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VYTORIN ® Ang pagpapaliit na ito ay maaaring makapagpabagal o 

humaharang sa daloy ng dugo sa mga mahahalagang bahagi 

ng katawan tulad ng puso at utak. Ang pagharang na ito ng 

daloy ng dugo ay maaaring magresulta sa atake sa puso o 

stroke.

Gamitin sa mga Bata 
at Kabataan

Ano ang nasa leaflet na ito Ang VYTORIN ay ginagamit sa mga bata at 

kabataan (10 hanggang 17 taong gulang) upang 

gamutin ang pamilya.

hypercholesterolaemia, isang uri ng 

mataas na kolesterol na namamana (ibig 

sabihin, naipapasa sa mga pamilya).

Sinasagot ng leaflet na ito ang ilang 

karaniwang tanong tungkol sa VYTORIN. Hindi 

ito naglalaman ng lahat ng magagamit

impormasyon. Hindi nito pinapalitan 

ang pakikipag-usap sa iyong doktor o 

parmasyutiko.

Ang HDL cholesterol ay madalas na tinatawag 

na 'good' cholesterol dahil nakakatulong itong 

panatilihin ang masamang kolesterol mula sa 

pagbuo sa mga arterya at pinoprotektahan 

laban sa sakit sa puso.
Ang VYTORIN ay hindi inirerekomenda para sa 

paggamit sa mga batang wala pang 10 taong 

gulang, dahil walang pag-aaral ng mga epekto 

nito sa pangkat ng edad na ito.

Ang lahat ng mga gamot ay may mga panganib at 

benepisyo. Natimbang ang iyong doktor

ang mga panganib ng pag-inom mo ng VYTORIN 

laban sa mga benepisyong inaasahan nilang 

makukuha nito para sa iyo.

Triglyceride
Ang triglyceride ay isa pang anyo ng taba sa 

iyong dugo na maaaring magpataas ng iyong 

panganib para sa sakit sa puso.

Susuriin ng iyong doktor kung ang 
VYTORIN ay angkop para sa iyong anak. 
Depende sa pag-unlad ng pubertal ng 
iyong anak, maaaring hindi angkop ang 
VYTORIN para sa kanya.

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin 

tungkol sa pag-inom ng gamot na ito, tanungin ang 

iyong doktor o parmasyutiko.

Paano gumagana ang VYTORIN

Binabawasan ng VYTORIN ang mataas na 

totalcholesterol, LDL (masamang) 

cholesterol at triglycerides at pinapataas 

ang HDL (good) cholesterol.

Itago ang leaflet na ito kasama 

ng gamot.

Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

Ano ang VYTORIN
ginagamit para sa

Gumagana ang VYTORIN sa pamamagitan ng 

pagpapababa ng pagsipsip ng kolesterol sa maliit 

na bituka at sa pamamagitan ng pagbawas sa dami 

ng kolesterol na ginawa sa atay. Ang VYTORIN ay 

hindi nakakatulong sa iyo na mawalan ng timbang.

Bago mo kunin
VYTORIN

Nakakatulong ang VYTORIN na mapababa ang 

antas ng kolesterol at triglyceride. Ginagamit ito 

sa mga taong may

Ang mga antas ng kolesterol ay masyadong mataas at 

kapag ang diyeta lamang ay hindi makakapagpababa ng 

mga antas na ito nang sapat.

Kapag hindi mo dapat kunin

Huwag uminom ng VYTORIN kung:

• mayroon kang allergy sa VYTORIN o 

alinman sa mga sangkap na 

nakalista sa dulo ng leaflet na ito.

Ang mga sintomas ng isang reaksiyong 

alerdyi ay maaaring kabilang ang pantal sa 

balat, pangangati, igsi ng paghinga, 

pamamaga ng mukha, labi, bibig, dila o 

lalamunan.

Kung mayroon kang sakit sa puso at may 

kasaysayan ng atake sa puso o

pagpapaospital para sa hindi matatag na angina 

(pananakit ng dibdib), binabawasan ng VYTORIN ang 

panganib ng atake sa puso, stroke, operasyon upang 

mapataas ang daloy ng dugo sa puso, o pag-ospital 

para sa pananakit ng dibdib.

