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Fluvastatina
pronuntat ca (floo' va sta tin)

Înștiințare:

[Postat pe 20.07.2021]

PUBLIC:Pacient, profesionist în sănătate, ginecolog, cardiologie, endocrinologie, farmacie

PROBLEMA:FDA solicită revizuiri ale informațiilor despre utilizarea în timpul sarcinii în informațiile de prescriere a 

întregii clase de medicamente cu statine. Aceste modificări includ eliminarea contraindicației împotriva utilizării 

acestor medicamente la toate pacientele gravide. O contraindicație este cel mai puternic avertisment al FDA și este 

adăugată numai atunci când un medicament nu trebuie utilizat, deoarece riscul depășește în mod clar orice 

beneficiu posibil. Deoarece beneficiile statinelor pot include prevenirea evenimentelor grave sau potențial fatale la 

un grup mic de paciente gravide cu risc foarte mare, contraindicarea acestor medicamente la toate femeile gravide 

nu este adecvată.

FDA se așteaptă că eliminarea contraindicației va permite profesioniștilor din domeniul sănătății și pacienților să ia decizii 

individuale cu privire la beneficii și riscuri, în special pentru cei cu risc foarte mare de atac de cord sau accident vascular 

cerebral. Aceasta include pacienții cu hipercolesterolemie familială homozigotă și cei care au avut anterior un atac de cord 

sau un accident vascular cerebral.

FUNDAL:Statinele sunt o clasă de medicamente eliberate pe bază de rețetă care au fost folosite de zeci de ani pentru 

a scădea colesterolul lipoproteinelor cu densitate joasă (LDL-C sau „rău”) din sânge. Medicamentele din clasa 

statinelor includ atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina și simvastatina.

RECOMANDARI:

Pacienți:Pacienții care iau statine trebuie să-și informeze personalul medical dacă rămân însărcinate sau 
suspectează că sunt însărcinate. Medicamentul dumneavoastră vă va putea sfătui dacă trebuie să încetați 
să luați medicamentul în timpul sarcinii și dacă vă puteți opri temporar statina în timpul alăptării. Pacienții 
cu risc crescut de infarct miocardic sau accident vascular cerebral care necesită statine după naștere nu 
trebuie să alăpteze și ar trebui să utilizeze alternative, cum ar fi formulele pentru sugari.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii: Profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să întrerupă terapia cu statine 
la majoritatea pacientelor gravide sau pot lua în considerare nevoile terapeutice continue ale individului
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pacienta, in special cele cu risc foarte mare de evenimente cardiovasculare in timpul sarcinii. Din cauza 
naturii cronice a bolilor cardiovasculare, tratamentul hiperlipidemiei nu este, în general, necesar în 
timpul sarcinii. Discutați cu pacienții dacă pot întrerupe temporar tratamentul cu statine în timpul 
alăptării. Avertizați-i pe cei care necesită o statină din cauza riscului cardiovascular că nu este 
recomandată alăptarea deoarece medicamentul poate trece în laptele matern

FDA speră că limbajul revizuit din informațiile de prescriere va ajuta să-i liniștească pe profesioniștii din domeniul 

sănătății că statinele pot fi prescrise în siguranță la pacientele care pot rămâne însărcinate și să le ajute să liniștească 

pacienții cu expunere neintenționată la statine la începutul sarcinii sau înainte ca sarcina să fie recunoscut că 

medicamentul este puțin probabil să dăuneze copilului nenăscut.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul FDA la: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]șihttp://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

de ce este prescris acest medicament?

Fluvastatina este utilizată împreună cu dietă, scădere în greutate și exerciții fizice pentru a reduce riscul de atac de 

cord și accident vascular cerebral și pentru a scădea șansele ca o intervenție chirurgicală pe inimă să fie necesară la 

persoanele care au boli de inimă sau care sunt expuse riscului de a dezvolta boli de inimă. Fluvastatina este, de 

asemenea, utilizată pentru a scădea cantitatea de substanțe grase, cum ar fi colesterolul LDL („colesterol rău”) și 

trigliceridele din sânge și pentru a crește cantitatea de colesterol HDL („colesterol bun”). ') în sânge. Fluvastatina 

poate fi, de asemenea, utilizată pentru a scădea cantitatea de colesterol și alte substanțe grase din sânge la copiii și 

adolescenții cu vârsta între 10 și 17 ani care au hipercolesterolemie heterozigotă familială (o afecțiune moștenită în 

care colesterolul nu poate fi eliminat în mod normal din organism). Fluvastatina face parte dintr-o clasă de 

medicamente numite inhibitori ai HMG-CoA reductazei (statine). Funcționează prin încetinirea producției de 

colesterol în organism pentru a scădea cantitatea de colesterol care se poate acumula pe pereții arterelor și 

blochează fluxul de sânge către inimă, creier și alte părți ale corpului.

