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BILAG I 
 

FORTEGNELSE OVER  LÆGEMIDLERNES NAVNE, LÆGEMIDDELFORM(ER), 
STYRKE(R), INDGIVELSESVEJ(E), ANSØGER(E), INDEHAVER(E) AF 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSE(R) I MEDLEMSSTATERNE
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Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse Særnavn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej 

Østrig Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Sortis 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Østrig Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Sortis 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Østrig Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Sortis 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Østrig Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Sortis 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Belgien Pfizer S.A. Lipitor 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Belgien Pfizer S.A. Lipitor 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Belgien Pfizer S.A. Lipitor 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Belgien Pfizer S.A. Lipitor 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Danmark Pfizer ApS Zarator 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Danmark Pfizer ApS Zarator 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Danmark Pfizer ApS Zarator 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Danmark Pfizer ApS Zarator 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Finland Pfizer Oy Lipitor 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Finland Pfizer Oy Lipitor 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Finland Pfizer Oy Lipitor 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Finland Pfizer Oy Lipitor 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Tyskland PARKE-DAVIS GmbH   Sortis 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Tyskland PARKE-DAVIS GmbH   Sortis 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Tyskland PARKE-DAVIS GmbH   Sortis 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Tyskland PARKE-DAVIS GmbH   Sortis 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Grækenland Pfizer Hellas AE Lipitor 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Grækenland Pfizer Hellas AE Lipitor 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse  

Grækenland Pfizer Hellas AE Lipitor 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 
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Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse Særnavn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej 

Grækenland Pfizer Hellas AE Lipitor 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Italien PARKE-DAVIS SpA   Xarator 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Italien PARKE-DAVIS SpA   Xarator 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Italien PARKE-DAVIS SpA   Xarator 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Italien PARKE-DAVIS SpA   Xarator 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Luxembourg Pfizer S.A. Lipitor 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Luxembourg Pfizer S.A. Lipitor 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Luxembourg Pfizer S.A. Lipitor 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Luxembourg Pfizer S.A. Lipitor 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Holland Pfizer bv Lipitor 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Holland Pfizer bv Lipitor 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Holland Pfizer bv Lipitor 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Holland Pfizer bv Lipitor 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Portugal Laboratórios Pfizer, Lda Zarator 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Portugal Laboratórios Pfizer, Lda Zarator 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Portugal Laboratórios Pfizer, Lda Zarator 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Portugal Laboratórios Pfizer, Lda Zarator 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Spanien PARKE-DAVIS, S.L. Zarator 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Spanien PARKE-DAVIS, S.L. Zarator 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Spanien PARKE-DAVIS, S.L. Zarator 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Spanien PARKE-DAVIS, S.L. Zarator 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Sverige Pfizer AB Lipitor 10mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Sverige Pfizer AB Lipitor 20mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 
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Medlemsstat Indehaver af markedsføringstilladelse Særnavn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej 

Sverige Pfizer AB Lipitor 40mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 

Sverige Pfizer AB Lipitor 80mg Filmovertrukne tabletter Oral anvendelse 
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BILAG II 
 

FAGLIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSE FOR ÆNDRING AF DET AF EMEA 
FORELAGTE PRODUKTRESUMÉ 
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FAGLIGE KONKLUSIONER 
 
SAMMENFATNING AF DEN VIDENSKABELIGE EVALUERING AF ATORVASTATIN  
(Sortis og associerede navne - se bilag I) 
 
Sortis og associerede navne indeholder atorvastatin, en velkendt HMG-CoA reduktasehæmmer (et 
statin), der har været registreret i EU siden 1996 gennem den gensidige anerkendelsesprocedure og 
nationale procedurer. De nu godkendte terapeutiske indikationer for atorvastatin er: 

- supplement til diæt ved forhøjet total kolesterol, LDL-kolesterol, apolipoprotein B og triglycerider 
hos patienter med primær hyperkolesterolæmi inklusive familiær hyperkolesterolæmi (heterozygot 
variant) og kombineret hyperlipidæmi (svarende til type IIa og IIb i Fredericksons klassifikation), 
hvor diæt og andre ikke farmakologiske foranstaltninger er utilstrækkelige, 

- reduktion af total kolesterol og LDL-kolesterol hos patienter med homozygot familiær 
hyperkolesterolæmi som supplement til anden lipidsænkende behandling, f.eks. LDL-aferese, 
eller hvis anden behandling ikke kan anvendes. 

 
Baggrundsinformation vedrørende denne type II-ændring under den gensidige 
anerkendelsesprocedure 

I den første dokumentationspakke vedrørende den type II-ændring, der blev indgivet under den 
gensidige anerkendelsesprocedure, ansøgtes om følgende indikation: 
"Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser hos patienter med flere risikofaktorer (f.eks. type 2-
diabetikere med én risikofaktor og hypertensive patienter med tre risikofaktorer) med normalt eller 
forhøjet kolesteroltal, men uden klinisk evident koronar hjertesygdom". 
 
Denne ordlyd var baseret på resultaterne af to randomiserede, kontrollerede forsøg med atorvastatin, 
10 mg, til primær forebyggelse af kardiovaskulær sygdom. ASCOT-LLA-forsøget omfattede 10 000 
patienter (i alderen 40-79 år) med normalt eller let forhøjet kolesteroltal, uden tidligere 
myokardieinfarkt eller behandling for angina, men med hypertension og mindst tre andre 
kardiovaskulære risikofaktorer, og skulle vurdere virkningen af atorvastatin på dødelig og ikke-dødelig 
koronar hjertesygdom. Atorvastatin mindskede signifikant frekvensen af koronare og kardiovaskulære 
hændelser, slagtilfælde og revaskulariseringsprocedurer i hele forsøgskohorten. Ved 
undergruppeanalyse efter køn (81 % mænd, 19 % kvinder) kunne en gavnlig virkning af atorvastatin 
imidlertid kun påvises hos mænd, men ikke hos kvinder, og den samlede dødelighed og 
kardiovaskulære dødelighed var numerisk højere (ikke signifikant) hos de kvindelige patienter. 
CARDS-forsøget omfattede 2 838 patienter (i alderen 40-75 år) med normalt til let forhøjet 
kolesteroltal, type 2-diabetes og én yderligere kardiovaskulær risikofaktor, men uden klinisk evident 
koronar hjertesygdom. Atorvastatin mindskede signifikant frekvensen af alvorlige kardiovaskulære 
hændelser, frekvensen af dødeligt og ikke-dødeligt akut myokardieinfarkt, asymptomatisk 
myokardieinfarkt og slagtilfælde. 
 
I den endelige vurderingsrapport (1. november 2005) foreslog referencemedlemsstaten følgende 
indikation, som indehaveren af markedsføringstilladelsen tilsluttede sig: 
"Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser hos patienter med type 2-diabetes og én yderligere 
risikofaktor samt normalt til let forhøjet kolesteroltal uden klinisk evident koronar hjertesygdom", 
 
hvorved indikationen blev indskrænket til den population, der indgik i CARDs-forsøget, mens 
resultaterne af ASCOT-LLA-forsøget blev rykket ned til en beskrivelse i afsnit 5.1. af 
produktresuméet, eftersom der ikke var påvist klinisk virkning i den kvindelige undergruppe.  
 
Ved afslutningen af den gensidige anerkendelsesprocedure var der uoverensstemmelse mellem 
medlemsstaterne om, hvordan den foreslåede indikation skulle affattes for passende at afspejle 
resultaterne af ASCOT-LLA- og CARDS-forsøgene, så at behandling af ikke-diabetikere effektivt 
udelukkes, og Spanien anmeldte officielt en indbringelse for voldgift til CHMP den 1. december 2005. 
På sit plenarmøde i december vedtog CHMP en LoQ, der var centreret om følgende punkter: 
 



 7

1. Hvordan produktresuméet passende skal afspejle den manglende signifikant gunstige virkning af 
atorvastatin på det sammensatte primære endepunkt og flere sekundære endepunkter i den 
kvindelige undergruppe  

 
2. Hvorvidt målpopulationen i ASCOT-LLA-forsøget skal udelades i den foreslåede indikation, så 

at behandling af ikke-diabetiske patienter med høj kardiovaskulær risiko bliver undtaget 
 
3. Hvorvidt den kardioprotektive virkning af atorvastatin er større, når det anvendes i kombination 

med et eller flere bestemte antihypertensive midler, og om dette skal afspejles i produktresuméet 
 
4. I hvilken grad den påberåbte terapeutiske indikation kan gælde andre doseringer af atorvastatin 

end dem, der er afprøvet i CARDS- og ASCOT-LLA-forsøgene 
 
5. En oversigt over de godkendte indikationer for atorvastatin i hele EU, baseret på ASCOT-LLA- 

og CARDS-forsøgene. 
 
Bedømmelse af klinisk virkning 
 
Hovedemnet for drøftelserne i CHMP har været resultaterne af ASCOT-LLA-forsøget, først og 
fremmest den manglende påvisning af gavnlig virkning og de ugunstige tendenser til dødelighed i den 
kvindelige undergruppe, hvortil kommer betydningen af den iagttagne interaktion mellem 
antihypertensionsmidlet amlodipin og atorvastatin på forsøgets hovedresultater for visse undergrupper. 
Atorvastatin mindskede signifikant frekvensen af koronare og kardiovaskulære hændelser, slagtilfælde 
og revaskulariseringsprocedurer i hele forsøgskohorten, men en gavnlig virkning i den kvindelige 
undergruppe kunne ikke påvises, og den samlede dødelighed og kardiovaskulære dødelighed var 
numerisk større (ikke signifikant) hos kvindelige patienter. For at sætte resultaterne af ASCOT-LLA i 
et bredere perspektiv og yderligere underbygge sikkerheden og den gavnlige virkning af atorvastatin til 
primær forebyggelse af kardiovaskulære hændelser uanset køn har ansøgeren forelagt i) en kortfattet 
gennemgang af kønsspecifikke data fra andre kliniske forsøg med statiner, ii) den nuværende holdning 
hos videnskabelige sammenslutninger vedrørende den anbefalede behandling af kardiovaskulær 
sygdom hos kvinder, iii) kønsbestemte hovedresultater for ASCOT-LLA og CARDS, hvor ligheden 
mellem forsøgene fremhæves og iv) henvisning til vejledninger i aktuelle myndighedsbestemmelser og 
videnskabelige begrænsninger i fortolkning af resultater af undergruppeanalyser.  
 
