
Zentasta 10 mg + 10 mg; Zentasta 10 mg + 20 mg; Zentasta 10 mg + 40 mg; Zentasta 10 mg + 80 mg; Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu oraz 10, 20, 40 lub 80 mg atorwastatyny (w postaci atorwastatyny 
wapniowej trójwodnej). Każda tabletka 10 mg + 10 mg zawiera 145 mg laktozy. Każda tabletka 10 mg + 20 mg zawiera 170 mg laktozy. Każda tabletka 10 mg + 40 mg zawiera 219 mg laktozy. Każda tabletka 10 mg 
+ 80 mg zawiera 317 mg laktozy. Postać farmaceutyczna: Tabletka. Zentasta 10 mg + 10 mg to białe lub białawe tabletki w kształcie kapsułki (12,7 mm × 5,1 mm) z wytłoczoną „1” po jednej stronie. Zentasta 10 mg 
+ 20 mg to białe lub białawe tabletki w kształcie kapsułki (14,5 mm × 6,8 mm) z wytłoczoną „2” po jednej stronie. Zentasta 10 mg + 40 mg to białe lub białawe tabletki w kształcie kapsułki (16,4 mm × 6,3 mm) 
z wytłoczoną „3” po jednej stronie. Zentasta 10 mg + 80 mg to białe lub białawe tabletki w kształcie kapsułki (17,0 mm × 8,0 mm) z wytłoczoną „4” po jednej stronie. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy 
Zentasta wskazany jest do stosowania wraz z dietą u pacjentów dorosłych z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną i homozygotyczną rodzinną i nierodzinną) lub mieszaną hiperlipidemią już kontrolowaną 
za pomocą atorwastatyny i ezetymibu, które są podawane w takich samych dawkach. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Zalecana dawka produktu Zentasta to jedna tabletka na dobę. Maksymalna 
zalecana dawka produktu Zentasta to 10 mg + 80 mg na dobę. Pacjent powinien stosować odpowiednią dietę zmniejszającą stężenie lipidów we krwi. Należy kontynuować przestrzeganie tej diety w okresie stosowania 
produktu leczniczego Zentasta. Produkt leczniczy Zentasta nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Rozpoczęcie leczenia lub dostosowanie dawki, jeżeli to konieczne, powinno odbywać się jedynie z wykorzysta-
niem jednoskładnikowych produktów a po ustaleniu odpowiednich dawek możliwe jest przejście na skojarzenie substancji o ustalonej mocy. Pacjenci w podeszłym wieku: Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania 
u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci i młodzież: Bezpieczeństwo i skuteczność produktu Zentasta u dzieci i młodzieży nie zostało ustalone. Brak dostępnych danych. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Nie za-
leca się stosowania produktu leczniczego Zentasta u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby (>7 punktów wg skali Childa-Pugha). Produkt Zentasta jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną 
chorobą wątroby. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Jednoczesne stosowanie z lekami wiążącymi kwasy żółciowe: Produkt 
Zentasta należy podawać co najmniej 2 godziny przed lub co najmniej 4 godziny po podaniu produktu leczniczego wiążącego kwasy żółciowe. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami: U pacjentów przyj-
mujących leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, zawierające elbaswir z grazoprewirem jednocześnie z atorwastatyną, dawka atorwastatyny nie 
powinna przekraczać 20 mg na dobę. Sposób podawania: Produkt leczniczy Zentasta jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy popić wystarczającą ilością płynu (np. 
jedną szklanką wody). Zentasta może być podawana w  pojedynczej dawce o dowolnej porze dnia (najlepiej jednak zawsze o  tej samej porze), z  posiłkiem lub bez. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Leczenie z zastosowaniem produktu Zentasta jest przeciwwskazane 
podczas ciąży, karmienia piersią i u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących odpowiedniej metody antykoncepcji. Produkt Zentasta jest przeciwwskazany u pacjentów 
z czynną chorobą wątroby lub utrzymującą się, niewyjaśnioną zwiększoną aktywnością aminotransferaz w surowicy przekraczającą 3-krotnie górną granicę normy (GGN) 
oraz u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C leczonych elbaswirem z grazoprewirem. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stoso-
