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Each tablet contains Rosuvastatin Calclum

equal to Rosuvastatin 10mg.
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Thuốc bán theo đơn!
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ

cac,   Hoạt chất: Statin Calcium 10.4mg twong duong Rosuvastatin 10mg

Ta dugc: 42,685 mg Cellulose microcrystallin; 89,64mg Lactose monohydrat; 6.0mg Crospovidon;

1.275mg Magnesium stearat.
Tá dược bao: 1.8mg Lactose monohydrat; 1.26mg Hypromellose; 1.0778mg Titanium dioxid;

0.36mg Triacetin; 0.0022mg Quinolin yellow aluminium lake.

DƯỢC LỰC HỌC
Rosuvastatin là một chất ức chế chọn lọc và cạnh tranh HMG CoA reductase, là men xúc tác quá
trình chuyển đổi 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzym A thành mevalonat, một tiền chất của
cholesterol. VỊ trí tác động chính của rosuvastatin là gan, cơ quan đích làm giảm cholesterol.
Rosuvastatin làm tăng sô lượng thụ thể LDL trên bề mặt tế bào ở gan, do vậy làm tăng hap thu va di
hóa LDL và nó còn sự ức chế tổng hợp VLDL ở gan, vì vậy làm giảm các thành phần VLDL và

LDL.

DƯỢC DONG HOC
Hấp thu: nồng độ đỉnh trong huyết tương của rosuvastatin đạt được khoảng5 giờ sau khi uống. Sinh
khả dụng tuyệt đối khoảng 20%.
Phân bố: Rosuvastatin phân bố rộng rãi ở gan là nơi chủ yếu tổng hợp cholesterol và thanh thải
LDL-C. Thể tích phân bố của rosuvastatin khoảng 134 L. Khoảng 90% rosuvastatin gắn với protein
huyết tương, chủ yêu là với albumin.
Chuyển hóa: Rosuvastatin ít bị chuyên hoá (khoảng 10%). Các nghiên cứu i vitro về chuyển hoá
xác định rằng rosuvastatin là một chất nền yếu cho sự chuyên hoá qua cytochrom P450. CYP2C9 là
một đồng enzym chính tham gia vào quá trình chuyển hoá, 2C19, 3A4 và 2D6 tham gia ở mức độ
thấp hơn. Chất chuyển hoá chính được xác định là N-desmethyl và lacton. Chất chuyển hoá N-
desmethyl có hoạt tính yếu hơn khoảng 50% so với rosuvastatin trong khi dạng lacton không có hoạt
tính về mặt lâm sàng. Rosuvastatin chiếm hơn 90% hoạt tính ức chế HMG CoA reductase trong tuần

hoàn.
Đào thải: Khoảng 90% liều rosuvastatin được thải trừ ở dạng không đổi qua phân (bao gồm hoạt
chất được hấp thu và không được hấp thu) và phần còn lại được bài tiết ra nước tiểu. Khoảng 5%

được bài tiết ra nước tiêu dưới đạng không đôi. Thời gian bán thải trong huyết tương khoảng 19 giờ.
Thời gian bán hủy không tăng lên ở liều cao hơn. Thanh thải huyết tương trung bình xâp xỉ 50 líU giờ
(Œ 21.7%). Cũng như các châtức chế HMG CoA reductase khác, mức độ hấp thu rosuvastatin trong
gan liên quan đến chất chuyên vận OATP-C. Chất này rất quan trọng trong việc đào thải rosuvastatin
Ở gan.
Mức độ tuyến tính: Nông độ toàn thân của rosuvastatin tăng tỉ lệ với liều dùng. Không có sự thay
đổi ở các thông số dược động học sau các liều đa mỗi ngày.
Các nhóm bệnh nhân đặc biệt:

Tuổi tác và giới tính và chúng tộc: Không có sự khác biệt đáng kể nào về dược động học giữa các
nhóm tuổi tác, giới tính và chủng tộc khác nhau.
Suy thận: Bệnh thận từ nhẹ đến vừa không ảnh hưởng đến nồng độ rosuvastatin hoặc chất chuyên
hoá N-desmethyl trong huyết tương. Bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải creatinin < 30ml/phút)
có nồng độ thuốc trong huyết tương tăng cao gấp 3 lần và nồng độ chất chuyển hoá N--desmethyl tăng

cao gấp 9 lần so với người tình nguyện khoẻ mạnh. Nông độ của rosuvastatin trong huyết tương ổn
định ở những bệnh nhân đang thâm phân máu cao hơn khoảng 50% so với người tình nguyện khỏe
mạnh.
Suy gan: Không có bằng chứng về sự tăng nồng độ của rosuvastatin ở những bệnh nhân có điểm số
Child-Pugh< 7. Tuy nhién, 2 đối tượng với điểm số Ch¡ld-Pugh là 8 và 9 có mức độ tiếp xúc của
rosuvastatin tính theo nồng độ và thời gian tăng lên tối thiểu gấp 2 lần so với người có điểm số