Kolesterol
Ang kolesterol ay isa sa maraming mataba na 

sangkap na matatagpuan sa

daluyan ng dugo. Ang iyong kabuuang 

kolesterol ay pangunahing binubuo ng LDL at 

HDL cholesterol.

Maaaring inireseta ng iyong doktor ang 

VYTORIN para sa ibang dahilan. Tanungin ang 

iyong doktor kung mayroon ka

mga tanong tungkol sa kung bakit inireseta 

ang VYTORIN para sa iyo.

• ikaw ay buntis o 
nagpapasuso.
Ang VYTORIN ay kontraindikado (ibig sabihin 

ay hindi dapat gamitin) sa panahon ng 

pagbubuntis at pagpapasuso. Kung inumin 

mo ang gamot na ito sa panahon ng 

pagbubuntis at pagpapasuso, maaaring 

makuha ng iyong sanggol ang gamot na ito 

at maaari itong makaapekto sa iyo

Ang LDL cholesterol ay madalas na tinatawag na 

'masamang' kolesterol dahil maaari itong magtayo sa 

mga dingding ng iyong mga arterya na bumubuo ng 

plaka. Sa kalaunan, ang pagtatayo ng plake na ito ay 

maaaring humantong sa pagpapaliit ng mga arterya.

Ang VYTORIN ay hindi nakakahumaling.
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normal na pag-unlad ng sanggol na nagdudulot 

ng mga malformasyon ng pangsanggol (mga 

depekto sa panganganak) o hindi maibabalik na 

pinsala.

4. ikaw ay Asyano. • ketoconazole, itraconazole, posaconazole at 

voriconazole na ginagamit upang gamutin 

ang ilang partikular na impeksyon sa fungal

5. umiinom ka ng niacin o isang 

produkto na naglalaman ng niacin.

6. mayroon ka, o nagkaroon, ng anumang 

kondisyong medikal, kabilang ang sakit 

sa atay o mga problema sa atay.

• mayroon kang aktibong sakit sa atay o 

paulit-ulit na pagsusuri sa dugo

na nagpapahiwatig ng posibleng mga 

problema sa atay.

Kung umiinom ka ng alinman sa mga nasa itaas, 

maaaring imungkahi ng iyong doktor na itigil 

pansamantala ang VYTORIN o

ng tuluyan.
Magsasagawa ang iyong doktor ng pagsusuri 

sa dugo upang matiyak na wala kang 

problema sa iyong atay.• nagkaroon ka ng pananakit ng kalamnan, 

panlalambot o panghihina mula sa iba pang 

mga gamot na ginagamit upang gamutin 

ang mataas na kolesterol o

triglyceride.

Ang ilang mga gamot at VYTORIN ay 
maaaring makagambala sa isa't isa. 
Kabilang dito ang:

7. mayroon kang sakit sa bato, diabetes o 

anumang iba pang problemang 

medikal. • Ang ilang partikular na hepatitis C 

antiviral agent, gaya ng elbasvir, o 

grazoprevir
8. palagi kang umiinom ng alak.• Ikaw ay umiinom ng ilang partikular na 

gamot tulad ng gemfibrozil, ciclosporin, 

danazol, fusidic acid at malalakas na 

CYP3A4 inhibitors tulad ng itraconazole 

at ketoconazole. Pakitingnan ang 

seksyong "Pag-inom ng iba pang mga 

gamot" sa CMI na ito para sa higit pang 

impormasyon.

9. mayroon kang anumang mga allergy sa anumang 

iba pang mga gamot o anumang iba pang mga 

sangkap, tulad ng mga pagkain,

mga preservative o tina.

• bile acid sequestrants, tulad ng colestyramine, 

na ginagamit upang mapababa ang mga 

antas ng kolesterol.

• iba pang mga gamot upang mapababa ang 

mga antas ng kolesterol, halimbawa, iba 

pang mga fibrates, nicotinic acid (kilala rin 

bilang niacin).

Kung hindi mo pa sinabi sa iyong doktor ang 

tungkol sa alinman sa mga nabanggit, sabihin sa 

kanila bago ka uminom ng anumang VYTORIN.

