet doen

Geef VYTORIN niet aan iemand 
anders, ook niet als zij dezelfde 
aandoening hebben als u.

Als u niet zeker weet of u de dosis moet 

overslaan, neem dan contact op met uw 

arts of apotheker.
Wanneer te nemen?

VYTORIN moet eenmaal per dag 's 
avonds worden ingenomen.

Dingen om op te letten
Neem geen dubbele dosis om 
een   vergeten dosis in te 
halen.

Vermijd het drinken van grote hoeveelheden 

alcohol.De lever produceert zijn grootste hoeveelheid 

cholesterol wanneer het lichaam in rust is en 

wanneer er geen voedingsinname is. Voor de 

meeste mensen is dit 's nachts als ze slapen. 

Daarom is VYTORIN effectiever wanneer het 's 

avonds wordt ingenomen. Een goede tijd

zou zijn na uw avondmaaltijd.

Als u moeite heeft om eraan te denken 
uw tablet in te nemen, vraag dan uw 
apotheker om enkele tips.

Het drinken van grote hoeveelheden 
alcohol kan uw kans vergroten dat 
VYTORIN leverproblemen veroorzaakt.

Grapefruitsap moet worden vermeden 

tijdens het gebruik van VYTORIN.

Grapefruitsap bevat één of
meer componenten die de veranderen

VYTORIN®
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metabolisme van sommige 

geneesmiddelen, waaronder VYTORIN.

medische verzorging of ziekenhuisopname. 

Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam.

Het risico op spierafbraak is ook 
groter bij oudere patiënten (65 jaar en 
ouder), vrouwelijke patiënten, 
patiënten met nierproblemen en 
patiënten met schildklierproblemen.

Wees voorzichtig met autorijden of het 

bedienen van machines totdat u weet welke 

invloed VYTORIN op u heeft.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u 
een van de volgende dingen opmerkt:

• huiduitslag en netelroos
Er zijn bijwerkingen gemeld met VYTORIN 

die van invloed kunnen zijn op uw 

rijvaardigheid of het vermogen om 

machines te bedienen. Individuele reacties 

op VYTORIN kunnen variëren.

• verhoogde rode uitslag, soms 
met doelvormige laesies Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam.

• uitslag die optreedt op de huid of 

zweren in de mond (lichenoïde 

uitslag)

Bij sommige patiënten kunnen ook andere 

bijwerkingen optreden die hierboven niet zijn 

vermeld. Vertel het uw arts als u andere 

effecten opmerkt.
Een hoog cholesterolgehalte kan op 

twee manieren worden behandeld:

• donker gekleurde urine

• lichtgekleurde stoelgang
• gewrichtspijn

Vertel het uw arts als u een van de volgende 

dingen opmerkt:

Veranderingen in levensstijl -

dit omvat een cholesterolverlaging
dieet, toenemende lichamelijke activiteit,

en gewichtsbeheersing. Vraag uw arts om 

advies voordat u meer lichamelijke 

activiteit gaat uitoefenen.

• Hoofdpijn

• Misselijkheid

• Spierpijn
• Duizeligheid

• Zich moe voelen

• Hoesten

• Maagirritatie
• Diarree
• Verminderde eetlust

• Opvliegers

• hypertensie
• Pijn

• gemakkelijker bloeden of blauwe plekken krijgen

dan normaal

• constante buikpijn met 
misselijkheid en braken.

Dit kunnen ernstige bijwerkingen zijn. Het 

kan zijn dat u dringend medische hulp nodig 

heeft. Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam.
Geneesmiddelen -

cholesterolverlagende geneesmiddelen worden samen 

met veranderingen in levensstijl gebruikt om het 

cholesterol te helpen verlagen. Leverproblemen kunnen ook optreden en kunnen 

ernstig zijn. Uw arts kan bloedonderzoeken doen 

om uw lever te controleren

Vertel het uw arts onmiddellijk als 
u een van de volgende symptomen 
van leverproblemen opmerkt:

Bijwerkingen
Dit zijn de meest voorkomende 
bijwerkingen van VYTORIN of van 
ezetimibe of simvastatine.

Vertel het uw arts of apotheker zo snel 
mogelijk als u zich niet lekker voelt 
terwijl u dit middel gebruikt
VYTORIN.

• moe of zwak voelen

• verlies van eetlust

• pijn in de bovenbuik

• donkere urine

Vertel het uw arts als u een van de volgende 

dingen opmerkt:

VYTORIN helpt de meeste mensen met een 

hoog cholesterolgehalte, maar het kan bij 

een paar mensen ongewenste bijwerkingen 

hebben. Alle medicijnen kunnen 

bijwerkingen hebben. Soms zijn ze serieus, 

meestal niet. U heeft mogelijk medische 

behandeling nodig als u enkele van de 

bijwerkingen krijgt.

• Depressie
• geel worden van de huid of 

het wit van uw ogen.
• Tintelingen of gevoelloosheid van de 

handen of voeten

Vertel het uw arts onmiddellijk als 
u het volgende opmerkt:

• Moeite met slapen

• Slecht geheugen

• Verwardheid

• Erectiestoornissen

• onverklaarbare spierpijn, gevoeligheid 

of zwakte, niet veroorzaakt door 

inspanning (in zeer zeldzame gevallen 

kan dit niet verdwijnen na het stoppen 

met VYTORIN).