Child-Pugh thấp hơn. Không có kinh nghiệm ở những bệnh nhân với điểm số Child--Pugh > 9. h
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Trẻ em: Các thông số được động học ở bệnh nhân nhi bị tăng cholesterol huyết kiểu gia đình dị hợp

tử chưa được mô tả đầy đủ. Một nghiên cứu nhỏ về được động học của rosuvastatin ở trẻ 18 tuôi,

trong đó nồng độ trên những bệnh nhi có thể so sánh được với người lớn. Ngoài ra, kết quả nghiên

cứu cũng cho thấy không có sự biến đổi lớn nào theo tỉ lệ liều.

CHỈ ĐỊNH
Điều trị tăng cholesterol máu

Người trưởng thành, trẻ em từ 10 tudi trở lên bị tăng cholesterol máu nguyênphát (loại Ha kê cả tăng

cholesterol máu di truyền gia đình kiểu dị hợp tử) hoặc rỗi loạn lipid máu hỗn hợp (loại IIb): là một

liệu pháp hỗ trợ cho chế độ ăn kiêng khi các đáp ứng với chế độ ăn kiêng và các liệu pháp không

dùng thuốc khác (như tập thé duc,giảm cân) không đây đủ.
Tăng cholesterol máu gia đình kiểu đồng hợp tử: dùng hỗ trợ cho chế độ ăn kiêng và các biện pháp
điều trị giảm lipid khác (như ly trích LDL máu) hoặc khi các liệu pháp này không thích hợp.

Phòng ngừa các biến cô tim mach
Phòng ngừa các bién cé tim mach nang ở những bệnh nhân được đánh giá là có nguy cơ cao mắc các
tai bién tim mach, như là liệu pháp hỗ trợ dé điều chỉnh các yếu tố nguy cơ khác.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Chống chỉ định dùng Rosuvastatin cho các trường hợp sau:
- Bệnh nhân quá mân với rosuvastatin hoặc bất kỳ tá dược nào của thuốc.
- Bệnh nhân mắc bệnh gan đang hoạt động bao gôm tăng transaminase huyết thanh kéo dài và không
rõ nguyên nhân, và khi nông độ transaminase huyết thanh tăng hơn 3 lần giới hạn trên của mức bình
thường (ULN).
- Bệnh nhân suy thận nặng (độ thanh thải creatinin < 30ml/phút).
- Bệnh nhân có bệnh lý về cơ.
- Bệnh nhân dang dung cyclosporin.
- Phụ nữ có thai và cho con bú, phụ nữ có thể có thai mà không dùng các biện pháp tránh thai thích
hợp.
Liễu 40mg bị chống chỉ định cho những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ bị bệnh cơ/ tiêu cơ vân như
là:
- Suy thận mức độ trung bình (độ thanh thải creatinin < 60ml/phút).
- Suy giảm chức năng tuyến giáp
- Tiền sử bệnh cơ hoặc do di truyền.

- Tiền sử bị nhiễm độc cơ với các chất ức chế HMG CoA reductase hoặc acid fibric
- Nghiện rượu

- Các bệnh lý sự tăng nồng độ thuốc trong huyết tương có thể xảy ra
- Bệnh nhân người châu Á
- Dùng đồng thời với acid fibric.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG
Trước khi bắt đầu điều trị, bệnh nhân phải theo chế độ ăn kiêng chuẩn giảm cholesterol và tiếp tục
duy trì chế độ này trong suốt thời gian điều trị. Rosuvastatin có thể dùng bắt cứ lúc nào [rong ngày,
kèm hoặc không kèm thức ăn.
Điều trị tăng cholesterol máu
Liều khởi đầu khuyến cáo là Rosuvastatin 5- 10mg, ngày ] lần ở cả bệnh nhân chưa dùng thuốc nhóm
statin hoặc bệnh nhân chuyên từ một thuốc ức chế HMG CoA reductase khác. Lựa chọn liều khởi
đầu cần tính toán đến mức độ cholesterol của từng bệnh nhân và các yếu. tố nguy cơ biến cốtim mạch
cũng như nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ. Nếu cân, có thể điều chỉnh liều tăng lên sau 4 tuần.
Việc tăng lên liều tối đa 40mg chỉ áp dụng cho các bệnh nhân tăng cholesterol máu nặng với nguy cơ
cao về bệnh tim mạch (đặc biệt là các bệnh nhân tăng cholesterol máu gia đình), những người mà
không đạt được mục tiêu điều trị với liều 20mg và các bệnh nhân này cần phải được theo dõi thường
xuyên.
Phòng ngừa các biến cố tim mạch