Ansøgeren har argumenteret for, at resultaterne for kvinder i ASCOT-LLA baseret på 
undergruppeanalyser sandsynligvis er tilfældige og ikke kan anses for videnskabeligt tilstrækkelig 
holdbare som grundlag for indgriben fra de kontrollerende myndigheder. Desuden har ansøgeren 
forelagt en fyldestgørende og objektiv argumentation imod, at kvinder udelukkes fra den ansøgte 
indikation, baseret på den nuværende viden om de gavnlige virkninger af behandling med statiner 
generelt, også hos kvinder, og bestående af forsøgsresultater, guidelines og internationale anbefalinger.  
 
Den vigtigste betænkelighed vedrører "risiko for koronar vaskulær sygdom". Det er indlysende, at den 
aldersjusterede, absolutte gavnlige virkning af primær forebyggelse af koronar vaskulær sygdom er 
langt lavere hos kvinder end hos mænd, da kvinder har lavere risiko for koronar vaskulær sygdom i 
samme alder. For at opnå samme absolutte virkning af atorvastatin hos begge køn må man derfor 
behandle kvinder, der har samme absolutte risiko som mænd, dvs. kvinder med flere ekstra 
risikofaktorer som højere alder, menopause osv. Lægen bør have for øje, at beslutningen om at 
behandle kvinder ikke kun skal bygge på guidelines for klinisk behandling, men også på den absolutte 
kardiovaskulære sygdomsrisiko, fastlagt ud fra køn, alder rygning, blodtryk, kolesterol osv. (f.eks. med 
Framingham score). CHMP kan derfor tilslutte sig, at man ved at undtage kvinder fra indikationen 
ville fratage en vigtig undergruppe i befolkningen muligheden for at blive behandlet med atorvastatin, 
når den kardiovaskulære risiko gør sådan behandling nødvendig, og finder, at ovenstående resultater i 
den kvindelige undergruppe af ASCOT-LLA bør afspejles i afsnit 5.1 af produktresuméet. 
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Hvad angår den iagttagne interaktion mellem atorvastatin og amlodipin tyder hovedparten af de 
vurderede data på, at denne interaktion er af tvivlsom klinisk relevans, hvis den overhovedet findes, og 
at den ikke kræver indgriben fra de kontrollerende myndigheder med krav til ordination af produktet. 
Dog har CHMP fundet det relevant, at disse resultater afspejler sig i nedenstående faktuelle udsagn, 
der indsættes i det afsnit, der sammenfatter resultaterne af ASCOT-LLA i afsnit 5.1 af 
produktresuméet. 
 
Et punkt, der gav anledning til mindre drøftelse, var forsøgsresultaternes anvendelse på andre styrker 
af atorvastatin. CHMP er enig i, at der ikke grund til at antage, at højere doser vil have ringere virkning 
end 10 mg doseringen til den godkendte indikation, uanset de individuelle mål for kolesteroltallet og 
den potentielt anderledes sikkerhedsprofil af højere dosering. Det mest hensigtsmæssige sted til 
anbefalinger for doseringen er i produktresuméets afsnit 4.2, ikke afsnit 4.1, og passende anbefalinger 
for dosering er tilføjet. 
 
Endelig har der været megen drøftelse af, hvilken ordlyd, der bedst afspejler resultaterne af de 
vurderede kliniske forsøg. Skønt CHMP er enig i ansøgerens ønske om ikke at undtage kvinder og 
ikke-diabetikere fra indikationen, anser udvalget den ansøgte indikation, der afspejler 
patientpopulationerne i ASCOT-LLA- og CARDS-forsøgene, for at være for bred. Det er korrekt, at 
mange af patienterne var i lavrisikogruppen, især kvinderne i ASCOT-LLA. Forsøgenes resultater 
viser, at den aktuelle viden formodentlig ikke giver grundlag for at behandle visse af forsøgenes 
lavrisikoundergrupper, der repræsenterer store populationer, hvorfor godkendelse af en sådan 
indikation ville føre til behandling af mange patienter, der ikke vil få gavn af lipidsænkende 
behandling. CHMP foretrækker derfor at indskrænke indikationerne til patienter med høj risiko for en 
første kardiovaskulær hændelse, hvorved den ordinerende læge tvinges til at foretage en individuel 
risikovurdering i stedet for at gå frem efter en fast formel, når der skal tages stilling til behandlingen af 
en patient. 
 
På baggrund af ovenstående konkluderer CHMP, at de foreliggende oplysninger om atorvastatin 
passende vil afspejles af indikationen "Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser hos patienter, der 
skønnes at have høj risiko for en første kardiovaskulær hændelse, som supplement til korrektion af 
andre risikofaktorer".  
 
Samlet konklusion vedrørende benefit/risk forhold 
 
På sit møde den 20.-23. marts 2006 behandlede CHMP de af indehaverne af markedsføringstilladelsen 
fremlagte oplysninger om virkning, og konkluderede, at det er godtgjort, at atorvastatin som 
supplement til korrektion af andre risikofaktorer er effektivt til forebyggelse af kardiovaskulære 
hændelser hos patienter, der skønnes at have høj risiko for en første kardiovaskulær hændelse. 
 
CHMP anbefalede godkendelse af type II-ændringen med den udvidede indikation. 
 
BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGEN AF PRODUKTRESUMÉET 
 
Ud fra følgende betragtninger: 

• CHMP behandlede den indbringelse, der har fundet sted i henhold til artikel 6.12 af 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1084/2003 for atorvastatin (Sortis og associerede navne – jf. 
bilag I) 

• indehaveren af markedsføringstilladelsen har i produktresuméet anvendt den af CHMP 
foreslåede tekst: 

- Følgende indikation foreslås tilføjet i afsnit 4.1: 
Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser hos patienter, der skønnes at have en høj risiko for 

en første kardiovaskulær hændelse (se punkt 5.1), som supplement til korrektion af andre 
risikofaktorer. 
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- Doseringen i afsnit 4.2 er revideret som følger: 
I forsøgene vedrørende primær forebyggelse er anvendt en dosering på 10 mg/dag. Højere 
dosering kan være nødvendig for at opnå (LDL-)kolesteroltal svarende til de nugældende 
guidelines. 

 
- Afsnit 5.1 er blevet ført ajour, så resultaterne af ASCOT-LLA- og CARDS-forsøgene indgår 

som følger: 
 
 Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 Virkningen af atorvastatin på dødelig og ikke-dødelig koronar hjertesygdom er vurderet i et 

randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret forsøg, den lipidsænkende arm af det anglo-
skandinaviske forsøg vedrørende kardial prognose (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes 
Trial Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA)). Der er tale om patienter med hypertension i 
alderen 40-79 år uden tidligere myokardieinfarkt eller behandling for angina og med 
totalkolesterol (TC) ≤ 6,5 mmol/l (251 mg/dl). Alle patienterne havde mindst tre af de 
prædefinerede kardiovaskulære risikofaktorer: hankøn, alder ≥ 55 år, ryger, diabetiker, 
tidligere koronar hjertesygdom hos en nærtbeslægtet, TC:HDL-C >6, perifer vaskulær 
sygdom, hypertrofi af venstre ventrikel, tidligere cerebrovaskulær hændelse, specifik EKG-
forandring, proteinuri/albuminuri. Ikke alle de indgående patienter blev vurderet til at have 
høj risiko for en første kardiovaskulær hændelse. Patienterne modtog 
antihypertensionsbehandling (enten amlodipin eller et atenolol-baseret regime) og enten 
atorvastatin 10 mg dagligt (n=5168) eller placebo (n=5137). 

 Den absolutte og relative risikoreducerende virkning af atorvastatin var som følger: 
 

 
 
 
Hændelse 

Relativ 
risiko-

reduktion 
(%) 

Antal 
hændelser 

(Sortis mod 
placebo) 

Absolut 
risiko-

reduktion1 
(%) 

 
 
 

p-værdi 
Dødelig CHD plus ikke-
dødeligt MI 
Totalt antal kardiovaskulære 
hændelser og 
revaskulariseringsprocedurer 
Totalt antal koronare 
hændelser 

36 % 
 
 

20 % 
 

29 % 

100 mod 154 
 
 

389 mod 483 
 

178 mod 247

1,1 % 
 
 

1,9 % 
 

1,4 % 

0,0005 
 
 

0,0008 
 

0,0006 

1Baseret på forskel i samlet frekvens af hændelser i løbet af en median opfølgningsperiode på 
3,3 år. 

CHD = koronar hjertesygdom; MI = myokardieinfarkt. 
 

Den totale mortalitet og kardiovaskulære mortalitet blev ikke signifikant reduceret (185 mod 
212 hændelser, p = 0,17, og 74 mod 82 hændelser, p = 0,51). Ved undergruppeanalyse efter 
køn (81 % mænd, 19 % kvinder) kunne en gavnlig virkning af atorvastatin kun påvises hos 
mænd, men ikke hos kvinder, antagelig på grund af det lave antal hændelser i den kvindelige 
undergruppe. Den totale og kardiovaskulære mortalitet var numerisk højere hos de 
kvindelige patienter (38 mod 30 og 17 mod 12), hvilket dog ikke var statistisk signifikant. Der 
var signifikant interaktion med den antihypertensive baseline-terapi. Det primære endepunkt 
(dødelig koronar hjertesygdom plus ikke-dødeligt myokardieinfarkt) blev signifikant 
reduceret af atorvastatin hos patienter, der var i behandling med Amlodipin (hazard ratio 
0,47 (0,32-0,69)p=0,00008), men ikke hos patienter, der var i behandling med Atenolol 
(hazard ratio 0,83 (0,59-1,17 ), p= 0,287). 