Vraag uw arts of apotheker om 
eventuele vragen te 
beantwoorden.

• Ademhalingsproblemen waaronder 

aanhoudende hoest en/of

kortademigheid, die ook kan optreden 

bij vermoeidheid, onverklaarbaar 

gewichtsverlies of koorts

Dit kan een ernstige bijwerking zijn. De 

reden hiervoor is dat in zeldzame gevallen 

spierproblemen ernstig kunnen zijn, 

waaronder spierafbraak met 

nierbeschadiging tot gevolg die tot de dood 

kan leiden. Het kan zijn dat u dringend 

medische hulp nodig heeft.

Vertel het onmiddellijk aan uw arts 
of ga naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis als u een van de volgende 
symptomen opmerkt:

Dit zijn zeldzame bijwerkingen van 

ezetimibe of simvastatine.

• zwelling van het gezicht, de lippen, de 

mond, de keel of de tong die kan

problemen met slikken of ademen 

veroorzaken

Bij adolescente patiënten (10 tot 17 jaar) is 

er geen onderzoek gedaan dat langer dan 1 

jaar duurde naar het effect van het gebruik 

van VYTORIN op de botontwikkeling, groei, 

sociale en emotionele ontwikkeling of 

vruchtbaarheid.

Het risico op spierafbraak is 
groter bij hogere doses van:
VYTORIN, met name de dosis van 
10/80 mg.

Dit zijn ernstige bijwerkingen. Als u ze 
heeft, heeft u mogelijk een ernstige 
allergische reactie gehad op:
VYTORIN. U heeft misschien dringend nodig

VYTORIN®
Gepubliceerd door MIMS april 2022 4



Schrik niet van deze lijsten met 
mogelijke bijwerkingen. U kunt ze 
misschien niet ervaren.

Witte tot gebroken witte, capsulevormige, 

biconvexe gecomprimeerde tablet, 

gemarkeerd met "313".

www.msdinfo.com.au/vytorincmi, of 
vraag uw apotheker.

Australisch registratienummer: 

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 Simvastatine: Witte tot 
gebroken witte, capsulevormige, 
biconvexe gecomprimeerde tablet 
met de opdruk "315".

Na gebruik van VYTORIN

Opslag Een startverpakking van VYTORIN 

bevat 5 of 10 tabletten. Een 

handelsverpakking bevat 30 tabletten.
Bewaar uw tabletten in de blisterverpakking 

totdat het tijd is om ze in te nemen.

Als u de tabletten uit de blisterverpakking haalt, 

zijn ze mogelijk niet goed houdbaar. ingrediënten

Bewaar VYTORIN op een koele, droge 

plaats waar de temperatuur blijft onder de 

25°C. Bewaar het niet of een ander 

medicijn in de badkamer of in de buurt 

van een gootsteen.

Actief ingrediënt:

VYTORIN 10/10 -
10 mg ezetimibe/10 mg simvastatine 
per tablet

Laat het niet in de auto of op 

vensterbanken liggen.

VYTORIN 10/20 -
10 mg ezetimibe/20 mg simvastatine 
per tabletHitte en vochtigheid kunnen sommige 

medicijnen vernietigen. VYTORIN 10/40 -
10 mg ezetimibe/40 mg simvastatine 
per tablet

Bewaar het op een plaats waar kinderen er niet bij 

kunnen.

Een afgesloten kast op minimaal 
anderhalve meter boven de grond is een 
goede plek om medicijnen te bewaren.

VYTORIN 10/80 -
10 mg ezetimibe/ 80 mg simvastatine 
per tablet

Inactieve ingredienten:
Beschikbaarheid

• gebutyleerd hydroxyanisol

• citroenzuur monohydraat

• croscarmellosenatrium

• hypromellose

• lactose monohydraat

• magnesium stearaat

• microkristallijne cellulose
• propylgallaat

Als uw arts u zegt te stoppen?
Als u VYTORIN inneemt of als de 

houdbaarheidsdatum van de tabletten is 

verstreken, vraag dan uw apotheker wat u moet 

doen met de overgebleven tabletten.

Product beschrijving
VYTORIN bevat geen gluten, 
sucrose, tartrazine of andere 
azokleurstoffen.

Hoe het eruit ziet

VYTORIN wordt geleverd in vier soorten 

tabletten: Leverancier

• VYTORIN 10/10 - 10 mg Ezetimibe/

10 mg Simvastatine: Witte tot 

gebroken witte, capsulevormige, 

biconvexe gecomprimeerde tablet 

met de opdruk "311".

VYTORIN wordt in Australië geleverd 
door:

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

20 mg Simvastatine: Witte tot 
gebroken witte, capsulevormige, 
biconvexe gecomprimeerde tablet 
met de opdruk "312".

Deze folder is opgesteld in maart 
2022.

Deze CMI-folder was actueel op het 

moment van drukken. Om te controleren 

of het is bijgewerkt, bekijk onze

website,
• VYTORIN 10/40 - 10 mg

Ezetimibe/40 mg Simvastatine:

VYTORIN®
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