Liều 20mg/ ngày được khuyến cáo.
Trẻ em

Trẻ em từ 10-17 tuổi (bé trai ở giai đoạn dậy thì thứ II, bé gái ở giai đoạn ít nhất l năm sau khi có
kinh nguyệt): Đối với trẻ em trong giai đoạn này bị tăng cholesterol máu di truyền kiểu dị hợp. tử, thì
liều khởi đầu thường được khuyến cáo là 5mg/ngày. Khoảng liều thông thường là 5-20mg, 1 lần mỗi
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ngày. Điều chỉnh liều được tiến hành tùytheo đáp ứng và mức độ dung nạp của bệnh nhân (xem mục

Cảnh báo và thận trọng). Bệnh nhân cần tuân thủ chế độ ăn kiêng với mức cholesterol thấp trước

khi khởi đầu điều trị với rosuvastatin; chế độăn này nên được tiếp tục trong suốt quá trình điều trị.

An toàn và hiềuquả của liều > 20mg cho bệnh nhân nhi chưa được nghiên cứu.

Trẻ em < 10 tuổi:Kinh nghiệm đối với những trẻ dưới 10 tuổi còn hạn chế ở một số lượng nhỏ bệnh

nhân (trong độ tuổi 8-10 tuổi) bị tăng cholesterol huyết di truyền kiểu đồng hợp tử. Do đó,

Rosuvastatin không được khuyến cáo sử dụng cho những đối tượng này.

Người già
Khởi đâu với liều 5mg được khuyến cáo cho những bệnh nhân > 70 tuổi (xem Cảnh bào và Thận
trọng). Các điều chỉnh liều khác liên quan đến tuổi là không cần thiết.

Bệnh nhân suy thận:
Không cần điều chỉnh liều ở các bệnh nhân suy thận từ nhẹ đến vừa.
Chống chỉ định liều 40mg cho những bệnh nhân suy thận vừa.
Chống chỉ định dùng Rosuvastatin cho bệnh nhân suy thận nặng.
Bệnh nhân suy gan:

Nông độ toàn thân của rosuvastatin không tăng ở những bệnh nhân có điểm số Child--Pugh< 7. Tuy
nhiên, sự tăng lên đã đượcghi nhận ở những bệnh nhân có điểm số Child-Pugh 8 và 9. Ở những bệnh
nhân này nên xem xét đến việc đánh giá chức năng thận. Chưa có kinh nghiệm trên các bệnh nhân có

điểm số Child-Pugh trên 9. Chống chỉ định dùng Rosuvastatin cho những bệnh nhân bị bệnh gan
đang hoạt động.
Chủng tộc
Nồng độ toàn thân của thuốc tăng lên ở những người châu Á (xem Cảnh báo và Thân trọng). Liều
khởi đầu được khuyến cáo là 5mg cho những người gốc Á. Liều 40mg bị chống chỉ định cho những
đối tượng này.
Những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ bệnh cơ
Liều khuyến cáo là 5mg ở những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh cơ (xem Cảnh báo
và Thận trọng).
Liều 40mg bị chống chỉ định cho những đối tượng này.

CANH BAO VA THAN TRONG
Anh huong trén than:
Protein niệu, được phát hiện bằng que thử và có nguồn gốc chính từ ống thận, đã được ghi nhận ở
những bệnh nhân điều trị với Rosuvastatin liều cao, đặc biệt ở liều 40mg, phần lớn tình trạng này
thoáng qua hoặc thỉnh thoảng xảy ra. Protein niệu không phải là dấu hiệu báo trước của tình trạng
bệnh thận cấp hoặc tiến triển. Tỉ lệ báo cáo các biến chứng nghiêm trọng ở thận sau khi lưu hành
thuốc là cao hơn với liều 40mg. Cần đánh giá chức năng thận trong thời gian theo dõi các bệnh nhân
đã được điều trị liều 40mg.
Ảnh hưởng trên cơ xương:

Các tác động trên cơ xương như đau cơ, bệnh cơ và hiếm khi gặp tiêu cơ vân được báo cáo trên
những bệnh nhân điều trị với rosuvastatin với tất cả các liều, đặc biệt các liều > 20mg. Rất hiếm các
trường hợp tiêu cơ vân được báo cáo khi sử dụng ezetimib cũng với các thuốc ức chế HMG CoA
reductase. Tương tác dược lực không thể được loại trừ hoàn toàn vì vậy cần thận trọng khi dùng
thuốc phối hợp.