wania: Miopatia i (lub) rabdomioliza: Po wprowadzeniu ezetymibu do obrotu zgłaszano przypadki występowania miopatii i rabdomiolizy. Większość pacjentów, 
u których wystąpiła rabdomioliza, przyjmowała statyny jednocześnie z ezetymibem. Rabdomioliza występowała jednak bardzo rzadko podczas stosowania eze-
tymibu w monoterapii oraz bardzo rzadko podczas stosowania ezetymibu z innymi lekami, których podawanie wiąże się ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia 
rabdomiolizy. Atorwastatyna, podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, niekiedy oddziałuje na mięśnie szkieletowe, wywołując ból mięśni, zapalenie 
mięśni oraz miopatię, mogące prowadzić do rabdomiolizy, stanu potencjalnie zagrażającego życiu, który charakteryzuje się wyraźnie podwyższonym pozio-
mem fosfokinazy kreatynowej (>10 × GGN), mioglobinemią i mioglobinurią, co może prowadzić do niewydolności nerek. Odnotowano bardzo rzadkie przy-
padki immunozależnej miopatii martwiczej (z ang. IMNM) w czasie lub po leczeniu statynami, w tym atorwastatyną. Kliniczne objawy IMNM charakteryzują 
się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem stężenia kinazy kreatynowej w surowicy, które utrzymują się pomimo przerwania leczenia statynami. 
Przed rozpoczęciem leczenia: Należy zachować ostrożność podczas przepisywaniu produktu Zentasta pacjentom z czynnikami predysponującymi do wystąpie-
nia rabdomiolizy. W następujących przypadkach należy oznaczyć aktywność CPK przed rozpoczęciem leczenia: zaburzenia czynności nerek; niedoczynność 
tarczycy; przypadki dziedzicznych zaburzeń mięśni w wywiadzie u pacjenta lub występujące w jego rodzinie; występujące w wywiadzie toksyczne działanie 
na mięśnie podczas stosowania statyn lub fibratów; występująca w wywiadzie choroba wątroby i (lub) spożywanie znacznych ilości alkoholu; w przypadku 
osób w podeszłym wieku (wiek ≥70 lat), należy rozważyć konieczność wykonania takiego badania w oparciu o inne istniejące czynniki predysponujące do 
wystąpienia rabdomiolizy; sytuacje, w których może dojść do zwiększenia stężeń w osoczu, takie jak interakcje oraz stosowanie w szczególnych grupach pacjen-
tów, w tym subpopulacjach genetycznych. W powyższych przypadkach należy rozważyć spodziewane korzyści leczenia i związane z tym ryzyko. Zalecane jest 
monitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Jeśli aktywność CPK w punkcie początkowym jest istotnie podwyższona (>5 × GGN), nie należy rozpoczynać leczenia. 
Pomiar aktywności fosfokinazy kreatynowej: Aktywności fosfokinazy kreatynowej (CPK) nie należy oznaczać po intensywnym wysiłku fizycznym lub jeśli istnieją jakie-
kolwiek inne możliwe przyczyny powodujące zwiększenie aktywności CPK, ponieważ te czynniki utrudniają interpretację wyniku badania. Jeżeli aktywność CPK w punk-
cie początkowym jest istotnie podwyższona (>5 × GGN), należy wykonać kolejny pomiar po upływie 5–7 dni w celu potwierdzenia wyników. W trakcie leczenia: Pacjentów 
trzeba poinformować o konieczności natychmiastowego zgłaszania wystąpienia bólu, skurczów lub osłabienia mięśni, w szczególności jeśli towarzyszy temu ogólne złe samo-
poczucie lub gorączka, lub jeśli objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące mięśni utrzymują się po przerwaniu leczenia produktem leczniczym Zentasta. Jeśli takie objawy 
wystąpią podczas stosowania produktu leczniczego Zentasta, u pacjenta należy oznaczyć poziom CPK. Jeśli aktywność będzie istotnie zwiększona (przekraczająca 5 × GGN), należy 
przerwać leczenie. Jeśli objawy ze strony mięśni są ciężkie i powodują codzienny dyskomfort, nawet przy aktywności CPK ≤5 × GGN, należy rozważyć zakończenie leczenia. W przypadku 
ustąpienia objawów i powrotu aktywności CPK do zakresu wartości prawidłowych można rozważyć ponowne rozpoczęcie stosowania produktu leczniczego Zentasta lub wprowadzenie innego produktu 