 
Virkningen af atorvastatin på dødelig og ikke-dødelig kardiovaskulær sygdom blev desuden 
vurderet i et randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret multicenterforsøg, 
Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS) hos patienter med type 2-diabetes i 
alderen 40-75 år uden tidligere kardiovaskulær sygdom og med LDL-C ≤ 4,14 mmol/l (160 
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mg/dl) og TG ≤ 6,78 mmol/l (600 mg/dl). Alle patienterne havde mindst en af følgende 
risikofaktorer: hypertension, nuværende rygning, retinopati, mikroalbuminuri eller 
makroalbuminuri. Patienterne blev behandlet enten med atorvastatin 10 mg dagligt 
(n=1428) eller placebo (n=1410) i en median opfølgningsperiode på 3,9 år.  

 
Den absolutte og relative risikoreducerende virkning af atorvastatin var som følger: 

 
 
 
 
Hændelse 

Relativ 
risiko-

reduktion 
(%) 

Antal 
hændelser 

(Sortis mod 
placebo) 

Absolut 
risiko-

reduktion1 
(%) 

 
 
 

p-værdi 
Alvorlige kardiovaskulære hændelser 
(dødeligt og ikke-dødeligt AMI, 
asymptomatisk MI, akut dødelig CHD, 
ustabil angina, CABG, PTCA, 
revaskularisering, slagtilfælde) MI 
(dødeligt og ikke-dødeligt AMI, 
asymptomatisk MI) 
Slagtilfælde (dødeligt og ikke-dødeligt) 

 
 
 

37 % 
42 % 

 
48 % 

 
 
 

83 mod 127 
38 mod 64 

 
21 mod 39 

 
 
 

3,2 % 
1,9 % 

 
1,3 % 

 
 
 

0,0010 
0,0070 

 
0,0163 

1Baseret på forskel i samlet frekvens af hændelser i løbet af en median opfølgningsperiode på 
3,9 år. 
AMI = akut myokardieinfarkt, CABG = koronararterie bypass graft, CHD = koronar 
hjertesygdom,  
MI = myokardieinfarkt, PTCA = perkutan transluminal koronar angioplastik. 

 
 Der var ingen tegn på, at behandlingens virkning afhang af patientens køn, alder eller 

baseline LDL-C-værdi. Der iagttoges en gunstig tendens i dødelighed (82 dødsfald i 
placebogruppen mod 61 dødsfald i atorvastatin-gruppen, p=0,0592) 

 
 Der iagttoges en relativ reduktion i dødeligheden på 27 % (82 dødsfald i placebo-gruppen mod 

61 dødsfald i atorvastatin-gruppen), som var på grænsen til statistisk signifikans (p=0,0592). 
 

• der har ikke været ugunstige resultater af sikkerhedsmæssig art i forbindelse med 
indikationsudvidelsen. 

 
• CHMP fandt derfor, at benefit/risk-forholdet er gunstigt for ovenstående udvidelse af 

indikationen, 
 
 anbefaler CHMP meddelelse af ændring af de markedsføringstilladelser, for hvilke 

produktresumé, etikettering og indlægsseddel fremgår af bilag III for atorvastatin (Sortis og 
associerede navne – se bilag I). 
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PRODUKTRESUME, MÆRKNING PÅ EMBALLAGE OG INDLÆGSSEDDEL  
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
{(Sær)navn} 10 mg filmovertrukne tabletter 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 
1 filmovertrukken tablet indeholder 10 mg atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat). 
 
Hjælpestoffer: 
 
1 {(Sær)navn} 10 mg filmovertrukken tablet indeholder 32,80 mg lactosemonohydrat. 

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Filmovertrukne tabletter 
Hvide elipseformet filmovertrukne tabletter præget med "10” på den ene side og "PD155” på den anden 
side 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Hyperkolesterolæmi 
 
{(Sær)navn} er indiceret som supplement til diæt ved forhøjet total-kolesterol, LDL-kolesterol, 
apolipoprotein  B og triglycerider hos patienter med primær hyperkolesterolæmi inklusiv familiær 
hyperkolesterolæmi (heterozygot variant) eller kombineret hyperlipidæmi (svarende til type IIa og IIb i 
Fredericksons klassifikation), hvor diæt og andre ikke farmakologiske foranstaltninger er utilstrækkelige. 
 
{(Sær)navn} er også indiceret til reduktion af total-kolesterol og LDL-kolesterol hos patienter med 
homozygot familiær hyperkolesterolæmi som supplement til anden lipidsænkende behandling, f.eks. 
LDL-aferese, eller hvis anden behandling ikke er tilstrækkelig. 
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser hos patienter som har en høj risiko for debut af en  
Kardiovaskulær hændelse (se pkt. 5.1), som supplement til afhjælpning af andre risikofaktorer. 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde 
 
Patienten bør sættes på en standard kolesterolsænkende diæt, inden der gives {(Sær)navn}. Der bør 
fortsættes med denne diæt under behandling med {(Sær)navn}. 
 
Dosis bør individualiseres i henhold til basisniveau for LDL-kolesterol, mål for behandlingen og 
behandlingseffekt.  
 
Startdosis er sædvanligvis 10 mg 1 gang dagligt. Dosis bør indstilles med intervaller på 4 uger eller mere. 
Den maksimale dosis er 80 mg én gang daglig.  
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Den daglige dosis af atorvastatin gives som engangsdosis. Dosis kan gives på et hvilket som helst 
tidspunkt af døgnet med eller uden føde. 
 
Hos patienter med manifest iskæmisk hjertesygdom eller andre patienter med øget risiko for iskæmiske 
hændelser er behandlingsmålet LDL-kolesterol <3 mmol/l (eller <115 mg/dl) og total-kolesterol 
<5 mmol/l (eller <190  mg/dl). 
 
Bearbejdet efter "Prevention of coronary heart disease in clinical practice: Recommendations of the 
Second Joint Task Force of European and Other Societies on Coronary Prevention" publiceret i 
Atherosclerosis 140 (1998) 199-270. 
 
Primær hyperkolesterolæmi og kombineret hyperlipidæmi. 
 
Størstedelen af patienterne er velkontrollerede på 10 mg {(Sær)navn} 1 gang dagligt. Terapeutisk virkning 
ses allerede indenfor 2 uger, og maksimalt respons opnås normalt inden for 4 uger. Virkningen opretholdes 
under vedvarende behandling. 
 
Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi 
 
Patienter bør starte med {(Sær)navn} 10 mg dagligt. Dosis bør individualiseres og indstilles hver 4. uge op 
til 40 mg dagligt. Derefter kan dosis enten øges til maksimalt 80 mg dagligt eller kan kombineres med en 
galdesyrebinder og 40 mg {(Sær)navn} 1 gang dagligt. 
 
Homozygot familiær hyperkolesterolæmi 
 
Atorvastatin blev givet i doser op til 80 mg/døgn i et ukontrolleret klinisk studie med 64 patienter, 
heraf 46 med påvist homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Hos disse 46 patienter var den 
gennemsnitlige nedsættelse af LDL-kolesterol på ca. 21%.  
 
Doseringen af atorvastatin til patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi er 10-80 mg 
dagligt. Atorvastatin gives som supplement til anden lipidsænkende behandling (f.eks. LDL-aferese) 
eller hvis sådan behandling ikke er tilgængelig. 
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
I de primære forebyggelsesstudier var dosis 10 mg/døgn. Højere dosis kan være nødvendigt for at opnå 
(LDL)-kolesterolniveauer i henhold til gældende guidelines. 
 
Patienter med nyreinsufficiens 
 
Nyresygdomme har ingen indflydelse på atorvastatins plasmakoncentration eller {(Sær)navn}s effekt på 
lipiderne, hvorfor dosisjustering ikke er nødvendig. 
 
Ældre 
 
Effekt og sikkerhed af anbefalede doser til ældre patienter over 70 år svarer til det, som ses hos den 
almindelige befolkning. 
 
Børn 
 
Børn bør kun behandles af specialister. 
 
Erfaring med brug hos børn er begrænset til et lille antal patienter (4-17 år) med svær dyslipidæmi som 
f.eks. homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Den anbefalede startdosis til denne gruppe er 10 mg 
atorvastatin dagligt. Dosis kan øges til 80 mg dagligt i henhold til respons og tolerabilitet. Sikkerhedsdata i 
forbindelse med børnenes udvikling er ikke blevet vurderet. 
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4.3 Kontraindikationer 
 
{(Sær)navn} er kontraindiceret hos patienter: 
- med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne i dette 

produkt 
- med aktiv leversygdom eller uforklarlig vedvarende stigning i serumtransaminaserne svarende til 

mere end 3 gange den øvre referenceværdi 
- med myopati 
- under graviditet 
- i ammeperioden 
- hos kvinder i den fertile alder, som ikke benytter sikker antikonception. 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Leverpåvirkninger 
 
Der bør tages leverprøver før behandlingens start og med mellemrum under behandlingen. Patienter, som 
udvikler tegn eller symptomer på leverskade, bør have taget leverprøver. Patienter, som udvikler forhøjede 
transaminaseniveauer, skal kontrolleres til tallene er normaliserede. Ved vedvarende stigning i 
transaminaserne på mere end 3 gange den øvre referenceværdi, anbefales dosisreduktion eller seponering af 
{(Sær)navn} (se pkt. 4.8). 
 