Giống như các chất ức chế HMG CoA reductase khác, tỉ lệ biến chứng tiêu cơ vân liên quan đến
Rosuvastatin được báo cáo cao hơn với liều 40mg.
Đo nồng độ Creatinin Kinase (CK):
Không nên đo nồng độ CK sau khi vận động gắng sức hoặc khi có sự hiện diện của một nguyên nhân
nào đó có thể làm tăng CK vì điều này có thé lam sai lệch kết quả. Nếu nồng độ CK tăng cao đáng kể
trước khi điều trị > 5 x ULN) thi nên thực hiện một xét nghiệm để xác định lại trong vòng 5-7 ngày.
Nếu xét nghiệm này xác định nồng độ CK trước khi điều trị vẫn lớn hơn 5 x ULN thì không nên bắt
đầu điều trị bằng Rosuvastatin.

Trước khi điều trị:
Xét nghiệm CK nên được tiền hành trong những trường hợp: Suy giảm chức năng thận, nhược giáp,
tiền sử bản thân hoặc tiền sử gia đình mặc bệnh cơ di truyền, tiền sử bị bệnh cơ do str dung statin
hoặc fibrat trước đó, tiền sử bệnh gan và/hoặc uống nhiều rượu, bệnh nhân cao tudi (> 70 tuổi) có
những yếu tô nguy cơ bị tiêu cơ vân, khả năng xảyra tương tác thuốc và một số đối tượng bệnh nhân
đặc biệt. Trong những trường hợp này nên cân nhắc lợi ích/nguy cơ và theo dõi bệnh nhân trên lâm
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sảng khi điều trị bằng statin. Nếu kết quả xét nghiệm CK > Š lần giới hạn trên của mức bình thường,
không nên bắt đầu điều trị bằng statin.
Trong khiđiềutrị:

Bệnh nhân cần thông báo khi có các biểu hiện về cơ như đau cơ, cứng cơ, yếu cơ... Khi có các biểu

hiện này, bệnh nhân cần làm xét nghiệm CK. để có các biện pháp can thiệp phùhợp.
Trong các thử nghiệm lâm sàng, không ghi nhận thấy sự gia tăng ảnh hưởng trên cơ ở một số bệnh
nhân dùng Rosuvastatin và các thuốc khác đủng đồng thời. Tuy nhiên, tỷ lệ mắc bệnh viêm cơ và
bệnh cơgia tăng đã được thấy ở bệnh nhân dùng các chất ức chế HMG CoA reductase khác đồng
thời với các dẫn xuất của acid fibrie kể cả gemfibrozil, cyclosporin, acid nicotinic, thuéc kháng nắm
nhóm azol, các chất ức chế menprotease và kháng sinh nhóm macrolid. Gemfibrozil làm tắng nguy
cơ bệnh cơ khi dùng đồng thời với vài chất ức chế HMG-CoA reductase. Do vậy, sự phối hợp giữa
Rosuvastatin va gemfibrozil không được khuyén cáo. Việc sử dụngkết hợp. Rosuvastatin với acid
fibric hoặc niacin để đạt được sựthay đổi hơn nữa nồng độ lipid nên được cân nhắc kỹ giữa lợi ích
Và nguy cơ có thể xảy ra do những kết hợp này. Liều 40 mg bị chống chỉ định khi dùng thuốc đồng
thời với acid ñbric.
Không nên dùng Rosuvastatin cho bệnh nhân có tình trạng nghiêmtrọngcấp tính, nghỉ ngờ do bệnh
cơ hoặc có thể dẫn suy thận thứ phát do tiêu cơ vân (như nhiễm khuẩn huyết, tụthuyếtáap, dai
phẫu, chấn thương, rối loạn điện giải, nội tiết và chuyển hóa nặng; hoặc co giật không kiểm soát