zawierającego statynę w najmniejszej dawce, przy jednoczesnym uważnym monitorowaniu; Stosowanie produktu leczniczego Zentasta należy przerwać w przypadku wystąpienia istotnego klinicznie zwiększenia ak-
tywności CPK (>10 × GGN) bądź w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia rabdomiolizy. Jednoczesne przyjmowanie z innymi produktami: Ze względu na to, że składnikiem produktu leczniczego Zentasta jest atorwastaty-
na, ryzyko rabdomiolizy jest zwiększone podczas jednoczesnego stosowania niektórych produktów leczniczych, które mogą zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu, np. silnych inhibitorów CYP3A4 lub białek 
transportowych (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, pozakonazol oraz niektóre inhibitory proteazy wirusa HIV, w tym rytonawir, lopina-
wir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir z rytonawirem, itp.). Ryzyko miopatii może być zwiększone podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, leków prze-
ciwwirusowych stosowanych w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV) (boceprewir, telaprewir, elbaswir z grazoprewirem), erytromycyny lub ezetymibu. Jeśli to możliwe, należy rozważyć inne (niepowo-
dujące interakcji) metody leczenia zamiast stosowania tych produktów leczniczych. W przypadku gdy jednoczesne podanie wyżej wymienionych leków z produktem Zentasta jest konieczne, należy rozważyć stosunek 
korzyści do ryzyka związany z takim leczeniem. Jeżeli pacjenci przyjmują produkty lecznicze, które zwiększają stężenie atorwastatyny w osoczu, zalecana jest mniejsza maksymalna dawka produktu Zentasta. Ponadto, 
w przypadku stosowania silnych inhibitorów CYP3A4, należy rozważyć mniejszą dawkę początkową produktu Zentasta oraz prowadzenie odpowiedniego monitorowania klinicznego takich pacjentów. Produktu Zentasta 
nie wolno stosować z kwasem fusydowym podawanym ogólnoustrojowo lub w ciągu 7 dni od zakończenia leczenia kwasem fusydowym. U pacjentów, u których ogólnoustrojowe stosowanie kwasu fusydowego uważa 
się za konieczne, leczenie statynami należy przerwać na cały okres leczenia kwasem fusydowym. Istnieją doniesienia o przypadkach rabdomiolizy (także prowadzących do zgonu) wśród pacjentów leczonych kwasem 
fusydowym w skojarzeniu ze statynami. Pacjentowi należy zalecić, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów w postaci osłabienia, bólu lub tkliwości mięśni, niezwłocznie zgłosił się do lekarza. Leczenie statynami 
można wznowić po upływie siedmiu dni od daty podania ostatniej dawki kwasu fusydowego. W wyjątkowych okolicznościach, gdy konieczne jest przedłużone ogólnoustrojowe podawanie kwasu fusydowego, np. w le-
czeniu ciężkich zakażeń, jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Zentasta i kwasu fusydowego można rozważyć wyłącznie w przypadkach indywidualnych, pod ścisłym nadzorem lekarza. Enzymy wątrobowe: 
W czasie kontrolowanych badań klinicznych, u pacjentów otrzymujących jednocześnie ezetymib i statynę, zaobserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (≥3 × GGN). Zaleca się wykonywanie 
testów określających czynność wątroby u wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem leczenia, a następnie powtarzanie ich okresowo. W przypadku pacjentów, u których wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe 
uszkodzenia wątroby, należy przeprowadzić badania czynnościowe wątroby. Pacjenci, u których dojdzie do zwiększenia aktywności aminotransferaz, powinni być pod obserwacją do momentu ustąpienia nieprawidło-
wości. W przypadku utrzymującego się zwiększenia aktywności aminotransferaz powyżej 3-krotności GGN zalecane jest zmniejszenie dawki lub odstawienie produktu leczniczego Zentasta. Produkt leczniczy Zentasta 
należy stosować z zachowaniem ostrożności w przypadku pacjentów spożywających znaczne ilości alkoholu i (lub) z chorobą wątroby w wywiadzie. Zaburzenia czynności wątroby: Nie zaleca się stosowania produktu 
leczniczego Zentasta u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim ze względu na nieznany wpływ zwiększonego narażenia na ezetymib. Fibraty: Nie ustalono bezpieczeństwa 

