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ПРОБЛЕМ:FDA иска ревизия на информацията за употребата по време на бременност в информацията за 

предписване на целия клас статинови лекарства. Тези промени включват премахване на противопоказанията 

срещу употребата на тези лекарства при всички бременни пациентки. Противопоказанието е най-силното 

предупреждение на FDA и се добавя само когато лекарството не трябва да се използва, тъй като рискът очевидно 

надвишава всяка възможна полза. Тъй като ползите от статините могат да включват предотвратяване на сериозни 

или потенциално фатални събития в малка група от много рискови бременни пациентки, противопоказането на 

тези лекарства при всички бременни жени не е подходящо.

FDA очаква премахването на противопоказанието да позволи на здравните специалисти и пациентите да 

вземат индивидуални решения относно ползата и риска, особено за тези с много висок риск от инфаркт или 

инсулт. Това включва пациенти с хомозиготна фамилна хиперхолестеролемия и тези, които преди това са 

имали инфаркт или инсулт.

ЗАДЕН ПЛАН:Статините са клас лекарства с рецепта, които се използват от десетилетия за понижаване на 

липопротеините с ниска плътност (LDL-C или „лошия“) холестерол в кръвта. Лекарствата от класа статини 

включват аторвастатин, флувастатин, ловастатин, питавастатин, правастатин, розувастатин и симвастатин.

ПРЕПОРЪКИ:

пациенти:Пациентите, приемащи статини, трябва да уведомят своите медицински специалисти, ако забременеят или 

подозират, че са бременни. Вашият медицински специалист ще може да ви посъветва дали трябва да спрете приема на 

лекарството по време на бременност и дали можете да спрете временно приема на статин по време на кърмене. 

Пациентки, които са изложени на висок риск от сърдечен удар или инсулт, които се нуждаят от статини след раждането, 

не трябва да кърмят и трябва да използват алтернативи като адаптирано мляко за кърмачета.

Професионалисти в здравеопазването: Здравните специалисти трябва да спрат терапията със статини при 

повечето бременни пациентки или могат да вземат предвид текущите терапевтични нужди на индивида
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пациенти, особено тези с много висок риск от сърдечно-съдови инциденти по време на бременност. 
Поради хроничния характер на сърдечно-съдовите заболявания, лечение на хиперлипидемия обикновено 
не е необходимо по време на бременност. Обсъдете с пациентите дали могат да спрат временно статините 
по време на кърмене. Посъветвайте тези, които се нуждаят от статин поради техния сърдечно-съдов риск, 
че кърменето не се препоръчва, тъй като лекарството може да премине в кърмата

FDA се надява, че преработеният език в информацията за предписване ще помогне на здравните специалисти да уверят, 

че статините са безопасни за предписване на пациенти, които могат да забременеят, и ще им помогне да успокоят 

пациентите с непреднамерена експозиция на статини в ранна бременност или преди бременността да бъде разпозната, че 

лекарството е малко вероятно е да навреди на нероденото бебе.

За повече информация посетете уебсайта на FDA на адрес: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/

SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]иhttp://www.fda.gov/Drugs/

DrugSafety [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

защо е предписано това лекарство?

Флувастатин се използва заедно с диета, загуба на тегло и упражнения за намаляване на риска от инфаркт и инсулт и за 

намаляване на вероятността, че ще е необходима сърдечна операция при хора, които имат сърдечно заболяване или са 

изложени на риск от развитие на сърдечни заболявания. Флувастатин се използва също за намаляване на количеството 

мастни вещества като холестерол с липопротеини с ниска плътност (LDL) („лош холестерол“) и триглицериди в кръвта и 

за увеличаване на количеството на холестерол с липопротеини с висока плътност (HDL) („добър холестерол“ ') в кръвта. 

Флувастатин може също да се използва за намаляване на количеството холестерол и други мастни вещества в кръвта 

при деца и тийнейджъри на възраст от 10 до 17 години, които имат фамилна хетерозиготна хиперхолестеролемия 

(наследствено състояние, при което холестеролът не може да бъде отстранен от тялото нормално). Флувастатин е в клас 

лекарства, наречени инхибитори на HMG-CoA редуктазата (статини). Той действа, като забавя производството на 

холестерол в тялото, за да намали количеството холестерол, което може да се натрупа по стените на артериите и да 

блокира притока на кръв към сърцето, мозъка и други части на тялото.