được).
Ảnh hưởng trên gan:
Giống như các chất ức chế HMG CoA reductase khác, cần thận trọng khi dùng Rosuvastatin ở bệnh

nhân nghiện rượu nặng và/hoặc có tiền sử bệnh gan.
Xét nghiệm chức năng gan cần được tiến hành trước khiđiều trị và 3 tháng sau khi khởi đầuđiều trị
bằng Rosuvastatin. Ngừng hoặc giảm liều Rosuvastatin nếu nồng độ transaminase huyết thanh gấp 3
lần giới hạn trên của mức bình thường. Tỉ lệ các biến chứng nghiêm trọng ở gan (chủ yếu là tăng
men gan) được báo cáo cao hơn với liều 40mg,
Ở những bệnh nhân tăng cholesterol máu thứ phát do thiểu năng tuyến giáp hoặc hội chứng thận hư,
cần phải được điều trị trước khi bắt đầu dùng Rosuvastatin.
Ching tộc
Các nghiên cứu được động học chỉ ra sự tăng nồng độ thuốc ở những bệnh nhân người châu Á hơn so

với người datring.
Các chất ức chế Protease
Sử dụng đồng thời với các thuốc ức chế protease không được khuyến cáo (xem mục Tương tác
thuốc)
Không dung nạp lactose

Nhưng bệnh nhân có tiền sử gia đình không dung nạp Lactose hiếm gặp, thiếu hụt Lactose hoặchap
thu kémglucose-galactose thì không nên dùng thuộc này.
Bệnhphối kẽ

Các trường hợp ngoại lệ của bệnh viêm phổi kẽ đã được báo cáo với thuốc nhém statin, đặc biệt khi
điều trị kéo dài. Các biểu hiện có thể gồm khó thở, ho khan và suy giảm sức khỏe (mệt mỏi, giảm cân
vàs60. Nếu bị nghỉ ngờ bệnh nhân bị bệnh phổi kẽ, thì nên dừng các liệu pháp statin.
Tiểu đường
Những bệnh nhân có mứctiệu đường lúc đói từ 5.6-6.9 ramol/L, thì điều trị với rosuvastatin có thể
làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường,
Trẻ em
Đánh giá sự phát triển (chiều cao), cân nặng,chỉ số cơ thể BMI và các đặc điểm về sự sự phát triển
giới tính ởgiai ‹đoạn dậy thì của trẻ từ 10-17 tuổi ding rosuvastatin bịgiới hạn trong thời gian một
năm. Sau 52 tuần nghiên cứu, không có ảnh hưởng đến sự phát triển, cần nặng và chỉ số cơ thể BMI
hoặc sự phát triển giới tính được pháthiện. Kinh nghiệm nghiên cứu ở trẻ còn hạn chế và ảnh hưởng
lâu dài của rosuvastatin (>1 năm)ở độ tuổi đậy thì còn chưa rõ.
Trong nghiêncứunày, mức CK > 10 x ULN và các triệu chứng cơ sau khi luyện tập thể lực hoặc các
hoạt động thể chất mạnh được thấy xuyên hơn so với các quan sát trên lâm sàng ở người trưởng
thành (xem mục Tác dụng không mong muốn).

 

TƯƠNG TÁC THUỐC
Cyclosporin: Khí dùng đồng thời Rosuvastatin với cyclosporin, cac gia trị AUC của rosuvastatin cao
hơn trung bình gấp 7 lần so với ở người tình nguyện khoẻ mạnh.



Dùng đồng thời Rosuvastatin và cyclosporin không ảnh hưởng đến nồng độ eyclosporin trong huyết

tươn/
Colehiein: Tăng nguy cơ tốn thươngcơ khi sử dụngcolchicin đồng thời với rosuvastatin.
Các chất đối kháng vitamin K: Giống như các chấtức chế HMG CoA reduetase khác, khi bắt đầu
điều trị hoặc tăng liều Rosuvastatin .ở bệnh nhân điều trị đồng thời với các chất đối kháng.vitamin K
(như warfarin) có thể làm tăng trị số INR. Ngưng dùnghoặc giảm liều Rosuvastatin có thể làm giảm
INR. Trong những trường hợp như vậy, nên theo dõi trị sé INR.
Gemfibrozil va các thuốc hạlipid khác: Giống như các chất ức chế HMGCoA reductase khác,
dùng đồng thời Rosuvastatin với gemfibrozil làm tăng gấp 2 lần các chỉ số Cmax và AUC của
rosuvastatin.