Pag-inom ng iba pang mga gamot • Warfarin, fluindione, o iba pang mga gamot na 

ginagamit upang maiwasan ang mga pamumuo 

ng dugo

• ang packaging ay napunit o nagpapakita ng mga 

palatandaan ng pakikialam. Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka 

ng anumang iba pang mga gamot, kabilang 

ang mga gamot na binibili mo nang walang 

reseta mula sa iyo

parmasya, supermarket o tindahan ng pagkain 

sa kalusugan.

• lumipas na ang expiration 
date sa pack.
Kung inumin mo ang gamot na ito pagkatapos 

lumipas ang petsa ng pag-expire, maaaring 

hindi ito gumana.

• colchicine, ginagamit para sa gout

• verapamil, na ginagamit upang gamutin ang 

mataas na presyon ng dugo at angina

• diltiazem, na ginagamit upang gamutin ang angina

Ang ilang mga gamot ay hindi dapat 

inumin kasama ng VYTORIN. Kabilang 

dito ang:

Kung hindi ka sigurado kung dapat mong 

simulan ang pagkuha ng VYTORIN, 

kausapin ang iyong doktor.

• amiodarone, ginagamit upang gamutin 

ang hindi regular na tibok ng puso

• amlodipine, na ginagamit upang gamutin ang 

mataas na presyon ng dugo at angina
• nefazodone, na ginagamit upang gamutin 

ang depresyonBago mo simulan itong kunin • digoxin, na ginagamit upang gamutin ang 

pagpalya ng puso
• mga gamot na naglalaman ng cobicistat, 

isang gamot na ginagamit sa paggamot ng 

impeksyon sa HIV.

Sabihin sa iyong doktor kung:

1. ikaw ay buntis o nagbabalak 
na mabuntis.

• lomitapide (isang gamot na ginagamit upang 

gamutin ang isang seryoso at bihirang genetic

kondisyon ng kolesterol)• protease inhibitors, kabilang ang indinavir, 

nelfinavir, ritonavir, saquinavir, na 

ginagamit upang gamutin ang impeksyon 

sa HIV

Ang VYTORIN ay hindi dapat gamitin sa 

panahon ng pagbubuntis.
• daptomycin, isang gamot na ginagamit upang 

gamutin ang kumplikadong balat at balat

mga impeksyon sa istraktura 

at bacteremia

2. ikaw ay nagpapasuso.
Ang VYTORIN ay hindi dapat gamitin 

habang nagpapasuso.

• ilang hepatitis C virus protease 
inhibitors (tulad ng boceprevir o 
telaprevir)

Ang mga gamot na ito ay maaaring maapektuhan 

ng VYTORIN, maaaring makaapekto sa kung gaano 

ito gumagana, o maaaring tumaas ang panganib ng 

mga side effect sa VYTORIN. Maaaring kailanganin 

mo ang iba't ibang dami ng iyong gamot, o 

maaaring kailanganin mong uminom ng iba't ibang 

gamot o inumin ang iyong mga gamot sa iba't 

ibang oras.

3. mayroon kang hindi maipaliwanag na pananakit 

ng kalamnan, panlalambot o panghihina na 

hindi dulot ng ehersisyo. Ito ay dahil sa mga 

bihirang pagkakataon, maaaring magkaroon 

ng mga problema sa kalamnan

malubhang, kabilang ang pagkasira ng 

kalamnan na nagreresulta sa pinsala sa bato na 

maaaring humantong sa kamatayan.

• gemfibrozil, na ginagamit upang gamutin ang 

mataas na antas ng kolesterol

• cyclosporin, na ginagamit upang sugpuin 

ang immune system

• danazol

• erythromycin, clarithromycin, 

telithromycin at fusidic acid, mga 

antibiotic na ginagamit sa paggamot

mga impeksyon

Ang iyong doktor o parmasyutiko ay may higit 

pang impormasyon sa mga gamot na dapat 

pag-ingatan o iwasan habang umiinom ng 

VYTORIN.

Ang iyong doktor ay maaaring gumawa ng pagsusuri 

sa dugo upang suriin ang ilang mga problema sa 

kalamnan.
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Dapat mo ring sabihin sa sinumang 
doktor na nagrereseta ng bagong gamot 
para sa iyo na umiinom ka ng VYTORIN.

Gayunpaman, hindi mahalaga kung 

inumin mo ito bago o pagkatapos 

kumain.