stosowania i skuteczności ezetymibu w skojarzeniu z fibratami. Z tego względu jednoczesne leczenie produktem Zentasta jest przeciwwskazane. Cyklosporyna: Należy zachować ostrożność podczas rozpoczynania lecze-
nia produktem leczniczym Zentasta w trakcie stosowania cyklosporyny. U pacjentów stosujących równocześnie produkt leczniczy Zentasta i cyklosporynę należy monitorować stężenie cyklosporyny. Leki przeciwzakrze-
powe: W przypadku włączenia produktu Zentasta do leczenia warfaryną czy innym kumarynowym antykoagulantem lub fluinidionem należy odpowiednio monitorować wartość międzynarodowego współczynnika 
znormalizowanego (INR). Profilaktyka udaru mózgu poprzez agresywne zmniejszenie stężenia cholesterolu (ang. stroke prevention by aggressive reduction in cholesterol levels, SPARCL): W analizie post-hoc, dotyczącej 
podtypów udaru mózgu u pacjentów bez choroby niedokrwiennej serca (CHD), u których doszło niedawno do udaru mózgu lub przemijającego napadu niedokrwiennego (TIA), stwierdzono większą częstość występo-
wania krwotocznego udaru mózgu w przypadku pacjentów, u których rozpoczęto leczenie z użyciem atorwastatyny w dawce 80 mg w porównaniu z grupą placebo. Zwiększone ryzyko było szczególnie zauważalne 
w przypadku pacjentów z udarem krwotocznym lub zatokowym w wywiadzie, w momencie włączenia do badania. W przypadku pacjentów po udarze krwotocznym lub zatokowym stosunek korzyści do ryzyka stoso-
wania atorwastatyny w dawce 80 mg jest niepewny, a przed rozpoczęciem leczenia należy dokładnie rozważyć ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego. Śródmiąższowa choroba płuc: Zgłaszano rzadkie przypadki 
śródmiąższowej choroby płuc w związku z leczeniem niektórymi statynami, zwłaszcza podczas długoterminowego leczenia. Do objawów może należeć duszność, nieproduktywny kaszel oraz pogorszenie ogólnego 
stanu zdrowia (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała i gorączka). W przypadku podejrzenia, że u pacjenta rozwinęła się śródmiąższowa choroba płuc, należy przerwać leczenie statynami. Cukrzyca: Niektóre dane wskazu-
ją, że statyny są lekami zwiększającymi stężenie glukozy we krwi; u niektórych pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia cukrzycy w przyszłości, może dojść do rozwoju hiperglikemii wymagającej zasto-
sowania odpowiedniego leczenia cukrzycy. Jednak zmniejszenie zagrożenia chorobami naczyniowymi podczas stosowania statyn przewyższa to ryzyko, dlatego nie powinno być ono powodem przerwania leczenia 
statynami. U pacjentów z grupy ryzyka (poziom glukozy na czczo 5,6–6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie) należy prowadzić obserwację kliniczną i monitorować parametry 

