
Hem →Läkemedel, örter och kosttillskott → Rosuvastatin

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603033.html

Rosuvastatin
uttalas som (roe soo'' va stat' in)

Lägga märke till:

[Upplagt 2021-07-20]

PUBLIK:Patient, vårdpersonal, OBGYN, kardiologi, endokrinologi, apotek

PROBLEM:FDA begär ändringar av informationen om användning under graviditet i 

förskrivningsinformationen för hela klassen av statinläkemedel. Dessa förändringar inkluderar att ta bort 

kontraindikationen mot att använda dessa läkemedel hos alla gravida patienter. En kontraindikation är FDA:s 

starkaste varning och läggs endast till när ett läkemedel inte ska användas eftersom risken klart överväger 

alla möjliga fördelar. Eftersom fördelarna med statiner kan innefatta förebyggande av allvarliga eller 

potentiellt dödliga händelser hos en liten grupp gravida patienter med mycket hög risk, är det inte lämpligt 

att kontraindicera dessa läkemedel hos alla gravida kvinnor.

FDA förväntar sig att ta bort kontraindikationen kommer att göra det möjligt för vårdpersonal och patienter 

att fatta individuella beslut om fördelar och risker, särskilt för dem som löper mycket hög risk för hjärtinfarkt 

eller stroke. Detta inkluderar patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi och de som tidigare har 

haft en hjärtinfarkt eller stroke.

BAKGRUND:Statiner är en klass av receptbelagda läkemedel som har använts i årtionden för att sänka 
lågdensitetslipoprotein (LDL-C eller "dåligt") kolesterol i blodet. Läkemedel i statinklassen inkluderar 
atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin och simvastatin.

REKOMMENDATIONER:

Patienter:Patienter som tar statiner bör meddela sin vårdpersonal om de blir gravida eller 
misstänker att de är gravida. Din hälso- och sjukvårdspersonal kommer att kunna ge råd om du 
ska sluta ta läkemedlet under graviditeten och om du kan avbryta ditt statin tillfälligt medan du 
ammar. Patienter som löper hög risk för hjärtinfarkt eller stroke som behöver statiner efter 
förlossningen bör inte amma och bör använda alternativ som modersmjölksersättning.

Hälso- och sjukvårdspersonal: Hälso- och sjukvårdspersonal bör avbryta statinbehandling hos de 
flesta gravida patienter, eller så kan de överväga individens pågående terapeutiska behov
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patienten, särskilt de som löper mycket hög risk för kardiovaskulära händelser under graviditeten. På 
grund av den kroniska kardiovaskulära sjukdomen är behandling av hyperlipidemi i allmänhet inte 
nödvändig under graviditet. Diskutera med patienter om de kan avbryta statiner tillfälligt under 
amning. Informera dem som behöver en statin på grund av sin kardiovaskulära risk att amning inte 
rekommenderas eftersom läkemedlet kan passera över i bröstmjölken

FDA hoppas att det reviderade språket i förskrivningsinformationen kommer att hjälpa till att försäkra 

sjukvårdspersonal om att statiner är säkra att förskriva till patienter som kan bli gravida, och hjälpa dem att 

lugna patienter med oavsiktlig exponering för statiner i tidig graviditet eller innan graviditeten upptäcks att 

läkemedlet är kommer sannolikt inte att skada det ofödda barnet.

För mer information besök FDA:s webbplats på: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation 
[http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]ochhttp://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety 
[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

hur är denna medicin utskriven?

Rosuvastatin används tillsammans med diet, viktminskning och träning för att minska risken för hjärtinfarkt och stroke och för att minska risken för att hjärtoperationer kommer att 

behövas hos personer som har hjärtsjukdom eller som löper risk att utveckla hjärtsjukdom. Rosuvastatin används också för att minska mängden kolesterol såsom 

lågdensitetslipoprotein (LDL) kolesterol ("dåligt kolesterol") och triglycerider i blodet och för att öka mängden högdensitetslipoprotein (HDL) kolesterol ("bra kolesterol") ) i blodet. 