Kung umiinom ka ng sobra 

(sobrang dosis)

Kaagad na tawagan ang iyong doktor o 
Poisons Information Center (telepono 13 
11 26), o pumunta sa aksidente at 
emerhensiya sa iyong pinakamalapit na 
ospital, kung sa tingin mo na ikaw o 
sinuman ay maaaring uminom ng labis 
na VYTORIN. Gawin ito kahit na walang 
mga palatandaan ng kakulangan sa 
ginhawa o pagkalason.

Gayunpaman, uminom ng VYTORIN nang 

halos parehong oras bawat araw.

Ang pag-inom ng VYTORIN sa parehong oras bawat 

araw ay magkakaroon ng pinakamahusay na epekto. 

Makakatulong din ito sa iyo na matandaan kung kailan 

dapat inumin ang iyong dosis.

Paano uminom ng VYTORIN

Magkano ang dadalhin

Uminom lamang ng VYTORIN 
kapag inireseta ng iyong doktor.

Maaaring hilingin sa iyo ng iyong doktor na uminom 

ng VYTORIN kasama ng iba pang mga ahente na 

nagpapababa ng kolesterol tulad ng mga 

sequestrant ng bile acid.
Ang inirerekumendang dosis sa mga 

matatanda (18 taong gulang pataas) ay isa

VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 o 10/80 
tablet isang beses sa isang araw, sa gabi. 
Isasaayos ng iyong doktor ang iyong 
dosis ng VYTORIN depende sa iyong 
tugon.

Kung umiinom ka ng bile acid 
sequestrant, tulad ng
colestyramine, inumin ang iyong VYTORIN 

alinman sa hindi bababa sa dalawang oras 

bago o apat na oras pagkatapos kumuha 

ng bile acid sequestrant.

Habang ginagamit mo 
ang VYTORIN

Mga bagay na dapat mong gawin

Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng 
VYTORIN, itigil ang pag-inom nito at 
sabihin kaagad sa iyong doktor.

Ang inirerekomendang dosis sa mga kabataan 

(10 hanggang 17 taong gulang) na may familial 

hypercholesterolaemia ay isang VYTORIN 

10/10, 10/20 o 10/40 na tableta isang beses sa 

isang araw, sa gabi. Ang pinakamataas

ang inirerekumendang dosis sa mga kabataan 

ay 10/40 mg.

Gaano ito katagal
Nakakatulong ang VYTORIN na mapababa ang 

iyong kolesterol. Hindi nito ginagamot ang iyong 

kalagayan.

Ipasuri ang iyong mga taba sa dugo 

kapag sinabi ng iyong doktor, upang 

matiyak na gumagana ang VYTORIN.

Kahit na umiinom ka ng mga gamot para 

gamutin ang mataas na kolesterol, mahalagang 

regular na masusukat ang iyong kolesterol. 

Dapat mo ring malaman ang iyong mga antas 

ng kolesterol at mga layunin.

Samakatuwid, dapat mong ipagpatuloy ang pag-

inom nito ayon sa itinuro ng iyong doktor kung 

inaasahan mong babaan ang iyong kolesterol at 

panatilihin itong mababa.
Dahil sa mas mataas na panganib ng mga 

problema sa kalamnan, ang VYTORIN 10/80 tablet 

ay para lamang sa mga pasyenteng may mataas 

na panganib ng mga problema sa sakit sa puso 

na hindi pa nakakamit ang kanilang layunin sa 

kolesterol sa mas mababang dosis.

Maaaring kailanganin mong uminom ng gamot 

na pampababa ng kolesterol sa natitirang bahagi 

ng iyong buhay. Kung huminto ka sa pag-inom ng 

VYTORIN, maaaring tumaas muli ang iyong 

kolesterol.

Kung malapit ka nang magsimula sa 
anumang bagong gamot, sabihin sa 
iyong doktor at parmasyutiko na 
umiinom ka ng VYTORIN.

Lunukin ang VYTORIN na may isang 

basong tubig.
Kung magkakaroon ka ng elective 
surgery, sabihin sa iyong doktor na 
umiinom ka ng VYTORIN.

Kung nakalimutan mong kunin
Maingat na sundin ang lahat ng direksyon 

na ibinigay sa iyo ng iyong doktor at 

parmasyutiko.

