INEGY® (ezetimib/simvastatin) tabletter 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg (Rx (F); SmPC 09/2018)
Kolesterolabsorptionshämmare och HMG-CoA-reduktashämmare i kombination. Subventioneras endast för
patienter som har provat generisk statin och inte uppnått behandlingsmålet.
Indikationer:
Hyperkolesterolemi: Inegy är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med primär (heterozygot familjär
och icke-familjär) hyperkolesterolemi eller kombinerad hyperlipidemi när användning av ett
kombinationspreparat anses lämpligt:
- Patienter som inte är adekvat kontrollerade med en statin enbart
- Patienter som redan behandlas med en statin och ezetimib
Homozygot familjär hyperkolesterolemi (HoFH): Inegy är indicerat som tilläggsterapi till diet hos patienter med
HoFH. Patienter kan även få andra kompletterande behandlingar (t ex low-density lipoprotein [LDL] aferes).
Prevention av kardiovaskulära händelser: Inegy är indicerat för att minska risken för kardiovaskulära händelser.
hos patienter med kranskärlssjukdom som har akut koronarsyndrom (AKS) i sjukdomshistorien. Inegy kan
användas både till patienter som tidigare behandlats med en statin och till patienter som inte tidigare
behandlats med statin.
Kontraindikationer:
Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges innehåll.
Behandling med Inegy är kontraindicerat under graviditet och amning och hos kvinnor i fertil ålder som inte
använder preventivmedel. Inegy är kontraindicerat hos patienter med aktiv leversjukdom eller kvarstående
förhöjning av serumtransaminaser utan känd orsak. Inegy är även kontraindicerat vid samtidig behandling med
potenta CYP 3A4-hämmare (läkemedel som ökar AUC cirka 5-faldigt eller mer) (t ex itrakonazol, ketokonazol,
posakonazol, vorikonazol, erytromycin, klaritromycin, telitromycin, HIV-proteashämmare (t ex nelfinavir),
boceprevir, telaprevir, nefazodon och läkemedel innehållande kobicistat). Även vid samtidig behandling med
gemfibrozil, ciklosporin eller danazol. Hos patienter med HoFH som samtidigt behandlas med lomitapid är
Inegy kontraindicerat i doser >10 mg/40 mg.
För fullständig information, priser och förpackningar, se www.fass.se
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