biochemiczne zgodnie z krajowymi wytycznymi. Substancje pomocnicze: Produkt leczniczy Zentasta zawiera laktozę: Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub z ze-
społem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku. Produkt leczniczy Zentasta zawiera sód: Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) 

w tabletce, co oznacza, że lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do 
<1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych 

danych). Często: Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: atorwastatyna: zapalenia nosa i gardła; Zaburzenia układu immunologicznego: atorwastatyna: reakcje alergiczne; 
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: atorwastatyna: hiperglikemia; Zaburzenia układu nerwowego: atorwastatyna, ezetymib + statyna: ból głowy; Zaburzenia układu 

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: atorwastatyna: ból gardła i krtani, krwawienie z nosa; Zaburzenia żołądka i jelit: atorwastatyna: wzdęcia, biegunka, zapar-
cia, nudności, niestrawność; ezetymib: wzdęcia, biegunka, ból brzucha; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: atorwastatyna: bóle stawów, kurcze mię-

śni, obrzęk stawów, ból kończyn, ból pleców, ból mięśni; ezetymib + statyna: ból mięśni; Zaburzenia ogólne i  stany w miejscu podania: ezetymib: zmęczenie; 
Badania diagnostyczne: atorwastatyna: nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej (CPK) we krwi; 

ezetymib + statyna: zwiększone stężenia ALAT i (lub) AspAT. Niezbyt często: Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: atorwastatyna: hipoglikemia, zwiększenie 
masy ciała, anoreksja; ezetymib: zmniejszony apetyt; Zaburzenia psychiczne: atorwastatyna: koszmary senne, bezsenność; Zaburzenia układu nerwowego: 
atorwastatyna: zawroty głowy; hipoestezja, zaburzenia smaku, amnezja, parestezje; ezetymib + statyna: parestezje; Zaburzenia oka: atorwastatyna: niewy-
raźne widzenie; Zaburzenia ucha i błędnika: atorwastatyna: szumy uszne; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: ezetymib: kaszel; 
Zaburzenia żołądka i jelit: atorwastatyna: wymioty, odbijanie, zapalenie trzustki, ból brzucha ezetymib: nudności, niestrawność, refluks żołądkowo-przełyko-
wy; ezetymib + statyna: suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: atorwastatyna: zapalenie wątroby; 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: atorwastatyna: pokrzywka, wysypka skórna, świąd, łysienie; ezetymib + statyna: pokrzywka, wysypka skórna, świąd; 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: atorwastatyna: zmęczenie mięśni, osłabienie mięśni, ból karku; ezetymib: bóle stawów, kurcze mięśni, ból 
karku; ezetymib + statyna: ból kończyn, ból pleców, osłabienie mięśni; Zaburzenia naczyniowe: ezetymib: uderzenia gorąca, nadciśnienie; Zaburzenia ogólne 

i stany w miejscu podania: atorwastatyna: obrzęki obwodowe, astenia, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, złe samopoczucie, gorączka; ezetymib: Ból w klatce 
piersiowej, ból; ezetymib + statyna: obrzęki obwodowe, astenia; Badania diagnostyczne: atorwastatyna: obecność krwinek białych w moczu; ezetymib: zwięk-

szone stężenia ALAT i (lub) AspAT, zwiększenie stężenia CPK we krwi, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy, nieprawidłowe wyniki testów 
czynnościowych wątroby. Rzadko: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: atorwastatyna: trombocytopenia; Zaburzenia układu nerwowego: atorwastatyna: neuro-

patie obwodowe; Zaburzenia oka: atorwastatyna: zaburzenia widzenia; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: atorwastatyna: cholestaza; Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej: atorwastatyna: obrzęk naczynioruchowy, pęcherzykowe zapalenie skóry, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskór-

ka, rumień wielopostaciowy; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: atorwastatyna: zapalenie mięśni, zaburzenie struktury ścięgien, czasem powikłane ze-
rwaniem, miopatia/rabdomioliza/zerwanie mięśnia. Bardzo rzadko: Zaburzenia układu immunologicznego: atorwastatyna: reakcje anafilaktyczne; Zaburzenia ucha 

i błędnika: atorwastatyna: utrata słuchu; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: atorwastatyna: niewydolność wątroby; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: 
atorwastatyna: zespół toczniopodobny; Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: atorwastatyna: ginekomastia. Częstość nieznana: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: ezetymib*: 

trombocytopenia; Zaburzenia układu immunologicznego: ezetymib*: nadwrażliwość, w tym wysypka, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy; Zaburzenia psychiczne: 
ezetymib*: depresja; Zaburzenia układu nerwowego: ezetymib*: zawroty głowy, parestezje; Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: ezetymib*: duszność; Zaburzenia 