Kung malapit na ang oras para sa iyong susunod 

na dosis, laktawan ang dosis na napalampas mo 

at kunin ang iyong susunod na dosis kapag 

nakatakda ka. Kung hindi, dalhin ito sa 

sandaling maalala mo, at pagkatapos ay 

bumalik sa pagkuha ng iyong tablet gaya ng 

karaniwan mong ginagawa.

Maaaring imungkahi ng iyong doktor na itigil 

ang mga tableta ilang araw bago ang operasyon.

Maaaring iba ang mga ito sa impormasyong 

nakapaloob sa leaflet na ito.

Kung hindi mo naiintindihan ang mga 

tagubilin, humingi ng tulong sa iyong 

doktor o parmasyutiko.

Mga bagay na hindi mo dapat gawin

Huwag ibigay ang VYTORIN sa sinuman, 
kahit na mayroon silang parehong 
kondisyon tulad mo.

Kung hindi ka sigurado kung laktawan ang 

dosis, makipag-usap sa iyong doktor o 

parmasyutiko.
Kailan ito kukunin

Ang VYTORIN ay dapat inumin isang beses 

sa isang araw, sa gabi.

Mga bagay na dapat ingatan
Huwag kumuha ng dobleng dosis 
para makabawi sa dosis na 
napalampas mo.

Iwasan ang pag-inom ng maraming dami 
ng alak.Ang atay ay gumagawa ng pinakamaraming 

dami ng kolesterol kapag ang katawan ay 

nagpapahinga at kapag walang dietary intake. 

Para sa karamihan ng mga tao ito ay sa gabi 

kapag natutulog. Samakatuwid, ang VYTORIN 

ay mas epektibo kapag kinuha sa gabi. Isang 

magandang panahon

ay pagkatapos ng iyong hapunan.

Kung nagkakaproblema ka sa pag-alala na inumin 

ang iyong tablet, tanungin ang iyong parmasyutiko 

para sa ilang mga pahiwatig.

Ang pag-inom ng maraming dami ng alak ay 

maaaring tumaas ang iyong pagkakataon ng 

VYTORIN na magdulot ng mga problema sa atay.

Dapat na iwasan ang grapefruit juice 
habang umiinom ng VYTORIN.

Ang katas ng grapefruit ay naglalaman ng isa o

higit pang mga sangkap na nagbabago sa
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metabolismo ng ilang mga gamot, 
kabilang ang VYTORIN.

medikal na atensyon o ospital. Ang mga 
malubhang epekto ay bihira.

Ang panganib ng pagkasira ng kalamnan ay mas 

malaki din para sa mga matatandang pasyente (65 

taong gulang at mas matanda), mga babaeng 

pasyente, mga pasyente na may mga problema sa 

bato, at mga pasyente na may mga problema sa 

thyroid.

Mag-ingat sa pagmamaneho o pagpapatakbo ng 

makinarya hanggang sa malaman mo kung 

paano ka naaapektuhan ng VYTORIN.

Sabihin kaagad sa iyong doktor kung napansin 

mo ang alinman sa mga sumusunod:

• pantal sa balat at pantal
May mga side effect na naiulat sa VYTORIN na 

maaaring makaapekto sa iyong kakayahang 

magmaneho o magpatakbo ng makinarya. 

Maaaring mag-iba ang mga indibidwal na 

tugon sa VYTORIN.

• namumulang pantal, kung minsan ay may 

mga sugat na hugis target Ang mga malubhang epekto ay bihira.

• pantal na nangyayari sa balat o 
mga sugat sa bibig (lichenoid 
rash)

Ang iba pang mga side effect na hindi nakalista sa 

itaas ay maaari ding mangyari sa ilang mga 

pasyente. Sabihin sa iyong doktor kung may 

napansin kang iba pang epekto.
Ang mataas na kolesterol ay maaaring 

gamutin sa dalawang pangunahing paraan:

• maitim na ihi
• matingkad na pagdumi
• sakit sa kasu-kasuan

Sabihin sa iyong doktor kung napansin mo ang 

alinman sa mga sumusunod:

Mga Pagbabago sa Pamumuhay -

kabilang dito ang pagpapababa ng kolesterol

diyeta, pagtaas ng pisikal na aktibidad,

at pamamahala ng timbang. Humingi ng 

payo sa iyong doktor bago dagdagan ang 

pisikal na aktibidad.