Натрупването на холестерол и мазнини по стените на вашите артерии (процес, известен като атеросклероза) намалява 

притока на кръв и следователно снабдяването с кислород към сърцето, мозъка и други части на тялото ви. Доказано е, че 

понижаването на нивото на холестерола и мазнините в кръвта ви с флувастатин предотвратява сърдечни заболявания, 

ангина (болка в гърдите), инсулти и инфаркти.

как трябва да се използва това лекарство?

Флувастатин се предлага като капсула и таблетка с удължено освобождаване (продължително действие), за да се приема през устата. 

Капсулата обикновено се приема със или без храна веднъж дневно преди лягане или два пъти дневно. Таблетката с удължено 

освобождаване обикновено се приема веднъж дневно със или без храна. Приемайте флувастатин приблизително по едно и също време 

всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която 

не разбирате. Приемайте флувастатин точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, 

отколкото е предписано от Вашия лекар.
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Поглъщайте таблетките с удължено освобождаване цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Вашият лекар може да Ви започне с ниска доза флувастатин и постепенно да увеличава дозата Ви, не повече от веднъж 

на всеки 4 седмици.

Продължете да приемате флувастатин, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на флувастатин, без да говорите с Вашия 

лекар.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете флувастатин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към флувастатин, други лекарства или някоя от съставките 
на флувастатин капсули или таблетки с удължено освобождаване. Попитайте вашия фармацевт за списък на 
съставките..

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин; циметидин (Tagamet); колхицин (Colcrys); 
циклоспорин (Neoral, Sandimmune); диклофенак (Катафлам, Волтарен); дигоксин (Lanoxin); еритромицин (EES, E-
Mycin, Erythrocin); флуконазол (Diflucan), глибурид (DiaBeta, Glynase, Micronase); кетоконазол (Nizoral); омепразол 
(Prilosec); други лекарства за понижаване на холестерола като холестирамин (Questran), фенофибрат (Tricor), 
гемфиброзил (Lopid) и ниацин (никотинова киселина, Niacor, Niaspan); фенитоин (дилантин); ранитидин (Zantac); 
рифампин (Rifadin, Rimactane); и спиронолактон (Aldactone). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите 
на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също могат 
да взаимодействат с флувастатин, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които 
приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

уведомете Вашия лекар, ако имате чернодробно заболяване. Вашият лекар ще назначи лабораторни изследвания, за да види колко добре 

работи черният Ви дроб, дори ако не смятате, че имате чернодробно заболяване. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате 

флувастатин, ако имате чернодробно заболяване или ако тестовете покажат, че може да се развивате чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако пиете повече от 2 алкохолни напитки на ден, ако сте на възраст 65 или повече години и ако някога 

сте имали чернодробно заболяване или сте имали или някога сте имали мускулни болки или слабост, диабет, ниско кръвно 

налягане, гърчове, или заболяване на щитовидната жлеза или бъбреците.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Не трябва да забременявате, докато приемате 

флувастатин. Говорете с Вашия лекар относно методите за контрол на раждаемостта, които можете да използвате по 

време на лечението. Ако забременеете, докато приемате флувастатин, спрете приема на флувастатин и незабавно се 

обадете на Вашия лекар. Флувастатин може да увреди плода.

не кърмете, докато приемате това лекарство.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате флувастатин. 
Ако сте хоспитализирани поради инфекция или сериозно нараняване, кажете на лекаря, който Ви лекува, че приемате 
флувастатин.
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попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохолни напитки, докато приемате флувастатин. Алкохолът може да 
увеличи риска от сериозни странични ефекти.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Яжте диета с ниско съдържание на мазнини и холестерол. Не забравяйте да следвате всички препоръки за упражнения и диета, 

дадени от Вашия лекар или диетолог. Можете също да посетите уебсайта на Националната образователна програма за 

холестерол (NCEP) за допълнителна информация за диетата на адресhttp://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf 

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

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако са минали повече от 12 часа от последната 

доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да 

компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Флувастатин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

главоболие

киселини в стомаха

затруднено заспиване или оставане на заспиване

болка в синусите

кашлица

загуба на памет или забрава

объркване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

мускулна болка, чувствителност или слабост

липса на енергия

треска

пожълтяване на кожата или очите

болка в горната дясна част на стомаха

тъмно оцветена урина

гадене

изключителна умора

необичайно кървене или синини

загуба на апетит
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грипоподобни симптоми

обрив

копривна треска

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

дрезгавост

Флувастатин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. 

Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?
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Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи лабораторни изследвания по 

време на лечението Ви, особено ако развиете симптоми на чернодробно увреждане.

Преди да направите каквото и да е лабораторно изследване, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че приемате 

флувастатин.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена
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