{(Sær)navn} bør bruges med forsigtighed hos patienter, som indtager store mængder alkohol og/eller med 
leversygdom i anamnesen. 
 
Effekt på skeletmuskulaturen 
 
Atorvastatin kan som andre HMG-CoA-reduktasehæmmere i sjældne tilfælde have en effekt på 
skeletmuskulaturen og kan forårsage myalgi, myositis, og myopati som kan udvikle sig til rhabdomyolyse, 
en potentielt livstruende tilstand, som kendetegnes ved markant forhøjet CK-værdi (>10 gange den øvre 
referenceværdi), myoglobinæmi og myoglobinuri, som kan føre til nyresvigt. 
 
Før behandlingen 
Atorvastatin bør gives med forsigtighed til patienter med prædisponerede faktorer for rhabdomyolyse. 
Kreatininfosfokinase (CK) værdien bør måles før initiering af behandling med statiner, i følgende 
situationer: 
- nedsat nyrefunktion 
- hypotyreose 
- personlig eller familiær anamnese med arvelig muskelsygdomme 
- tidligere muskeltoksicitet med statin eller fibrat 
- tidligere leversygdom i anamnesen og/eller hvor der indtages store mængder alkohol 
- hos ældre (alder >70 år), bør en sådan måling overvejes i overensstemmelse med tilstedeværelse af 

andre prædisponerede faktorer for rhabdomyolyse. 
 
I sådanne tilfælde bør risikoen ved behandlingen vurderes i forhold til mulig fordel, og klinisk monitorering 
anbefales. 
Hvis CK-værdien er signifikant forhøjet (>5 gange den øvre referenceværdi) ved baseline, bør 
behandlingen ikke startes. 
 
Kreatininfosfokinase (CK) måling 
CK bør ikke måles efter kraftig fysisk anstrengelse, eller hvis der er en alternativ grund til at CK er 
forhøjet, da det vanskeliggør fortolkningen af værdien. Hvis CK-værdien er signifikant forhøjet ved 
baseline (>5 gange den øvre referenceværdi), bør den måles igen inden for 5-7 dage for at bekræfte 
resultatet. 
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Under behandlingen 
- Patienter skal opfordres til omgående at rapportere muskelsmerter, kramper eller svaghed, især hvis 

disse er ledsaget af utilpashed eller feber. 
- Hvis sådanne symptomer opstår under behandling med atorvastatin, bør CK-værdien måles. Hvis 

denne værdi findes signifikant forhøjet (>5 gange den øvre referenceværdi), bør behandlingen 
stoppes. 

- Hvis muskelsymptomer er svære og foranlediger daglig ubehag, selv hvis CK-værdien er forhøjet til 
≤5 gange den øvre referenceværdi, bør seponering af behandlingen overvejes. 

- Hvis symptomerne forsvinder og CK-værdien normaliseres, bør re-introduktion eller introduktion af 
anden statinbehandling overvejes, idet der gives laveste dosis og med tæt monitorering. 

- Atorvastatin skal seponeres ved klinisk signifikant stigning i CK-værdien (>10 gange den øvre 
referenceværdi), eller hvis der er mistanke om eller rhabdomyolyse diagnosticeres. 

 
Risiko for rhabdomyolyse er øget, hvis atorvastatin gives samtidig med visse lægemidler som f.eks.: 
Ciclosporin, erythromycin, clarithromycin, itraconazol, ketoconazol, nefazodon, niacin, gemfibrozil, andre 
fibrater eller HIV-proteasehæmmere (se pkt. 4.5 og pkt. 4.8). 
 
Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær 
lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Risiko for myopati under behandling med HMG-CoA-reduktasehæmmere øges ved samtidig anvendelse af 
ciclosporin, fibrater, niacin, makrolidantibiotika herunder erythromycin, azol-antimykotika og har ved 
sjældne lejligheder resulteret i rhabdomyolyse med nedsat nyrefunktion sekundært til myoglobinuri. Derfor 
bør fordele og risici omhyggeligt vurderes ved samtidig medicinering med ovennævnte stoffer (se pkt. 4.4). 
 
Cytokrom P450 3A4-hæmmere  
 
Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4. Interaktion kan opstå, når atorvastatin gives sammen 
med cytokrom P450 3A4-hæmmere (f.eks. ciclosporin, makrolidantibiotika, herunder erythromycin og 
clarithromycin, nefazodon, azol-antimykotika herunder itraconazol og HIV-proteasehæmmere). Samtidig 
administration kan føre til forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. Der bør derfor udvises særlig 
forsigtighed, når atorvastatin gives sammen med sådanne præparater (se pkt. 4.4). 
 
P-glycoprotein-hæmmere  
 
Atorvastatin og atorvastatinmetabolitter er substrater for P-glycoprotein. P-glycoprotein-hæmmere (f.eks. 
ciclosporin) kan forhøje biotilgængeligheden af atorvastatin. 
 
Erythromycin, clarithromycin  
 
Samtidig anvendelse af atorvastatin 10 mg 1 gang dagligt og erythromycin (500 mg 4 gange dagligt) eller 
atorvastatin 10 mg 1 gang dagligt og clarithromycin (500 mg 2 gange dagligt), kendte hæmmere af 
cytokrom P450 3A4, var forbundet med højere plasmakoncentrationer af atorvastatin. Clarithromycin 
forhøjede Cmax og AUC af atorvastatin med henholdsvis 56% og 80%.  
 
Itraconazol  
 
Samtidig anvendelse af atorvastatin 40 mg og itraconazol 200 mg dagligt førte til 3 gange stigning i 
atorvastatins AUC. 
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Proteasehæmmere  
 
Samtidig administration af atorvastatin og proteasehæmmere, kendte cytochrom P450 3A4-hæmmere, er 
forbundet med forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. 
 
Grapefrugtjuice  
 
Indeholder en eller flere stoffer, der kan hæmme CYP34A og kan øge plasmaniveauer af lægemidler, der 
metaboliseres via CYP3A4. Indtagelse af 1 glas på 240 ml grapefrugtjuice fører til en stigning på 37% af 
AUC for atorvastatin og en reduktion af AUC på 20,4% for den aktive orthohydroxymetabolit. Store 
mængder grapefrugtjuice (mere end 1,2 l dagligt i 5 dage) øger atorvastatins AUC med 2,5 gange og AUC 
af den aktive (atorvastatin og metabolitter) HMG-CoA-reduktasehæmmere med 1,3 gange. Det kan derfor 
ikke anbefales at indtage store mængder grapefrugtjuice og atorvastatin samtidigt.  
 
Cytokrom P450 3A4-induktorer  
 
Effekten af induktorer af cytokrom P450 3A4 (f.eks. rifampicin eller fenytoin) på {(Sær)navn} kendes 
ikke. Den mulige interaktion med andre substrater af dette isoenzym er ukendt, men bør overvejes for andre 
stoffer med snævert terapeutisk indeks, f.eks. klasse III antiarytmika herunder amiodaron. 
 
Anden samtidig behandling 
 
Gemfibrozil/fibrater  
Risiko for atorvastatin-induceret myopati kan øges ved samtidig brug af fibrater. I overensstemmelse med 
resultaterne af in vitro forsøg hæmmes atorvastatins metabolisering via glucuronidering af gemfibrozil. 
Dette kan muligvis føre til forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. (se punkt 4.4). 
 
Digoxin  
Når flere doser af digoxin og 10 mg atorvastatin blev givet samtidigt, blev steady state 
plasmakoncentrationerne af digoxin ikke påvirket. Efter indgift af digoxin og 80 mg atorvastatin dagligt 
øges plasmakoncentrationerne af digoxin imidlertid med ca. 20%. Denne interaktion kan forklares ved en 
hæmning af membrantransportproteinet P-glycoprotein. Patienter i digoxinbehandling bør monitoreres 
omhyggeligt. 
 
Oral antikonception  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og et oralt antikonceptivum førte til forhøjede plasmakoncentrationer 
af norethindron og ethinylestradiol. Disse forhøjede koncentrationer bør tages i betragtning, når dosis af 
orale antikonceptiva fastsættes. 
 
Cholestipol  
Plasmakoncentrationer af atorvastatin og dets aktive metabolitter var lavere (ca. 25%), når cholestipol blev 
indgivet sammen med {(Sær)navn}. Effekten på lipiderne var imidlertid større, når {(Sær)navn} og 
cholestipol blev indgivet samtidig, end hvis stofferne blev givet hver for sig. 
 
Antacida  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og en oral syreneutraliserende suspension med magnesium og 
aluminiumhydroxyd gav fald i plasmakoncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter med ca. 
35%; LDL-kolesterol reduktionen var imidlertid ikke ændret. 
 
Warfarin  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og warfarin førte til et lille fald i protrombintid i de første dage efter 
indgift; dette normaliseredes inden for 15 dage. Ikke desto mindre bør patienter i warfarinbehandling 
monitoreres omhyggeligt, når {(Sær)navn} tillægges behandlingen. 
 



 18

Fenazon  
Samtidig anvendelse af gentagne doser {(Sær)navn} og fenazon viste kun lidt eller ingen synlig effekt på 
fenazon-clearance. 
 
Cimetidin  
Et interaktionsstudie med cimetidin og {(Sær)navn} viste ingen interaktion.  
 
Amlodipin  
Atorvastatins farmakokinetik var uændret ved samtidig anvendelse af atorvastatin 80 mg og amlodipin 10 
mg ved steady state. 
 
Andre 
Der er ikke set klinisk signifikante interaktioner i kliniske studier, hvor {(Sær)navn} blev givet sammen 
med antihypertensiva eller hypoglykæmiske midler. 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
{(Sær)navn} er kontraindiceret under graviditet og amning. Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker 
antikonception. Sikkerheden ved anvendelse af atorvastatin under graviditet og amning er endnu ikke 
klarlagt. 
 