• Sakit ng ulo

• Pagduduwal

• pananakit ng kalamnan

• Pagkahilo

• Nakakaramdam ng pagod

• Ubo
• Pangangati ng tiyan

• Pagtatae
• Nabawasan ang gana sa pagkain

• Hot flush
• Alta-presyon
• Sakit

• mas madaling dumudugo o pasa
kaysa sa normal

• patuloy na pananakit ng tiyan na may 

pagduduwal at pagsusuka.

Ang mga ito ay maaaring malubhang epekto. 

Maaaring kailanganin mo ng agarang medikal na 

atensyon. Ang mga malubhang epekto ay bihira.

Mga gamot -
Ang mga gamot na nagpapababa ng kolesterol ay ginagamit 

kasama ng mga pagbabago sa pamumuhay upang 

makatulong na mapababa ang kolesterol. Ang mga problema sa atay ay maaari ding mangyari at 

maaaring malubha. Ang iyong doktor ay maaaring gumawa 

ng mga pagsusuri sa dugo upang suriin ang iyong atay

Sabihin kaagad sa iyong doktor kung napansin 

mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas 

ng mga problema sa atay:

Mga side effect
Ito ang mga mas karaniwang side 
effect ng VYTORIN o ng alinman sa 
ezetimibe o simvastatin.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko sa lalong 

madaling panahon kung hindi maganda ang 

pakiramdam mo habang umiinom ka

VYTORIN.

• pakiramdam pagod o mahina

• walang gana kumain

• sakit sa itaas na tiyan

• maitim na ihi

Sabihin sa iyong doktor kung napansin mo ang 

alinman sa mga sumusunod:

Tinutulungan ng VYTORIN ang karamihan sa mga 

taong may mataas na kolesterol, ngunit maaaring 

mayroon itong mga hindi gustong epekto sa ilang 

tao. Ang lahat ng mga gamot ay maaaring 

magkaroon ng mga side effect. Minsan seryoso 

sila, kadalasan hindi. Maaaring kailanganin mo ng 

medikal na paggamot kung nakakuha ka ng ilan sa 

mga side effect.

• Depresyon
• paninilaw ng balat o puti ng 

iyong mga mata.
• Pangingilig o pamamanhid ng 

mga kamay o paa
Sabihin kaagad sa iyong doktor kung 

napansin mo ang sumusunod:
• Problema sa pagtulog

• mahinang memorya

• Pagkalito
• Erectile dysfunction

• hindi maipaliwanag na pananakit ng 

kalamnan, panlalambot o panghihina, hindi 

dulot ng ehersisyo (sa napakabihirang mga 

kaso ay maaaring hindi ito mawala 

pagkatapos ihinto ang VYTORIN).

Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na sagutin ang 

anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.

• Mga problema sa paghinga kabilang 

ang patuloy na pag-ubo at/o

igsi ng paghinga, na maaari ring mangyari sa 

pagkapagod, hindi maipaliwanag na pagbaba 

ng timbang o lagnat

Ito ay maaaring isang malubhang epekto. Ito ay dahil 

sa mga bihirang pagkakataon, ang mga problema sa 

kalamnan ay maaaring maging malubha, kabilang ang 

pagkasira ng kalamnan na nagreresulta sa pinsala sa 

bato na maaaring humantong sa kamatayan. Maaaring 

kailanganin mo ng agarang medikal na atensyon.

Sabihin kaagad sa iyong doktor o pumunta sa 

aksidente at emerhensiya sa iyong 

pinakamalapit na ospital, kung napansin mo 

ang alinman sa mga sumusunod:
Ang mga ito ay bihirang epekto 
ng ezetimibe o simvastatin.

• pamamaga ng mukha, labi, bibig, 
lalamunan o dila na maaaring
nagdudulot ng kahirapan sa paglunok o 

paghinga

Sa mga pasyenteng nagbibinata (10 

hanggang 17 taong gulang) walang mga 

pag-aaral na higit sa 1 taon ng epekto ng 

pagkuha ng VYTORIN sa pag-unlad ng buto, 

paglaki, panlipunan at emosyonal na pag-

unlad, o pagkamayabong.