Dựa vào các nghiên cứu tương tác thuốc chuyên biệt, không có tương tác liên quan đến dược động
học với fenofibrat, tuy nhiên tương tác dược lực học có thể xảy ra. Gemfibrozil, fenofibrat, các acid
fibric khác và niacin (acid nicotinic) ở các liều làm giảm lipid (© 1g/ngay) làm tăng nguy cơ bệnh cơ
khi dùng đồng thời với các chất ức chế HMG CoA reductase. Chống chỉ định dùng liễu rosuvastatin
40mg đông thời với các acid fibric.
Ezetimib: Dùng đồng thời rosuvastatin với ezetimib không làm thay đổi AUC hoặc Cmax của cá hai
thuốc. Tuy nhiên, không thể loại trừ tương tác được lực học giữa hai thuốc, liên quan đến tác dụng

phụ.
Thuốc ức chế Protease: Mặc dù cơ chế chính xác của tương tác thuốc là chưa rỡ, việc sử dụng đồng
thời với chấtức chế protease có thể làm nồng độ của rosuvastatin¡ tăng mạnh. Trong nghiên cứu dược
động học, dùng đồng thời rosuvastatin 20mg và 2 thuốc ức chế protease (400mg lopinavir/100mg
ritonavir) ở người tình nguyện khỏe mạnh kết quả là làm tăng AUC 2 lần và Cmax 5 lần. Do đó,
dùng.rosuvastatin cho những bệnh nhân HIV dùng các chấtức chế protease không được khuyến cáo.
Thuốc kháng acid: Dùng Rosuvastatin đồng thời với hỗn dịch thuốc kháng aoid chứa nhôm và
magiê hydroxid làm giảm khoảng 50% nông độ rosuvastatin trong huyết tương. Khi uống thuốc
kháng acid cách 2 giờ sau khi ding Rosuvastatin thi nồng độ rosuvastatin trong huyết tương sẽ giảm
ít hơn. Mối tương quan về mặt lâm sàng của tương tác này vẫn chưa được nghiên cứu.
Erythromycin: dùng đồng thời Rosuvastatin với erythromycin làm giảm 20% AUC (0-1) và 30%
Cmax của rosuvastatin. Tương tác này có thể là doerythromycin làm tăng nhu động ruột.
Thuốc ngừa thailiệu pháp thay thế hormon (HRT): dùng đồng thời Rosuvastatin với thuốc ngừa
thai dang uông làm ting 26% AUC của ethinyl estradiol và 34% AUC của norgestrel. Cần chúýmức
tăng nồng độ các chất này trong huyết tương khí chọn thuốc ngừa thai. Không có dữ liệu dược động
học trên những bệnh nhân dùng đồng thời Rosuvastatin và HRT và vì vậy không thể loại trừ khả
năng có tác động tương tự. Tuy nhiên, sự kết hợp đã được sử dụng rộng rãi ở phụ nữ trong các thử
nghiệm lâm sàng và được dung nạp tốt,
Các thuốc khác: Dựa trên các dữ liệu từ các nghiên cứu về tương tác thuốc chuyên biệt cho thấy
không có tương tác đáng kế về mặt lâm sàng khi dùng chung với đigoxin.
Men cytochrom P450: kết qua tir thir nghiém in vitro va in vivo chứng tỏ rằng rosuvastatin không
phải là chất ứe chế hoặc cảm ứng men cytochrom P450. Hơn nữa, rosuvastatin là chất nền yếu cho
các cnzym này. Không ghi nhận có tương tác đáng kể về mặt lâm sàng giữa rosuvastatin với
fluconazol (chấtức chế CYP2C9 và CYP3A4) hoặc ketoconazol (chấtức chế CYP2A6 và CYP3A4).
Dùng đồng thời ïtraconazol (chất ức chế CYP3A4) và rosuvastatin lim ting 28% AUC của
rosuvastatin. Sự tăng nhẹ này không được xem là có ý nghĩa về mặt lâm sàng. Vì vậy, không có
tương tác thuốc do sự chuyển hóa qua trung gian cytochrom P450.

LÚC CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ
Rosuvastatin chống chỉ định trên phụ nữ có thai và cho con bú.
Phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng các biện pháp ngừa thaithích hợp.