Rosuvastatin kan också användas tillsammans med diet för att minska mängden kolesterol och andra fettämnen i blodet hos barn och tonåringar 8 till 17 år som har familjär heterozygot 

hyperkolesterolemi (ett ärftligt tillstånd där kolesterol inte kan avlägsnas från kroppen normalt ). Rosuvastatin används tillsammans med diet, och ensamt eller i kombination med andra 

läkemedel, för att minska mängden kolesterol och andra fettämnen i blodet hos vuxna och barn och tonåringar i åldern 7 till 17 år som har familjär homozygot hyperkolesterolemi (en 

ärftlig sjukdom). där kolesterol inte kan avlägsnas från kroppen normalt). Rosuvastatin ingår i en klass av läkemedel som kallas HMG-CoA-reduktashämmare (statiner). Det fungerar 

genom att bromsa produktionen av kolesterol i kroppen för att minska mängden kolesterol som kan byggas upp på väggarna i artärerna och blockera blodflödet till hjärtat, hjärnan och 

andra delar av kroppen. för att minska mängden kolesterol och andra fettämnen i blodet hos vuxna och barn och tonåringar i åldern 7 till 17 år som har familjär homozygot 

hyperkolesterolemi (ett ärftligt tillstånd där kolesterol inte kan avlägsnas från kroppen normalt). Rosuvastatin är i en klass av läkemedel som kallas HMG-CoA-reduktashämmare 

(statiner). Det fungerar genom att bromsa produktionen av kolesterol i kroppen för att minska mängden kolesterol som kan byggas upp på väggarna i artärerna och blockera blodflödet 

till hjärtat, hjärnan och andra delar av kroppen. för att minska mängden kolesterol och andra fettämnen i blodet hos vuxna och barn och tonåringar i åldern 7 till 17 år som har familjär 

homozygot hyperkolesterolemi (ett ärftligt tillstånd där kolesterol inte kan avlägsnas från kroppen normalt). Rosuvastatin ingår i en klass av läkemedel som kallas HMG-CoA-

reduktashämmare (statiner). Det fungerar genom att bromsa produktionen av kolesterol i kroppen för att minska mängden kolesterol som kan byggas upp på väggarna i artärerna och 

blockera blodflödet till hjärtat, hjärnan och andra delar av kroppen.

Ansamling av kolesterol och fetter längs väggarna i dina artärer (en process som kallas ateroskleros) 
minskar blodflödet och därmed syretillförseln till ditt hjärta, hjärna och andra delar av din kropp. Att 
sänka dina blodnivåer av kolesterol och fett med rosuvastatin har visat sig förebygga hjärtsjukdomar, 
angina (bröstsmärtor), stroke och hjärtattacker.

hur ska detta läkemedel användas?

Rosuvastatin kommer som en tablett (Crestor) att ta genom munnen. Rosuvastatin kommer också som en kapsel 
(Ezallor) att ta genom munnen eller att öppna, blanda med vatten och ge genom en sond. Det tas vanligtvis en gång 
om dagen med eller utan mat. Ta rosuvastatin vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Följ
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anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte 
förstår. Ta rosuvastatin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din 
läkare har ordinerat.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos rosuvastatin och gradvis öka din dos, inte mer än en gång 

varannan till var fjärde vecka.

Svälj kapslarna (Ezallor) hela; tugga eller krossa dem inte. Om du inte kan svälja kapseln, öppna 
kapseln och strö försiktigt innehållet på 1 tesked äppelmos. Svälj hela blandningen omedelbart 
utan att tugga. Spara inte äppelmossblandningen för senare användning.

