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. סטטינים תרופות של מחלקה כל של המרשם במידע בהריון השימוש על במידע שינויים מבקש-FDA ה:נושא
 האזהרה היא נגד התווית. ההרות המטופלות בכל אלו בתרופות שימוש נגד התווית הסרת כוללים אלו שינויים
 כל על בבירור עולה שהסיכון מכיוון בתרופה להשתמש אין כאשר רק מתווספת והיא-FDA ה של ביותר החזקה
 פוטנציאליים או חמורים אירועים של מניעה לכלול עשויה סטטינים של שהתועלת מכיוון. אפשרית תועלת

 אינה ההרות הנשים בכל אלו לתרופות נגד התווית, מאוד גבוה בסיכון בהריון חולות של קטנה בקבוצה קטלניים
.מתאימה

 החלטות לקבל ולמטופלים הבריאות בתחום מקצוע לאנשי תאפשר הנגד התווית שהסרת מצפה-FDA ה
. מוחי שבץ או לב להתקף מאוד גבוה בסיכון שנמצאים אלו עבור במיוחד, וסיכון תועלת לגבי אינדיבידואליות

.מוחי שבץ או לב התקף בעבר שעברו וכאלה הומוזיגוטית משפחתית היפרכולסטרולמיה עם חולים כולל זה

 בצפיפות בדם הכולסטרול להורדת שנים עשרות במשך ששימשו מרשם תרופות של סוג הם סטטינים:כללי רקע
 כוללות הסטטינים בקבוצת תרופות"). רע" אוC) LDL- ליפופרוטאין של נמוכה

atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatinו -.simvastatin

:המלצות

 הם אם שלהם הבריאות בתחום מקצוע לאנשי   להודיע צריכים סטטינים הנוטלים מטופלים:מטופלים
 נטילת את להפסיק עליך אם לייעץ יוכל שלך הרפואי המקצוע איש. בהריון שהם חושדים או להריון נכנסים

 שנמצאות מטופלות. הנקה בזמן זמני באופן הסטטינים את להפסיק תוכל והאם ההריון במהלך התרופה
 להשתמש ועליהן להניק צריכות לא, הלידה לאחר לסטטינים הזקוקות, שבץ או לב להתקף גבוה בסיכון

.לתינוקות חלבון כגון בחלופות

 המטופלות ברוב בסטטינים הטיפול את להפסיק צריכים הבריאות בתחום מקצוע אנשי: בריאות מומחי
הפרט של המתמשכים הטיפוליים הצרכים את לשקול יכולים שהם או, ההרות
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4/1,22/416:26MedlinePlusשל תרופות על מידעRosuvastatin: 

 של הכרוני האופי בגלל. ההריון במהלך קרדיווסקולריים לאירועים מאוד גבוה בסיכון אלה במיוחד, חולה
 הם אם המטופלים עם שוחח. ההריון במהלך כלל בדרך נחוץ אינו בהיפרליפידמיה טיפול, דם וכלי לב מחלות
 הסיכון בגלל לסטטינים שזקוק למי ייעץ. הנקה בזמן זמני באופן בסטטינים הטיפול את להפסיק רשאים

אם לחלב לעבור עלולה שהתרופה מכיוון מומלצת לא שהנקה שלהם הקרדיווסקולרי

 שסטטינים הבריאות מקצועות אנשי את להרגיע תעזור המרשם במידע המתוקנת שהשפה מקווה-FDA ה
 לסטטינים מכוונת לא חשיפה עם חולות להרגיע להם ותעזור, להריון להיכנס שעלולים בחולים לרשום בטוחים

.נולד שטרם לתינוק להזיק סביר לא היא שהתרופה בהריון ההכרה לפני או ההריון בתחילת

SafetyInformation[ /MedWatch/Safety/:בכתובת-FDA ה באתר בקר נוסף למידע
/SafetyInformation ]http://www.fda.gov/MedWatch/Safetyhttp://www.fda.govו/DrugSafety[/Drugs

/DrugSafety ]http://www.fda.gov/Drugshttp://www.fda.gov.

?זו תרופה נרשמה האם היי

 זרימת את ולחסום העורקים דפנות על להצטבר שעלולה הכולסטרול כמות את להפחית כדי בגוף הכולסטרול ייצור האטת ידי על פועל זה). סטטינים( רדוקטאז.