Dyreforsøg viser tegn på, at HMG-CoA-reduktasehæmmere kan påvirke udviklingen af embryo og foster. 
Udviklingen af rotteafkom var forsinket og postnatal overlevelse nedsat efter indgift af atorvastatin til 
moderdyr i doser over 20 mg/kg dagligt (den klinisk systemiske dosis). 
 
Hos rotter er plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter den samme som i mælk. 
Det vides ikke, om dette lægemiddel eller dets metabolitter udskilles i modermælk hos mennesker. 
 
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner 
 
{(Sær)navn} har ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. 
 
4.8 Bivirkninger 
 
De hyppigste forventede bivirkninger er primært gastrointestinale, herunder obstipation, flatulens, 
dyspepsi, abdominalsmerter, og som sædvanligvis bedres ved fortsat behandling. 
 
Mindre end 2% af patienterne udgik af kliniske studier på grund af bivirkninger forbundet med 
{(Sær)navn}. 
 
På baggrund af data fra kliniske studier og omfattende erfaring efter markedsføring fremgår {(Sær)navn}s 
sikkerhedsprofil af nedennævnte tabel. 
 
Anslåede hyppigheder af bivirkninger er opstillet i henhold til følgende: Almindelig (≥1/100, <1/10); ikke 
almindelig (≥1/1000 og <1/100); sjælden (≥1/10.000 og <1/1000); meget sjælden (≤1/10.000). 
 
Gastrointestinale lidelser 
 
Almindelig: Obstipation, flatulens, dyspepsi, kvalme, diarré. 
Ikke almindelig: Anoreksi, opkastning. 
 
Lidelser i blod og lymfe 
 
Ikke almindelig: Thrombocytopeni. 
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Lidelser i immunsystemet 
 
Almindelig: Allergiske reaktioner. 
Meget sjælden: Anafylaksi. 
 
Endokrine lidelser 
 
Ikke almindelige: Alopeci, hyperglykæmi, hypoglykæmi, pancreatitis. 
 
Psykiske lidelser 
 
Almindelig: Søvnløshed. 
Ikke almindelige: Amnesi. 
 
Lidelser i nervesystemet 
 
Almindelig: Hovedpine, svimmelhed, paræstesi, hypæstesi 
Ikke almindelig: Perifer neuropati. 
 
Lever- og galdevejslidelser 
 
Sjælden: Hepatitis, kolestatisk icterus. 
 
Hud og adneks 
 
Almindelig: Hududslæt, kløe. 
Ikke almindelig: Urticaria. 
Meget sjælden: Angioneurotisk ødem, bulløs hududslæt (herunder erythema multiforme, Stevens Johnsons 
syndrom og toksisk epidermal nekrolyse). 
 
Lidelser i øre 
 
Ikke almindelig: Tinnitus 
 
Muskuloskeletale lidelser 
 
Almindelig: Myalgi, artralgi. 
Ikke almindelig: Myopati. 
Sjælden: Myositis, rhabdomyolyse. 
 
Forstyrrelser i reproduktionen 
 
Ikke almindelig: Impotens. 
 
Generelle symptomer 
 
Almindelig: Asteni, brystsmerter, rygsmerter, perifert ødem, træthed. 
Ikke almindelig: Utilpashed, vægtøgning. 
 
Undersøgelser 
 
Som for andre HMG-CoA-reduktasehæmmere ses forhøjede serum-transaminaser hos patienter, der 
behandles med {(Sær)navn}. Disse ændringer er sædvanligvis milde og forbigående og fører ikke til 
afbrydelse af behandlingen. Klinisk relevante (>3 gange den øvre referenceværdi) forhøjelser i serum-
transaminaser er set hos 0,8% af de patienter, som behandles med {(Sær)navn}. Disse forhøjelser var 
dosisafhængige og var reversible hos alle patienter. 
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Forhøjet serum-kreatininfosfokinase (CK) niveau på mere end 3 gange den øvre referenceværdi er set hos 
2,5% af de patienter, som behandles med {(Sær)navn}, hvilket svarer til andre HMG-CoA-
reduktasehæmmere i kliniske studier. Niveauer mere end 10 gange den øvre referenceværdi er set hos 0,4% 
af de {(Sær)navn}-behandlede patienter (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Der findes ingen specifik behandling ved overdosering med {(Sær)navn}. I tilfælde af overdosering bør 
patienten behandles symptomatisk, og de nødvendige understøttende forholdsregler institueres. 
Leverfunktionsmålinger og serum-CK-niveauet bør monitoreres. På grund af udpræget lægemiddelbinding 
til plasmaproteinerne forventes hæmodialyse ikke at forhøje atorvastatins clearance signifikant. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: HMG-CoA-reduktasehæmmere, ATC kode C10AA05. 
 
Atorvastatin er en selektiv, kompetitiv HMG-CoA-reduktasehæmmer, det hastighedsbegrænsende enzym, 
som er ansvarlig for omdannelsen af 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzym A til mevalonat, et forstadium 
til sterol, herunder kolesterol. Triglycerider og kolesterol i leveren optages i very low density lipoprotein 
(VLDL) og frigøres i plasma med henblik på udnyttelse i det perifere væv. Low-density lipoprotein (LDL) 
dannes fra VLDL og kataboliseres primært ved hjælp af LDL-receptorer med høj affinitet. 
 
Atorvastatin sænker plasmakolesterol- og lipoproteinserumkoncentrationer ved at hæmme HMG-CoA- 
reduktase og derefter kolesterolbiosyntese i leveren og øger antallet af lever LDL-receptorer på 
celleoverfladen, hvilket fører til øget optagelse og katabolisering af LDL. 
 
Atorvastatin reducerer LDL-produktionen og antallet af LDL-partikler. Atorvastatin giver en væsentlig og 
vedvarende forøgelse af LDL-receptoraktiviteten forbundet med en fordelagtig ændring i kvaliteten af 
cirkulerende LDL-partikler. Atorvastatin reducerer effektivt LDL-kolesterol hos patienter med homozygot 
familiær hyperkolesterolæmi, en patientgruppe, som ikke sædvanligvis responderer på lipidsænkende 
behandling. 
 
Atorvastatin reducerede koncentrationen af total-kolesterol (30-46%), LDL-kolesterol (41-61%), 
apolipoprotein B (34-50%) og triglycerider (14-33%), men forårsagede variable stigninger i HDL-
kolesterol og apolipoprotein A1 i et dosis-respons-studie. Disse resultater er konsistente hos patienter med 
heterozygot familiær hyperkolesterolæmi, nonfamiliære former for hyperkolesterolæmi og kombineret 
hyperlipidæmi samt hos patienter med ikke-insulinkrævende diabetes mellitus. 
 
Der er vist, at reduktion i total-kolesterol, LDL-kolesterol og apolipoprotein B reducerer risikoen for 
kardiovaskulære hændelser og kardiovaskulær mortalitet. Mortalitets- og morbiditets-studier med 
atorvastatin er endnu ikke afsluttede. 
 
Aterosclerose 
 
I ”Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lovering Study” (REVERSAL) blev effekten af 
intensiv lipidsænkning med atorvastatin 80 mg og standard lipidsænkning med pravastatin 40 mg på 
koronar aterosclerose under angiografi vurderet ved hjælp af intravaskulær ultralyd (IVUS) hos patienter 
med koronarhjertesygdom. I dette randomiserede, dobbelt-blinde, multicenter, kontrollerede kliniske studie 
blev IVUS udført ved baseline og ved 18 måneder hos 502 patienter. I atorvastatingruppen (n=253) er der 
ingen progression af aterosclerose.  
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Middel procentændring i total atheromavolumen (primært studiekriterie) fra baseline er –0,4% (p=0,98) i 
atorvastatingruppen, og +2,7% (p=0,001) i pravastatingruppen (n=249). Effekten af atorvastatin er statistisk 
signifikant (p=0,02) ved sammenligning med pravastatin. Effekten af intensiv lipidsænkning på 
kardiovaskulære endepunkter (dvs. behov for revaskularisering, ikke-fatalt myokardieinfarkt, koronardød) 
blev ikke undersøgt i dette studie.  
 
I atorvastatingruppen reduceres LDL-kolesterol til et gennemsnit på 2,04 mmol/l ±0,8 (78,9 mg/dl ±30) fra 
baseline 3,98 mmol/l ±0,7 (150 mg/dl ±28) og i pravastatingruppen til et gennemsnit på 2,85 mmol/l ± 0,7 
(110 mg/dl ±26) fra baseline 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ±26) (p<0,0001). Atorvastatin reducerer også 
signifikant gennemsnit total-kolesterol (TC) med 34,1% (pravastatin: -18,4%, p<0,0001), gennemsnit 
triglycerid (TG) niveauer med 20% (pravastatin: -6,8%, p<0,0009), og gennemsnit apolipoprotein B med 
39,1% pravastatin: -22,0%, p<0,0001). Atorvastatin øger gennemsnit HDL-kolesterol med 2,9% 
(pravastatin: +5,6%, p=NS). Der er 36,4% gennemsnits reduktion i CRP i atorvastatingruppen 
sammenlignet med 5,2% reduktion i pravastatingruppen (p<0,0001). 
 
Studieresultaterne blev opnået for styrken 80 mg, hvorfor disse ikke kan ekstrapoleres til de lavere doser.  
 
Sikkerheds- og tolerabilitetsprofilen er sammenlignelig i de 2 grupper. 
 