Vi cholesterol va cdc san phẩm sinh tổng hợp cholesterol khác là cần thiết cho sự phát triển bào thai,
nên nguy cơ tiềm tang doức chế HMG CoA reductase sẽ chiếm ưu thế hơn lợi ích của việcđiều trị
bằng Rosuvastatin trong suốt thời gian mang thai. Các nghiên cứu trên động vật cung cấp một số
bằng chứng về độc tính sinh sản. Nếu bệnh nhân có thai thời gian điều trị với Rosuvastatin thì nên
ngưng thuốc ngay lập tức.
Ở chuột, rosuvastatin bài tiết qua sữa. Không có dữ liệu tương ứng về sự bài tiết qua sữa ở người.

ANH HUGNG TREN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Khi lái xe hoặc vận hành máy nên lưu ý đến khả năng chóng mặt có thể xảy ra trong thời gian điều trị
bệnh.



TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Các phản ứng ngoại ý được ghi nhận khi dùng Rosuvastatin thường nhẹ và thoáng qua. Trong các

nghiên cứu lâm sàng có đối chứng, có dưới 4% bệnh nhân điều trị bằng Rosuvastatin rút khỏi nghiên

cứu do các biến cố ngoại ý.
Tần suất của các phản ứng ngoạiý được xếp theo thứ tự như sau: phô bién (> 1/100, < 1/10), khong

phé bién (> 1/1.000, < 1/100), hiém gap > 1/10.000, < 1/1.000), rat hiém gap (< 1/10.000), khong rõ
(không.thể tính được dựa vào các dữ liệu sẵn có)

Hệ miên dịch:
Hiém gặp: các phản ứng quá mẫn bao gồm phù mạch.

Hệ nội tiết:

Phổ biến: tiểu đường
Hệ thần kinh:
Phổ biến: nhức đầu, chóng mặt.

Hệ tiêu hoa:

Phỏ biến: táo bón, buồn nôn, đau bụng.

Hiểm gặp: viêm tụy
Da và mô dưới da:
Khôngphổ biến: ngứa, phát ban và mề đay.
Hệ cơxương, mô liên kết va xương:
Phổ biến: đau cơ.
Hiểm gặp: bệnh cơ (bao gồm viêm cơ) và tiêu cơ vân.
Các rối loạn tổng quát:
Phổ biến: suy nhược.
Giống như các chất ức chế HMG CoA reductase khác, tần suất xảy ra phản ứng ngoại ý có khuynh
hướng phụ thuộc liều.
Tác động trên thận: Protein niệu, được phát hiện bằng que thử và có nguồn gốc chính từ ống thận,
đã được ghi nhận ở những bệnh nhân điều trị bằng Rosuvastatin. Sự thay đổi lượng protein niệu từ

không có hoặc chỉ có vết đến dương tính (++) hoặc cao hơn đã được nhận thấy ở < 1% bệnh nhân khi

điều trị bằng Rosuvastatin 10mg va 20mg và khoảng 3% bệnh nhân khi điều trị bằng Rosuvastatin
40mg. Mức protein niệu tăng nhẹ từ không có hoặc có vết đến dương tính (+) được ghi nhận ở liều
20mg. Trong hầu hết các trường hợp, protein niệu giảm hoặc tự biến mất khi tiếp tục điều trị và
không phải là dấu hiệu báo trước của bệnh thận cấp tính hay tiến triển.
Chứng huyết niệu được phát hiện thấy trên những bệnh nhân điều trị với rosuvastatin và các dữ liệu

trên lâm sàng cho thấy sự xuất hiện biến chứng này không cao.
Tác động trên hệ cơ-xương: giỗng như các chất ức ché HMG CoA reductase khac, tác động trên hệ
cơ-xương như đau cơ, bệnh cơ (bao gồm viêm cơ) và hiếm gặp là tiêu cơ vân kèm hoặc không kèm
suy thận cấp được báo cáo ở những bệnh nhân điều trị với Rosuvastatin với tất cả các liều, đặc biệt là

liều > 20mg.
Sự tăng nồng độ CK liên quan đến liều được quan sát thấy ở một số bệnh nhân dùng rosuvastatin;
phần lớn các trường hợp là nhẹ, không biểu hiện triệu chứng và thoáng qua. Nếu nồng dd CK tăng
(Œ 5 xULN), nên ngừng điều trị.
Tác động trên gan: Cũng giống như các chất ức chế HMG CoA reductase khác, tăng transaminase
theo liều đã được ghi nhận ở một số ít bệnh nhân dùng rosuvastatin; phần lớn các trường hợp đều
nhẹ, không có triệu chứng và thoáng qua.
Kinh nghiệm sau khi lưu hành thuốc trên thị trường
Ngoài các tác dụng phụ kể trên, những tác dụng phụ sau đây được báo cáo sau khi thuốc lưu hành
trên thị trường:

Các rồi loạn tiêu hóa: Khôngrõ: Tiêu chảy
Các ri loạn gan mật: Rất hiếm: vàng da, viém gan; Hiém: tang men gan.
Các rồi loan co-xuong: Rat hiém: dau khop
Các rồi loạn thần kinh: Rất hiếm: bệnh đa dây thần kinh, mất trí nhớ

Các rồi loạn ở thận: Rát hiểm: huyết niệu

Các rỗi loạn da và mô dưới da: Khôngrõ: Hội chứng Stevens-Johnson 6
Các rồi loạn hô hấp, ngực và trung thất: Không rõ: ho, khó thở /
Các rối loạn tổng quát: Không rõ: phù.
Các tác dụng phụ sau được báo cáo với nhóm siatin:

« Rối loạn giấc ngủ, bao gồm mat ngủ và ác mộng

‹ Suy giảm nhận thức (như mắt trí nhớ, lú lẫn...)



 

‹ Tăng đường huyết, tang HbAIc
‹ Rối loạn chức năng tình dục

«Tram cam

* Cac trường hợp ngoại lệ bao gồm bệnh phôi kẽ, đặc biệt với các liệu pháp dài hạn.
Ti 16 bdo cáo tiêu cơ vân, các biến chứng nghiêm trọng ở thận và gan (chủ yếu là tăng men gan)
thường cao hơn ởliều 40mg.
Tré em: Tang creatinin kinase > 10 x ULN và các triệu chứng ở cơ sau khi tập thể dục hoặc các hoạt

động thê chất tăng được quan sát thấy thường xuyên hơn trong nghiên cứu lâm sàng 52 tuần ở trẻ em
so với người lớn. Ở các tiêu chí khác, dữ liệu an toàn của rosuvastin ở trẻ em và người lớn là tương
tự nhau.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc!

CAC SO LIEU AN TOAN TIEN LAM SANG
Cac số liệu an toàn tiền lâm sàng không cho thấy nguy cơ đặc biệt nào cho người dựa trên các nghiên
cứu về được lý, gây độc gen, và khả năng gây ung thư. Các tác dụng phụ không dược quan sát thấy
trong các nghiên cứu lâm sàng, nhưng được phát hiện trên động vật với nông độ tiếp xúc tương tự
như nồng độ trên lâm sàng, như sau: trong các nghiên cứu độc tính khi dùng liều nhắc lại các thay
đổi trên mô gan bệnh có thể là do các tác dụng dược lý của rosuvastatin được phát hiện trên chuột và

các tác dụng phụ có mức độ thấp hơn trên chó nhưng không phải trên khi. Ngoài ra, độc tính tên tỉnh
hoàn cũng được phát hiện thấy trên khi và chó khi dùng liều cao hơn. Độc tính trên sinh sản được
chứng minh ở chuột với kích thước và cân nặng giả nhưng khả năng sống sót của chuột con ở những
liều gây độc cho mẹ, với nồng độ toàn thân cao hơn gấp vài lần so với liều điều trị.

QUÁ LIÊU
Không có thuốc điều trị đặc hiệu khi bị quá liều rosuvastatin. Khi quá liều, bệnh nhân nên được điều
trị triệu chứng và áp dụng các biện pháp hỗ trợ khi cần thiết. Nên theo dõi chức năng gan và nồng độ
CK. Việc thâm phân máu có thể không mang lại lợi ích gì.

TƯƠNG KY Ộ ,
Không có tương ky giữa các thành phân của thuộc.

   

ĐÓNG GÓI
Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim.

BẢO QUẢN: “mà
Bảo quản thuốc trong hộp, ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránhâm: vài anh sáng.
Để xa tầm tay trẻ em. a."

 

HAN DUNG: . ha| os
24 thang ke tir ngay san xuat. Ya
Không dùng thuộc đã quá han in trén bao bi.

TIEU CHUAN: Nha san xuat. TUQ. CUC TRƯỞNG
#TRƯỞNG PHÒNG

Zaklad Farmaceutyczny Adamed pharif 2_ Huy Hing
95-054 Ksawerów, Szkolna 33 Str., Ba Lan

SAN XUAT BỞI:

ĐÓNG GÓI VÀ XUẤT XƯỞNG BỞI:
Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.

Marszalka J. Pilsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Poland
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