 ייצור האטת ידי על פועל זה). סטטינים( רדוקטאזRosuvastatin . מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הואCoA HMG- בגוף אחרים ולחלקים למוח, ללב הדם

 את להפחית. בגוף אחרים ולחלקים למוח, ללב הדם זרימת את ולחסום העורקים דפנות על להצטבר שעלולה הכולסטרול כמות את להפחית כדי בגוף הכולסטרול

 שבו תורשתי מצב( משפחתי הומוזיגוטי מהיפרכולסטרול הסובלים17  עד7  בגילאי נוער ובני וילדים מבוגרים אצל בדם אחרים שומניים וחומרים הכולסטרול כמות

 ידי על פועל זה). סטטינים( רדוקטאזRosuvastatin . מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הואCoA HMG-) תקין באופן מהגוף הכולסטרול את להסיר ניתן לא

. בגוף אחרים ולחלקים למוח, ללב הדם זרימת את ולחסום העורקים דפנות על להצטבר שעלולה הכולסטרול כמות את להפחית כדי בגוף הכולסטרול ייצור האטת

 מצב( משפחתי הומוזיגוטי מהיפרכולסטרול הסובלים17  עד7  בגילאי נוער ובני וילדים מבוגרים אצל בדם אחרים שומניים וחומרים הכולסטרול כמות את להפחית

, דיאטה עם יחד משמשRosuvastatin . מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הואCoA HMG-) תקין באופן מהגוף הכולסטרול את להסיר ניתן לא שבו תורשתי

 הסובלים17  עד7  בגילאי נוער ובני וילדים מבוגרים אצל בדם אחרים שומניים וחומרים הכולסטרול כמות את להפחית כדי, אחרות תרופות עם בשילוב או לבד

 ברוסובסטטין להשתמש ניתן. בדםRosuvastatin .) רגיל באופן מהגוף כולסטרול להסיר ניתן לא שבו תורשתי מצב( משפחתית הומוזיגוטית מהיפרכולסטרולמיה

 הטרוזיגוטי היפרכולסטרול להם שיש17  עד8  בגילאי נוער ובני בילדים בדם אחרים שומניים וחומרים הכולסטרול כמות את להפחית כדי דיאטה עם יחד גם

 הכולסטרול כמות ולהגברת בדם  וטריגליצרידים'( )HDL(טוב כולסטרול ) ) .)'כלל בדרך מהגוף הכולסטרול את להסיר ניתן לא שבו תורשתי מצב( משפחתי

 ירידה, דיאטה עם יחד משמשRosuvastatin . נמוכה בצפיפות כולסטרול כגון הכולסטרול כמות להפחתת גם  משמש'( )LDL(רע כולסטרול )'גבוהה בצפיפות

 שנמצאים או לב ממחלת הסובלים אנשים אצל לב בניתוח צורך שיהיה הסיכוי את ולהקטין ושבץ לב להתקף הסיכון את להפחית כדי גופנית ופעילות במשקל

Rosuvastatin לב מחלת לפתח בסיכון

 זרימת את מפחיתה) עורקים טרשת המכונה תהליך( שלך העורקים דפנות לאורך ושומנים כולסטרול של הצטברות
 עם בדם והשומנים הכולסטרול רמת הורדת. בגופך אחרים ולחלקים למוח, ללב החמצן אספקת, ולכן, הדם

.לב והתקפי מוחי שבץ), חזה כאבי( אנגינה, לב מחלות כמונעת הוכחה רוסואוסטטין

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 צינור דרך ולתת מים עם לערבב, לפתיחה או הפה דרך לנטילהrosuvastatin  אחרי עקוב. יום בכל שעה באותה בערך
 דרך לנטילהRosuvastatin . כקפסולה גם  מגיע )Ezallor(קח. אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. האכלה

Rosuvastatin כטבליה  מגיע )Crestor(הפה
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 קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בזהירות שלך המרשם תווית על הוראות
rosuvastatinשרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק 

.שלך הרופא

 כל אחת מפעם יותר לא, שלך המינון את בהדרגה ויגדילrosuvastatin  של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא
.שבועות4  עד שבועיים

 את פתח, הקפסולה את לבלוע יכול אינך אם. אותם לכתוש או ללעוס אין; בשלמותן) אזאלור( הכמוסות את לבלוע
 אין. ללעוס בלי מיד התערובת כל את לבלוע. תפוחים רסק של1  כפית על התוכן את בזהירות ופזר הקפסולה

.יותר מאוחר לשימוש התפוחים רסק תערובת את לשמור

 הרופא עם לדבר מבליrosuvastatin  לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםrosuvastatin  לקחת המשך
.שלך

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

rosuvastatin, נטילת לפני
 או בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל-rosuvastatin, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשrosuvastatin.  כמוסות

. לקחת מתכוון או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 סימטידין); קולקריס( קולכיצין); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד

;(Tagamet)ציקלוספורין  ;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)פרומקטה( אלטרומבופג); נובקה( דרולוטמיד ;( ketoconazole)
 תרופות(Niaspan, Niacor);  וניאצין )Tricor(, gemfibrozil )Lopid( fenofibrate כגון גבוה לכולסטרול אחרות תרופות); ניזורל

-Pak(; glecaprevir וombitasvir, paritaprevir  עם שנלקחdasabuvir  כולל )C )HCV הפטיטיס וירוס של מסוימות
ritonavir )Viekiraעם נלקח  pibrentasvir )Mavyret(, ledipasvirעם נלקח  sofosbuvir )Harvoni(, simeprevir)עוד זמין לא 

כולל, מסוימיםHIV  פרוטאז מעכבי )Epclusa, Vosevi( voxilaprevir; או/וvelpatasvir  עם שנלקחsofosbuvir  או), ב"בארה

atazanavir )Reyataz( עם שנלקח ,ritonavir )Norvir( ו ולופנאוויר ritonavir )Kaletra(; regorafenib-)סטיווארגה ;(
 לרופא לספר הקפידו לכןrosuvastatin,  עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות(Aldactone).  וספירונולקטון

 או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על
 ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו אז. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

 לרופא לספר הקפידו אז. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו
 או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

 שעתיים לפחות אותם קח(Mylanta, Maalox),  הידרוקסיד ומגנזיום מאלומיניום חומצה סותרי נוטל אתה אם
rosuvastatin. לאחר

 עובד שלך הכבד כמה עד לראות כדי מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. כבד מחלת לך יש אם שלך לרופא ספר
 מחלת לך יש אםrosuvastatin  לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. כבד מחלת לך שיש חושב לא אתה אם גם

.כבד מחלת מפתח שאתה ייתכן כי מראות הבדיקות אם או כבד

ומעלה65  בן אתה אם, ביום אלכוהוליים משקאות-2 מ יותר שותה אתה אם, אסייתי אתה אם שלך לרופא ספר
 דם לחץ. , חולשה או שרירים כאבי, התקפים פעם אי לך היו או לך יש אם או, כבד ממחלת סבלת פעם אי אם,

.התריס בלוטת או כליות מחלת או, נמוך
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 לוקח שאתה בזמן להריון להיכנס צריך לא אתה. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
.rosuvastatinאת אם. הטיפול במהלך להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח 

.לעובר להזיק עלולRosuvastatin . מיד לרופא התקשרrosuvastatin,  נטילת בזמן להריון נכנסת

rosuvastatin. נטילת בזמן להניק אין

 אתה אםrosuvastatin.  לוקח שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
rosuvastatin. נוטל שאתה המטפל לרופא ספר, זיהום או חמורה פציעה עקב מאושפז

 יכול אלכוהולrosuvastatin.  נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
.חמורות לוואי לתופעות הסיכון את להגביר

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 או הרופא של והתזונה הגופנית הפעילות המלצות כל אחר לעקוב הקפד. וכולסטרול שומן דלת דיאטה אכלו
 נוסף תזונתי מידע לקבלת(NCEP)  לכולסטרול לחינוך הלאומי האינטרנט באתר לבקר גם יכול אתה. שלך הדיאטנית

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 הבאה המנה שתוכננה לפני שעות-12 מ פחות חלפו אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
 מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, שלך

.שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Rosuvastatin

עצירות

בטן כאב

סחְרַחֹורתֶ

ישן להישאר או להירדם קושי

דּכִָאֹון

מפרקים כאב

ראֹׁש ּכאְבֵ

שכחה או זיכרון אובדן

ּבלִּבּול

 מיד שלך לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואית עזרה קבל או

)הרוסואסטטין הפסקת לאחר נמשכים אלו תסמינים אם או( חולשה או רגישות, שרירים כאבי
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אנרגיה חוסר

חום

בחזה כאב

שרירים וכאבי; חּולׁשהָ; השתן בכמות ירידה; ואדמדם כהה שתן

העיניים או העור של הצהבה

כהה בצבע שתן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

בחילה

קיצונית עייפות

חּולׁשהָ

חריגות חבורות או דימום

תיאבון אובדן

שפעת דמויי תסמינים

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Rosuvastatin

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 ואלו שבועי גלולות משמר כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה
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 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

, שלך הטיפול במהלך מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לכבד נזק של תסמינים מפתח אתה אם במיוחד

rosuvastatin. נוטל שאתה המעבדה ולצוות שלך לרופא ספר, כלשהי מעבדה בדיקת ביצוע לפני

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

®קרסטור

®אזאלור

15/12/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש
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אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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