żołądka i jelit: ezetymib*: zaparcia, zapalenie trzustki; Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: ezetymib*: zapalenie wątroby, kamica żółciowa, zapalenie pęcherzyka żółciowego; Zaburzenia skóry i tkanki 
podskórnej: ezetymib*: rumień wielopostaciowy; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: atorwastatyna: immunozależna miopatia martwicza; ezetymib*: ból mięśni, miopatia/ rabdomioliza/ zerwanie 
mięśnia; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ezetymib*: astenia. * Doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu (z lub bez statyny). Podczas stosowania niektórych statyn zgłaszano następujące działania nie-
pożądane: zaburzenia seksualne; depresja; bardzo rzadkie przypadki śródmiąższowej choroby płuc, w szczególności podczas leczenia długoterminowego; cukrzyca: częstość występowania będzie zależeć od obecności 
czynników ryzyka (stężenie glukozy we krwi na czczo ≥5,6 mmol/l, BMI >30 kg/m2, zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie w wywiadzie). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu 
produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należą-
ce do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu 
działań niepożądanych będzie można zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi 
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce. Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 10/2019. Rp – lek wydawany na receptę. Przed przepisaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. 
Podmiot odpowiedzialny: Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Prezesa URPL,WM i PB numer: 25625 
(10 mg + 10 mg); 25626 (10 mg + 20 mg); 25627 (10 mg + 40 mg); 25628 (10 mg + 80 mg). Informacji w Polsce udziela: Zentiva Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: + 48 22 375 92 00.
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Chorzy na cukrzycę typu 2 – ryzyko sercowo-naczyniowe i docelowe wartości stężenia cholesterolu LDL1,2

Główne czynniki ryzyka 
(wiek, NT, zaburzenia lipidowe, 

palenie, otyłość)

Czas trwania  
cukrzycy

Uszkodzenia  
narządowe

Choroba  
układu  

krążenia

Docelowe stężenie  
cholesterolu LDL

Sugerowane dawki –  
leczenie skojarzone  

atorwastatyna + ezetymib*

≥3 >20 lat

Białkomocz  
eGFR <30 ml/min/1,73 m2 

Przerost lewej komory

Retinopatia

Rozpoznana Bardzo  
wysokie <55 (1,4) i ≥50%

Atorwastatyna 40–80 mg
+  

Ezetymib 10 mg

≥1 >10 lat eGFR  
30–50 ml/min/1,73 m2 – Wysokie <70 (1,8) i ≥50%

Atorwastatyna 10–20 mg
+  

Ezetymib 10 mg

– <10 lat  
i wiek <50 lat – – Umiarkowane <100 (2,6)

Atorwastatyna 10 mg
+  

Ezetymib 10 mg

WSZYSTKO JEST ISTOTNE,

* Na podstawie: Masana et al.6; © A. Prejbisz, P. Dobrowolski, A. Januszewicz

Do 65. r.ż.
120–129

70–79

>65. r.ż.
130–139

70–79

>80. r.ż.
130–149

70–79
PTNT 2019

Cele wyrównania gospodarki węglowodanowej
u chorych na cukrzycę typu 25

Docelowe wartości ciśnienia tętniczego –  
ESC/ESH 2018 i PTNT 2019 – chorzy na cukrzycę typu 23,4

ŻEBY ZREDUKOWAĆ RYZYKO SERCOWO-NACZYNIOWE

Zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego o 75%

HbA1c (%) RR (mm Hg) LDL (mg/dl[mmol/l])

Cele terapii u chorych na cukrzycę typu 23

HbA1c ≤7% 
(≤53 mmol/mol)

chorzy w zaawansowanym 
wieku z wieloletnią cukrzycą 
i istotnymi powikłaniami  
o charakterze makroangiopa-
tii (przebyty zawał serca i/lub 
udar mózgu) i/lub z licznymi 
chorobami towarzyszącymi

HbA1c ≤8,0% 
(≤64 mmol/mol)

krótkotrwała cukrzyca typu 2

HbA1c ≤6,5% 
(≤48 mmol/mol)

U chorych na cukrzycę w wieku >65 lat  
i z przewidywanym przeżyciem >10 lat 
należy realizować ogólny cel leczenia  
i dążyć do stopniowego wyrównania 

cukrzycy, z wartością docelową HbA1c ≤7%.

Cel 
szczegółowy:

Cel 
szczegółowy:

Cel  
ogólny:

(ESC EASD 2019)