Akut koronarsyndrom 
 
I MIRACL-studiet blev atorvastatin 80 mg vurderet i 3086 patienter (atorvastatin n=1538; placebo n=1548) 
med akut koronarsyndrom (non-Q-tak MI eller ustabil angina). Behandling blev initieret under den akutte 
fase efter hospitalindlæggelse og varede i en periode på 16 uger. Behandling med atorvastatin 80 mg 
dagligt forlængede tiden til forekomst af kombineret primært endepunkt, defineret som død af enhver årsag, 
ikke-fatal MI, genoplivet efter hjertestop, eller angina pectoris med tegn på myokardieiskæmi, der kræver 
hospitalsindlæggelse, med en risikoreduktion på 16% (p=0,048). Dette skyldes primært en risikoreduktion 
på 26% i genindlæggelse for angina pectoris med tegn på myokardieiskæmi (p=0,018). De øvrige 
sekundære endepunkter var ikke selvstændigt signifikante (samlet: placebo: 22,2%, atorvastatin: 22,4%). 
 
Sikkerhedsprofilen af atorvastatin i MIRACL-studiet er i overenstemmelse med det, der er beskrevet i pkt. 
4.8.  
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
I et randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret studie, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial 
Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA) blev effekten af atorvastatin på fatal og ikke-fatal iskæmisk 
hjertesygdom undersøgt hos patienter med hypertension i alderen 40-79 år, uden tidligere myokardieinfarkt 
eller i behandling for angina, og som havde total-kolesterol på ≤6,5 mmol/l (251 mg/dl). Alle patienter 
havde mindst 3 af de foruddefinerede kardiovaskulære risikofaktorer: mand, alder ≥55 år, ryger, diabetes, 
iskæmisk hjertesygdom hos 1. grads slægtning, total-kolesterol: HDL >6, perifer vaskulær sygdom, 
venstresidig hjertehypertrofi, tidligere cerebrovaskulær sygdom, specifikke EKG-forandringer, 
proteinuri/albuminuri. Ikke alle inkluderede patienter var vurderet til at have en høj risiko for debut af 
kardiovaskulær hændelse. 
 
Patienterne fik antihypertensiv behandling (enten behandling med amlodipin eller atenolol) og enten 
atorvastatin 10 mg dagligt (n=5.168) eller placebo (n=5.137).  
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Den absolutte og relative risikoreduktion med atorvastatin er følgende: 
 

Hændelse Relativ risiko- 
reduktion (%) 

Antal 
hændelser 
(Atorvastatin 
vs. Placebo) 

Absolut 
risiko- 
reduktion1 
(%) 

p-værdi 

Fatal iskæmisk 
hjertesygdom og ikke-fatal 
myokardieinfarkt 
 

36% 100 vs. 154 1,1% 0,0005 

Totale kardiovaskulære 
hændelser og 
revaskulariseringsindgreb 
 

20% 389 vs. 483 1,9% 0,0008 

Totale koronare hændelser 29% 178 vs. 247 1,4% 0,0006 
1På baggrund af forskelle i de samlede hændelseshyppigheder opstået over en 
middelopfølgningsperiode på 3,3 år 

 
Mortaliteten af alle årsager og den kardiovaskulære mortalitet blev ikke signifikant nedsat (185 vs. 212 
hændelser, p=0,17 og 74 vs. 82 hændelser, p=0,51). I undergruppeanalyserne af køn (81% mænd, 19% 
kvinder) blev atorvastatins gavnlige effekt bekræftet blandt mænd, men ikke blandt kvinder, muligvis på 
grund af det lille antal observerede hændelser hos kvinder i undergruppen. Samlet mortalitet og 
kardiovaskulær mortalitet var numerisk højere hos kvinder (38 vs. 30 og 17 vs. 12), men det var ikke 
statistisk signifikant. Der var en signifikant behandlingsinteraktion ved antihypertensiv baseline 
behandling. Det primære endepunkt (fatal iskæmisk hjertesygdom samt ikke-fatal myokardieinfarkt blev 
signifikant nedsat af atorvastatin hos patienter behandlet med amlodipin (HR 0,47 (0,32-0,69) p=0,00008), 
men ikke hos dem behandlet med atenolol (HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287). 
 
I et randomiseret, dobbelt-blindt, multicenter, placebokontrolleret studie, Collaborative Atorvastatin 
Diabetes Study (CARDS) blev effekten af atorvastatin på fatal og ikke-fatal kardiovaskulær sygdom 
også vurderet hos patienter med type 2 diabetes i alderen 40-75 år, uden kardiovaskulær sygdom i 
anamnesen og med LDL-kolesterol ≤4,14 mmol/l (160 mg/dl) og triglycerid ≤6,78 mmol/l (600 mg/dl). 
Alle patienter havde mindst 1 af følgende risikofaktorer: hypertension, ryger, retinopati, 
mikroalbuminuri eller makroalbuminuri. 
 
Patienterne blev behandlet med enten atorvastatin 10 mg dagligt (n=1.428) eller placebo (n=1.410) 
med en middelopfølgningsperiode på 3,9 år.  
 
Den absolutte og relative risikoreduktion med atorvastatin er følgende: 
 

Hændelse 
Relativ risiko- 
reduktion (%) 

Antal 
hændelser 
(Atorvastatin 
vs. Placebo) 

Absolut 
risiko- 
Reduktion1 
(%) 

p-værdi 

Større kardiovaskulære 
hændelser (fatal og ikke-
fatal AMI, tavs MI, akut 
dødelig CHD, ustabil 
angina, CABG, PTCA, 
revaskularisering, 
slagtilfælde) 

37% 83 vs. 127 3,2% 0,0010 

MI (fatal og ikke-fatal 
AMI, tavs MI) 

42% 38 vs. 64 1,9% 0,0070 

Slagtilfælde (fatal og ikke- 48% 21 vs. 39 1,3% 0,0163 
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fatal) 
1 På baggrund af forskelle i de samlede hændelseshyppigheder opstået over en 
middelopfølgningsperiode på 3,9 år. 
AMI = akut myokardieinfarkt; CABG = koronar arterie bypass transplantat;  
CHD = iskæmisk hjertesygdom; MI = myokardieinfarkt; PTCA = perkutan transluminal koronar 
angioplastik. 

 
Der var ikke bevis for en forskel i effekten af behandlingen med hensyn til patienternes køn, alder eller 
baseline-værdien for LDL-kolesterol. Der er set en favorabel tendens med hensyn til mortalitetsrate (82 
dødsfald i placebogruppen vs. 61 dødsfald i atorvastatingruppen, p=0,0592).  
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption  
 
Atorvastatin absorberes hurtigt efter oral indgift; maksimal plamakoncentration (Cmax) nås inden for 1-2 
timer. Absorptionsgraden øges proportionalt med dosis af atorvastatin. Biotilgængeligheden af atorvastatin 
filmovertrukne tabletter er 95-99% sammenlignet med den orale opløsning. Den absolutte 
biotilgængelighed af atorvastatin er ca. 12% ,og den systemiske tilgængelighed af den HMG-CoA-
reduktasehæmmende aktivitet er ca. 30%. Den lave systemiske tilgængelighed skyldes præsystemisk 
clearance i gastrointestinal mucosa og/eller first-pass metabolisme i leveren. 
 
Distribution  
 
Det gennemsnitlige fordelingsvolumen af atorvastatin er ca. 381 l. Atorvastatin er bundet ≥98% eller mere 
til plasmaproteiner. 
 
Metabolisme  
 
Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4 til orto- og parahydroxylerede derivater og forskellige 
beta-oxidationsprodukter. Bortset fra andre omsætningsveje metaboliseres disse produkter yderligere via 
glucuronidering. In vitro hæmmer orto- og parahydroxylerede metabolitter HMG-CoA-reduktase i samme 
grad som atorvastatin. Ca. 70% af hæmningen af HMG-CoA-reduktase skyldes aktive metabolitter. 
 
Elimination 
 
Atorvastatin udskilles primært i galden efter metabolisering i eller uden for leveren. Lægemidlet undergår 
imidlertid ikke signifikant enterohepatisk recirkulation. Den gennemsnitlige halveringstid i plasma hos 
mennesker er ca. 14 timer. Halveringstiden for hæmmende aktivitet over for HMG-CoA-reduktase som 
følge af aktive metabolitter er ca. 20-30 timer. 
 
Særlige patientgrupper 
- Ældre: Plasmakoncentrationer af atorvastatin og dets aktive metabolitter er højere hos raske ældre 

end hos yngre, mens virkningen på lipiderne er sammenlignelige med dem, som ses hos yngre 
patientgrupper. 

- Børn: Der findes ikke farmakokinetiske data hos børn. 
- Køn: Koncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter hos kvinder afviger (ca. 20% højere 

for Cmax og 10% lavere for AUC) fra koncentrationerne hos mænd. Disse forskelle har ingen klinisk 
betydning og resulterer ikke i nogen klinisk signifikante forskelle i den lipidregulerende virkning 
mellem kønnene. 

- Nyreinsufficiens: Nyresygdomme har ingen virkning på atorvastatins eller dets aktive metabolitters 
plasmakoncentration eller på deres effekt på lipiderne. 

- Leverinsufficiens: Plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter er markant 
forhøjede (ca. 16 gange for Cmax og ca. 11 gange for AUC) hos patienter med kronisk alkoholisk 
leversygdom (Childs-Pugh B). 
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5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
Atorvastatin var ikke karcinogent hos rotter. Den maksimale dosis var 63 gange højere end den højeste 
humane dosis (80 mg/døgn) udregnet på baggrund af mg/kg legemsvægt og 8-16 gange højere baseret på 
AUC(0-24) bestemt ved total hæmmende aktivitet. I et 2-årsstudie med mus steg forekomsten af 
hepatocellulære adenomer hos hanner og hepatocellulære karcinomer hos hunner efter anvendelse af 
maksimal dosis. Den maksimale dosis var 250 gange højere end den højeste humane dosis udregnet på 
baggrund af mg/kg legemsvægt. Den systemiske eksponering var 6-11 gange højere baseret på AUC(0-24). 
Atorvastatin udviste ikke mutagent eller klastogent potentiale i 4 in vitro forsøg med og uden metabolisk 
aktivering eller i et in vivo assay. I dyreforsøg havde atorvastatin ingen effekt på hanners eller hunners 
fertilitet i doser op til henholdsvis 175 og 225 mg/kg dagligt; atorvastatin havde ingen teratogen virkning. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer 
 
Calciumcarbonat  
Mikrokrystallinsk cellulose 
Lactosemonohydrat 
Croscarmellosenatrium 
Polysorbat 80 
Hyprolose 
Magnesiumstearat. 
 