Acumularea de colesterol și grăsimi de-a lungul pereților arterelor (un proces cunoscut sub numele de 

ateroscleroză) scade fluxul sanguin și, prin urmare, aportul de oxigen către inima, creierul și alte părți ale corpului. 

S-a demonstrat că scăderea nivelului de colesterol și grăsimi din sânge cu fluvastatina previne bolile de inimă, 

angina (durerile în piept), accidentele vasculare și atacurile de cord.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Fluvastatina vine sub formă de capsulă și comprimat cu eliberare prelungită (cu acțiune prelungită) pentru administrare pe cale 

orală. Capsula se ia de obicei cu sau fără alimente o dată pe zi la culcare sau de două ori pe zi. Comprimatul cu eliberare 

prelungită se ia de obicei o dată pe zi, cu sau fără alimente. Luați fluvastatină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu 

atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe 

care nu o înțelegeți. Luați fluvastatina exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este 

prescris de medicul dumneavoastră.
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Înghițiți comprimatele cu eliberare prelungită întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Medicul dumneavoastră vă poate începe să utilizați o doză mică de fluvastatina și vă poate crește treptat doza, nu mai mult de o 

dată la 4 săptămâni.

Continuați să luați fluvastatină chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați fluvastatină fără a discuta cu medicul 

dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua fluvastatină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la fluvastatină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 
ingredientele din capsulele de fluvastatină sau comprimatele cu eliberare prelungită. Adresați-vă farmacistului pentru o listă cu 
ingrediente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. 
Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina; 
cimetidină (Tagamet); colchicină (Colcrys); ciclosporină (Neoral, Sandimmune); diclofenac (Cataflam, Voltaren); digoxină 
(Lanoxin); eritromicină (EES, E-Mycin, Eritrocină); fluconazol (Diflucan), gliburidă (DiaBeta, Glynase, Micronase); 
ketoconazol (Nizoral); omeprazol (Prilosec); alte medicamente care scad colesterolul, cum ar fi colestiramină (Questran), 
fenofibrat (Tricor), gemfibrozil (Lopid) și niacină (acid nicotinic, Niacor, Niaspan); fenitoină (Dilantin); ranitidină (Zantac); 
rifampin (Rifadin, Rimactane); și spironolactonă (Aldactone). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să 
modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente 
pot interacționa și cu fluvastatina, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele 
pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți boală hepatică. Medicul dumneavoastră vă va comanda analize de laborator pentru a 

vedea cât de bine vă funcționează ficatul, chiar dacă nu credeți că aveți o boală hepatică. Medicul dumneavoastră vă va spune 

probabil să nu luați fluvastatina dacă aveți boală hepatică sau dacă testele arată că ați putea dezvolta boală de ficat.

spuneți medicului dumneavoastră dacă beți mai mult de 2 băuturi alcoolice pe zi, dacă aveți 65 de ani sau mai mult și dacă 
ați avut vreodată boală hepatică sau aveți sau ați avut vreodată dureri sau slăbiciune musculară, diabet, tensiune arterială 
scăzută, convulsii, sau boli ale tiroidei sau ale rinichilor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să rămâneți 
gravidă în timp ce luați fluvastatină. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele contraceptive pe care le puteți 
utiliza în timpul tratamentului. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați fluvastatină, încetați să luați fluvastatină și sunați 
imediat medicului dumneavoastră. Fluvastatina poate dăuna fătului.

nu alăptați în timp ce luați acest medicament.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 
fluvastatină. Dacă sunteți internat din cauza unei infecții sau a unei răni grave, spuneți medicului care vă tratează că luați 
fluvastatină.
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întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați fluvastatină. Alcoolul 
poate crește riscul de reacții adverse grave.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Mâncați o dietă cu conținut scăzut de grăsimi și colesterol. Asigurați-vă că urmați toate recomandările de exerciții și diete făcute de 

medicul dumneavoastră sau de dieteticianul. De asemenea, puteți vizita site-ul web al Programului Național de Educație pentru Colesterol 

(NCEP) pentru informații suplimentare despre dieta lahttp://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://

www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă au trecut mai mult de 12 ore de la ultima 
doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Fluvastatina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

durere de cap

arsuri la stomac

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

durere sinusală

tuse

pierderea memoriei sau uitarea

confuzie

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau solicitați ajutor medical de urgență:

dureri musculare, sensibilitate sau slăbiciune

lipsa de energie

febră

îngălbenirea pielii sau a ochilor

durere în partea dreaptă sus a stomacului

urină de culoare închisă

greaţă

oboseală extremă

sângerări sau vânătăi neobișnuite

pierderea poftei de mâncare
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simptome asemănătoare gripei

eczemă

urticarie

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

Fluvastatina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?
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Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate prescrie analize de 

laborator în timpul tratamentului, mai ales dacă dezvoltați simptome de afectare a ficatului.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că luați 

fluvastatină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Lescol®

Lescol®XL
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