Ang panganib ng pagkasira ng kalamnan ay mas 

malaki sa mas mataas na dosis ng

VYTORIN, lalo na ang 10/80 mg na 
dosis.

Ang mga ito ay malubhang epekto. Kung mayroon 

ka ng mga ito, maaaring nagkaroon ka ng 

malubhang reaksiyong alerhiya sa

VYTORIN. Maaaring kailanganin mo ng madalian

VYTORIN®
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Huwag maalarma sa mga listahang ito ng mga 

posibleng epekto. Maaaring hindi mo maranasan 

ang alinman sa mga ito.

Puti hanggang puti, hugis kapsula, 

biconvex na naka-compress na 

tablet na may markang "313".

www.msdinfo.com.au/vytorincmi, o 

magtanong sa iyong parmasyutiko.

Numero ng Rehistro ng Australia: 

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: Puti hanggang 
puti, hugis kapsula, biconvex na 
naka-compress na tablet na may 
markang "315".

Pagkatapos gumamit ng VYTORIN

Imbakan Ang isang starter pack ng VYTORIN ay 

naglalaman ng 5 o 10 tablet. Ang isang trade 

pack ay naglalaman ng 30 tablet.
Itago ang iyong mga tablet sa blister pack 

hanggang sa oras na upang inumin ang mga ito.

Kung ilalabas mo ang mga tablet mula sa blister pack ay 

maaaring hindi ito mapanatili nang maayos. Mga sangkap

Panatilihin ang VYTORIN sa isang malamig na 

tuyong lugar kung saan ang temperatura 

nananatili sa ibaba 25°C. Huwag iimbak ito o 

anumang iba pang gamot sa banyo o malapit 

sa lababo.

Aktibong sangkap:

VYTORIN 10/10 -
10mg ezetimibe/10mg simvastatin 
bawat tableta

Huwag iwanan ito sa kotse o sa mga 
window sills.

VYTORIN 10/20 -
10mg ezetimibe/20mg simvastatin 
bawat tabletMaaaring sirain ng init at kahalumigmigan 

ang ilang mga gamot. VYTORIN 10/40 -
10mg ezetimibe/ 40mg simvastatin 
bawat tablet

Itago ito kung saan hindi maabot ng 

mga bata.

Ang isang naka-lock na aparador na hindi bababa sa isang-

anda-kalahating metro sa itaas ng lupa ay isang magandang 

lugar upang mag-imbak ng mga gamot.

VYTORIN 10/80 -
10mg ezetimibe/ 80mg simvastatin 
bawat tablet

Mga hindi aktibong sangkap:
Pagtatapon

• butylated hydroxyanisole

• sitriko acid monohydrate

• croscarmellose sodium

• hypromellose

• lactose monohydrate

• magnesiyo stearate

• microcrystalline cellulose
• propyl gallate

Kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huminto

Ang pag-inom ng VYTORIN o ang mga tablet ay 

lumampas sa petsa ng pag-expire nito, tanungin 

ang iyong parmasyutiko kung ano ang gagawin 

sa anumang natitira.

Paglalarawan ng produkto
Ang VYTORIN ay hindi naglalaman ng gluten, 

sucrose, tartrazine o anumang iba pang mga azo 

dyes.
Kung ano ang hitsura nito

Ang VYTORIN ay may apat na uri ng mga 

tablet: Supplier
• VYTORIN 10/10 - 10mg Ezetimibe/

10mg Simvastatin: Puti hanggang 
puti, hugis kapsula, biconvex na 
naka-compress na tablet na may 
markang "311".

Ang VYTORIN ay ibinibigay sa Australia 
ng:

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

20mg Simvastatin: Puti hanggang 
puti, hugis kapsula, biconvex na 
naka-compress na tablet na may 
markang "312".

Ang leaflet na ito ay inihanda noong Marso 

2022.

Ang CMI leaflet na ito ay napapanahon sa oras ng 

pag-print. Upang tingnan kung ito ay na-update, 

mangyaring tingnan ang aming

website,
• VYTORIN 10/40 - 10mg

Ezetimibe/ 40mg Simvastatin:

VYTORIN®
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