Filmovertræk 
 
Hypromellose 
Macrogol 
Titandioxid (E171) 
Talkum 
Simethicon 
Stearat emulgatorer 
Sorbinsyre 
Candelilla 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
Ikke relevant. 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
3 år. 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 
 
6.5 Emballage (art og indhold) 
 
Blisterpakning med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter. 
Hospitalspakninger med 200 (10x20) eller 500 filmovertrukne tabletter. 
 



 25

Blisterformen består af polyamid/aluminium folie/polyvinylchlorid og blisterfolien består af enten af 
varmeforsegling med papir/polyester/aluminium folie/vinyl eller aluminium folie/vinyl. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse 
 
Ingen særlige forholdsregler. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 
 
November 21, 1996/October 31, 2001 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
{(Sær)navn} 20 mg filmovertrukne tabletter 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 
1 filmovertrukken tablet indeholder 20 mg atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat). 
 
Hjælpestoffer: 
1 {(Sær)navn} 20 mg filmovertrukken tablet indeholder 65,61 mg lactosemonohydrat. 

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Filmovertrukne tabletter 
Hvide elipseformet filmovertrukne tabletter præget med "20” på den ene side og "PD156” på den anden 
side 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Hyperkolesterolæmi 
 
{(Sær)navn} er indiceret som supplement til diæt ved forhøjet total-kolesterol, LDL-kolesterol, 
apolipoprotein  B og triglycerider hos patienter med primær hyperkolesterolæmi inklusiv familiær 
hyperkolesterolæmi (heterozygot variant) eller kombineret hyperlipidæmi (svarende til type IIa og IIb i 
Fredericksons klassifikation), hvor diæt og andre ikke farmakologiske foranstaltninger er utilstrækkelige. 
 
{(Sær)navn} er også indiceret til reduktion af total-kolesterol og LDL-kolesterol hos patienter med 
homozygot familiær hyperkolesterolæmi som supplement til anden lipidsænkende behandling, f.eks. 
LDL-aferese, eller hvis anden behandling ikke er tilstrækkelig. 
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser hos patienter som har en høj risiko for debut af en  
Kardiovaskulær hændelse (se pkt. 5.1), som supplement til afhjælpning af andre risikofaktorer. 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde 
 
Patienten bør sættes på en standard kolesterolsænkende diæt, inden der gives {(Sær)navn}. Der bør 
fortsættes med denne diæt under behandling med {(Sær)navn}. 
 
Dosis bør individualiseres i henhold til basisniveau for LDL-kolesterol, mål for behandlingen og 
behandlingseffekt.  
 
Startdosis er sædvanligvis 10 mg 1 gang dagligt. Dosis bør indstilles med intervaller på 4 uger eller mere. 
Den maksimale dosis er 80 mg én gang daglig.  
 
Den daglige dosis af atorvastatin gives som engangsdosis. Dosis kan gives på et hvilket som helst 
tidspunkt af døgnet med eller uden føde. 
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Hos patienter med manifest iskæmisk hjertesygdom eller andre patienter med øget risiko for iskæmiske 
hændelser er behandlingsmålet LDL-kolesterol <3 mmol/l (eller <115 mg/dl) og total-kolesterol 
<5 mmol/l (eller <190 mg/dl). 
 
Bearbejdet efter "Prevention of coronary heart disease in clinical practice: Recommendations of the 
Second Joint Task Force of European and Other Societies on Coronary Prevention" publiceret i 
Atherosclerosis 140 (1998) 199-270. 
 
Primær hyperkolesterolæmi og kombineret hyperlipidæmi. 
 
Størstedelen af patienterne er velkontrollerede på 10 mg {(Sær)navn} 1 gang dagligt. Terapeutisk virkning 
ses allerede indenfor 2 uger, og maksimalt respons opnås normalt inden for 4 uger. Virkningen opretholdes 
under vedvarende behandling. 
 
Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi 
 
Patienter bør starte med {(Sær)navn} 10 mg dagligt. Dosis bør individualiseres og indstilles hver 4. uge op 
til 40 mg dagligt. Derefter kan dosis enten øges til maksimalt 80 mg dagligt eller kan kombineres med en 
galdesyrebinder og 40 mg {(Sær)navn} 1 gang dagligt. 
 
Homozygot familiær hyperkolesterolæmi 
 
Atorvastatin blev givet i doser op til 80 mg/døgn i et ukontrolleret klinisk studie med 64 patienter, 
heraf 46 med påvist homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Hos disse 46 patienter var den 
gennemsnitlige nedsættelse af LDL-kolesterol på ca. 21%.  
 
Doseringen af atorvastatin til patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi er 10-80 mg 
dagligt. Atorvastatin gives som supplement til anden lipidsænkende behandling (f.eks. LDL-aferese) 
eller hvis sådan behandling ikke er tilgængelig. 
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
I de primære forebyggelsesstudier var dosis 10 mg/døgn. Højere dosis kan være nødvendigt for at opnå 
(LDL)-kolesterolniveauer i henhold til gældende guidelines. 
 
Patienter med nyreinsufficiens 
 
Nyresygdomme har ingen indflydelse på atorvastatins plasmakoncentration eller {(Sær)navn}s effekt på 
lipiderne, hvorfor dosisjustering ikke er nødvendig. 
 
Ældre 
 
Effekt og sikkerhed af anbefalede doser til ældre patienter over 70 år svarer til det, som ses hos den 
almindelige befolkning. 
 
Børn 
 
Børn bør kun behandles af specialister. 
 
Erfaring med brug hos børn er begrænset til et lille antal patienter (4-17 år) med svær dyslipidæmi som 
f.eks. homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Den anbefalede startdosis til denne gruppe er 10 mg 
atorvastatin dagligt. Dosis kan øges til 80 mg dagligt i henhold til respons og tolerabilitet. Sikkerhedsdata i 
forbindelse med børnenes udvikling er ikke blevet vurderet. 
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4.3 Kontraindikationer 
 
{(Sær)navn} er kontraindiceret hos patienter: 
- med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne i dette 

produkt 
- med aktiv leversygdom eller uforklarlig vedvarende stigning i serumtransaminaserne svarende til 

mere end 3 gange den øvre referenceværdi 
- med myopati 
- under graviditet 
- i ammeperioden 
- hos kvinder i den fertile alder, som ikke benytter sikker antikonception. 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Leverpåvirkninger 
 
Der bør tages leverprøver før behandlingens start og med mellemrum under behandlingen. Patienter, som 
udvikler tegn eller symptomer på leverskade, bør have taget leverprøver. Patienter, som udvikler forhøjede 
transaminaseniveauer, skal kontrolleres til tallene er normaliserede. Ved vedvarende stigning i 
transaminaserne på mere end 3 gange den øvre referenceværdi, anbefales dosisreduktion eller seponering af 
{(Sær)navn} (se pkt. 4.8). 
 
{(Sær)navn} bør bruges med forsigtighed hos patienter, som indtager store mængder alkohol og/eller med 
leversygdom i anamnesen. 
 
Effekt på skeletmuskulaturen 
 
Atorvastatin kan som andre HMG-CoA-reduktasehæmmere i sjældne tilfælde have en effekt på 
skeletmuskulaturen og kan forårsage myalgi, myositis, og myopati som kan udvikle sig til rhabdomyolyse, 
en potentielt livstruende tilstand, som kendetegnes ved markant forhøjet CK-værdi (>10 gange den øvre 
referenceværdi), myoglobinæmi og myoglobinuri, som kan føre til nyresvigt. 
 
Før behandlingen 
Atorvastatin bør gives med forsigtighed til patienter med prædisponerede faktorer for rhabdomyolyse. 
Kreatininfosfokinase (CK) værdien bør måles før initiering af behandling med statiner, i følgende 
situationer: 
- nedsat nyrefunktion 
- hypotyreose 
- personlig eller familiær anamnese med arvelig muskelsygdomme 
- tidligere muskeltoksicitet med statin eller fibrat 
- tidligere leversygdom i anamnesen og/eller hvor der indtages store mængder alkohol 
- hos ældre (alder >70 år), bør en sådan måling overvejes i overensstemmelse med tilstedeværelse af 

andre prædisponerede faktorer for rhabdomyolyse. 
 
I sådanne tilfælde bør risikoen ved behandlingen vurderes i forhold til mulig fordel, og klinisk monitorering 
anbefales. 
Hvis CK-værdien er signifikant forhøjet (>5 gange den øvre referenceværdi) ved baseline, bør 
behandlingen ikke startes. 
 
Kreatininfosfokinase (CK) måling 
CK bør ikke måles efter kraftig fysisk anstrengelse, eller hvis der er en alternativ grund til at CK er 
forhøjet, da det vanskeliggør fortolkningen af værdien. Hvis CK-værdien er signifikant forhøjet ved 
baseline (> 5 gange den øvre referenceværdi), bør den måles igen inden for 5-7 dage for at bekræfte 
resultatet. 
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Under behandlingen 
- Patienter skal opfordres til omgående at rapportere muskelsmerter, kramper eller svaghed, især hvis 

disse er ledsaget af utilpashed eller feber. 
- Hvis sådanne symptomer opstår under behandling med atorvastatin, bør CK-værdien måles. Hvis 

denne værdi findes signifikant forhøjet (>5 gange den øvre referenceværdi), bør behandlingen 
stoppes. 