Fortsätt att ta rosuvastatin även om du mår bra. Sluta inte ta rosuvastatin utan att tala med din 
läkare.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar rosuvastatin,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot rosuvastatin, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i rosuvastatin tabletter eller kapslar. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du 

tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: antikoagulantia ('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin, 

Jantoven); kolchicin (Colcrys); cimetidin (Tagamet); cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darolutamid (Nubeqa); eltrombopag 

(Promacta); ketokonazol (Nizoral); andra mediciner för högt kolesterol såsom fenofibrat (Tricor), gemfibrozil (Lopid) och niacin 

(Niaspan, Niacor); vissa läkemedel mot hepatit C-virus (HCV), inklusive dasabuvir som tas tillsammans med ombitasvir, paritaprevir och 

ritonavir (Viekira Pak); glecaprevir taget med pibrentasvir (Mavyret), ledipasvir taget med sofosbuvir (Harvoni), simeprevir (inte längre 

tillgängligt i USA), eller sofosbuvir taget med velpatasvir och/eller voxilaprevir (Epclusa, Vosevi); vissa HIV-proteashämmare inklusive 

atazanavir (Reyataz) som tas med ritonavir (Norvir) och lopinavir och ritonavir (Kaletra); regorafenib (Stivarga); och spironolakton 

(Aldactone). Många andra mediciner kan också interagera med rosuvastatin, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du 

tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för 

biverkningar. så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan 

behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. så se till att berätta för din läkare om alla 

mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 

noggrant för biverkningar.

om du tar antacida av aluminium och magnesiumhydroxid (Mylanta, Maalox), ta dem minst 2 timmar 
efter rosuvastatin.

tala om för din läkare om du har en leversjukdom. Din läkare kommer att beställa laboratorietester för att se hur väl 
din lever fungerar även om du inte tror att du har en leversjukdom. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att 
inte ta rosuvastatin om du har en leversjukdom eller om testerna visar att du kan utveckla en leversjukdom.

tala om för din läkare om du är asiatisk, om du dricker mer än 2 alkoholhaltiga drycker dagligen, om du är 65 
år eller äldre, om du någonsin har haft leversjukdom, eller om du har eller någonsin har haft kramper, 
muskelvärk eller svaghet , lågt blodtryck eller njur- eller sköldkörtelsjukdom.
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tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du bör inte bli gravid medan 
du tar rosuvastatin. Tala med din läkare om preventivmetoder som du kan använda under din 
behandling. Om du blir gravid medan du tar rosuvastatin, kontakta din läkare omedelbart. 
Rosuvastatin kan skada fostret.

amma inte medan du tar rosuvastatin.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar rosuvastatin. 
Om du är inlagd på sjukhus på grund av allvarlig skada eller infektion, berätta för läkaren som behandlar dig 
att du tar rosuvastatin.

fråga din läkare om säker användning av alkoholhaltiga drycker medan du tar rosuvastatin. Alkohol 
kan öka risken för allvarliga biverkningar.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Ät en diet med låg fetthalt och låg kolesterol. Var noga med att följa alla tränings- och kostrekommendationer från 

din läkare eller dietist. Du kan också besöka webbplatsen för National Cholesterol Education Program (NCEP) för 

ytterligare dietinformation påhttp://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://

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

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det är mindre än 12 timmar innan din nästa dos är 

planerad, hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att 

kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Rosuvastatin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

förstoppning

magont

yrsel

svårt att somna eller att sova

depression

ledvärk

huvudvärk

minnesförlust eller glömska

förvirring

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare 
omedelbart eller få akut medicinsk hjälp:

muskelsmärta, ömhet eller svaghet (eller om dessa symtom fortsätter efter att ha avslutat rosuvastatin)
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brist på energi

feber

bröstsmärta

mörk, rödaktig urin; minskad mängd urin; svaghet; och muskelvärk

gulfärgning av huden eller ögonen

mörkfärgad urin

smärta i övre högra delen av buken

illamående

extrem trötthet

svaghet

ovanlig blödning eller blåmärken

aptitlöshet

influensaliknande symtom

utslag

nässelfeber

klåda

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

Rosuvastatin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kan beställa laboratorietester under din 
behandling, särskilt om du utvecklar symtom på leverskada.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du tar 
rosuvastatin.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista 
bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Crestor®

Ezallor®

Senast reviderad - 12/15/2020

Lär dig hur du citerar den här sidan
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