- Hvis muskelsymptomer er svære og foranlediger daglig ubehag, selv hvis CK-værdien er forhøjet til 
≤5 gange den øvre referenceværdi, bør seponering af behandlingen overvejes. 

- Hvis symptomerne forsvinder og CK-værdien normaliseres, bør re-introduktion eller introduktion af 
anden statinbehandling overvejes, idet der gives laveste dosis og med tæt monitorering. 

- Atorvastatin skal seponeres ved klinisk signifikant stigning i CK-værdien (>10 gange den øvre 
referenceværdi), eller hvis der er mistanke om eller rhabdomyolyse diagnosticeres. 

 
Risiko for rhabdomyolyse er øget, hvis atorvastatin gives samtidig med visse lægemidler som f.eks.: 
Ciclosporin, erythromycin, clarithromycin, itraconazol, ketoconazol, nefazodon, niacin, gemfibrozil, andre 
fibrater eller HIV-proteasehæmmere (se pkt. 4.5 og pkt. 4.8). 
 
Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær 
lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Risiko for myopati under behandling med HMG-CoA-reduktasehæmmere øges ved samtidig anvendelse af 
ciclosporin, fibrater, niacin, makrolidantibiotika herunder erythromycin, azol-antimykotika og har ved 
sjældne lejligheder resulteret i rhabdomyolyse med nedsat nyrefunktion sekundært til myoglobinuri. Derfor 
bør fordele og risici omhyggeligt vurderes ved samtidig medicinering med ovennævnte stoffer (se pkt. 4.4). 
 
Cytokrom P450 3A4-hæmmere  
 
Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4. Interaktion kan opstå, når atorvastatin gives sammen 
med cytokrom P450 3A4-hæmmere (f.eks. ciclosporin, makrolidantibiotika, herunder erythromycin og 
clarithromycin, nefazodon, azol-antimykotika herunder itraconazol og HIV-proteasehæmmere). Samtidig 
administration kan føre til forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. Der bør derfor udvises særlig 
forsigtighed, når atorvastatin gives sammen med sådanne præparater (se pkt. 4.4). 
 
P-glycoprotein-hæmmere  
 
Atorvastatin og atorvastatinmetabolitter er substrater for P-glycoprotein. P-glycoprotein-hæmmere (f.eks. 
ciclosporin) kan forhøje biotilgængeligheden af atorvastatin. 
 
Erythromycin, clarithromycin  
 
Samtidig anvendelse af atorvastatin 10 mg 1 gang dagligt og erythromycin (500 mg 4 gange dagligt) eller 
atorvastatin 10 mg 1 gang dagligt og clarithromycin (500 mg 2 gange dagligt), kendte hæmmere af 
cytokrom P450 3A4, var forbundet med højere plasmakoncentrationer af atorvastatin. Clarithromycin 
forhøjede Cmax og AUC af atorvastatin med henholdsvis 56% og 80%.  
 
Itraconazol  
 
Samtidig anvendelse af atorvastatin 40 mg og itraconazol 200 mg dagligt førte til 3 gange stigning i 
atorvastatins AUC. 
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Proteasehæmmere  
 
Samtidig administration af atorvastatin og proteasehæmmere, kendte cytochrom P450 3A4-hæmmere, er 
forbundet med forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. 
 
Grapefrugtjuice  
 
Indeholder en eller flere stoffer, der kan hæmme CYP34A og kan øge plasmaniveauer af lægemidler, der 
metaboliseres via CYP3A4. Indtagelse af 1 glas på 240 ml grapefrugtjuice fører til en stigning på 37% af 
AUC for atorvastatin og en reduktion af AUC på 20,4% for den aktive orthohydroxymetabolit. Store 
mængder grapefrugtjuice (mere end 1,2 l dagligt i 5 dage) øger atorvastatins AUC med 2,5 gange og AUC 
af den aktive (atorvastatin og metabolitter) HMG-CoA-reduktasehæmmere med 1,3 gange. Det kan derfor 
ikke anbefales at indtage store mængder grapefrugtjuice og atorvastatin samtidigt.  
 
Cytokrom P450 3A4-induktorer  
 
Effekten af induktorer af cytokrom P450 3A4 (f.eks. rifampicin eller fenytoin) på {(Sær)navn} kendes 
ikke. Den mulige interaktion med andre substrater af dette isoenzym er ukendt, men bør overvejes for andre 
stoffer med snævert terapeutisk indeks, f.eks. klasse III antiarytmika herunder amiodaron. 
 
Anden samtidig behandling 
 
Gemfibrozil/fibrater  
Risiko for atorvastatin-induceret myopati kan øges ved samtidig brug af fibrater. I overensstemmelse med 
resultaterne af in vitro forsøg hæmmes atorvastatins metabolisering via glucuronidering af gemfibrozil. 
Dette kan muligvis føre til forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. (se punkt 4.4). 
 
Digoxin  
Når flere doser af digoxin og 10 mg atorvastatin blev givet samtidigt, blev steady state 
plasmakoncentrationerne af digoxin ikke påvirket. Efter indgift af digoxin og 80 mg atorvastatin dagligt 
øges plasmakoncentrationerne af digoxin imidlertid med ca. 20%. Denne interaktion kan forklares ved en 
hæmning af membrantransportproteinet P-glycoprotein. Patienter i digoxinbehandling bør monitoreres 
omhyggeligt. 
 
Oral antikonception  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og et oralt antikonceptivum førte til forhøjede plasmakoncentrationer 
af norethindron og ethinylestradiol. Disse forhøjede koncentrationer bør tages i betragtning, når dosis af 
orale antikonceptiva fastsættes. 
 
Cholestipol  
Plasmakoncentrationer af atorvastatin og dets aktive metabolitter var lavere (ca. 25%), når cholestipol blev 
indgivet sammen med {(Sær)navn}. Effekten på lipiderne var imidlertid større, når {(Sær)navn} og 
cholestipol blev indgivet samtidig, end hvis stofferne blev givet hver for sig. 
 
Antacida  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og en oral syreneutraliserende suspension med magnesium og 
aluminiumhydroxyd gav fald i plasmakoncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter med ca. 
35%; LDL-kolesterol reduktionen var imidlertid ikke ændret. 
 
Warfarin  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og warfarin førte til et lille fald i protrombintid i de første dage efter 
indgift; dette normaliseredes inden for 15 dage. Ikke desto mindre bør patienter i warfarinbehandling 
monitoreres omhyggeligt, når {(Sær)navn} tillægges behandlingen. 
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Fenazon  
Samtidig anvendelse af gentagne doser {(Sær)navn} og fenazon viste kun lidt eller ingen synlig effekt på 
fenazon-clearance. 
 
Cimetidin  
Et interaktionsstudie med cimetidin og {(Sær)navn} viste ingen interaktion.  
 
Amlodipin  
Atorvastatins farmakokinetik var uændret ved samtidig anvendelse af atorvastatin 80 mg og amlodipin 10 
mg ved steady state. 
 
Andre 
Der er ikke set klinisk signifikante interaktioner i kliniske studier, hvor {(Sær)navn} blev givet sammen 
med antihypertensiva eller hypoglykæmiske midler. 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
{(Sær)navn} er kontraindiceret under graviditet og amning. Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker 
antikonception. Sikkerheden ved anvendelse af atorvastatin under graviditet og amning er endnu ikke 
klarlagt. 
 
Dyreforsøg viser tegn på, at HMG-CoA-reduktasehæmmere kan påvirke udviklingen af embryo og foster. 
Udviklingen af rotteafkom var forsinket og postnatal overlevelse nedsat efter indgift af atorvastatin til 
moderdyr i doser over 20 mg/kg dagligt (den klinisk systemiske dosis). 
 
Hos rotter er plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter den samme som i mælk. 
Det vides ikke, om dette lægemiddel eller dets metabolitter udskilles i modermælk hos mennesker. 
 
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner 
 
{(Sær)navn} har ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. 
 
4.8 Bivirkninger 
 
De hyppigste forventede bivirkninger er primært gastrointestinale, herunder obstipation, flatulens, 
dyspepsi, abdominalsmerter, og som sædvanligvis bedres ved fortsat behandling. 
 
Mindre end 2% af patienterne udgik af kliniske studier på grund af bivirkninger forbundet med 
{(Sær)navn}. 
 
På baggrund af data fra kliniske studier og omfattende erfaring efter markedsføring fremgår {(Sær)navn}s 
sikkerhedsprofil af nedennævnte tabel. 
 
Anslåede hyppigheder af bivirkninger er opstillet i henhold til følgende: Almindelig (≥1/100, <1/10); ikke 
almindelig (≥1/1000 og <1/100); sjælden (≥1/10.000 og <1/1000); meget sjælden (≤1/10.000). 
 
Gastrointestinale lidelser 
 
Almindelig: Obstipation, flatulens, dyspepsi, kvalme, diarré. 
Ikke almindelig: Anoreksi, opkastning. 
 
Lidelser i blod og lymfe 
 
Ikke almindelig: Thrombocytopeni. 
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Lidelser i immunsystemet 
 
Almindelig: Allergiske reaktioner. 
Meget sjælden: Anafylaksi. 
 
Endokrine lidelser 
 
Ikke almindelige: Alopeci, hyperglykæmi, hypoglykæmi, pancreatitis. 
 
Psykiske lidelser 
 
Almindelig: Søvnløshed. 
Ikke almindelige: Amnesi. 
 
Lidelser i nervesystemet 
 
Almindelig: Hovedpine, svimmelhed, paræstesi, hypæstesi 
Ikke almindelig: Perifer neuropati. 
 
Lever- og galdevejslidelser 
 
Sjælden: Hepatitis, kolestatisk icterus. 
 
Hud og adneks 
 
Almindelig: Hududslæt, kløe. 
Ikke almindelig: Urticaria. 
Meget sjælden: Angioneurotisk ødem, bulløs hududslæt (herunder erythema multiforme, Stevens Johnsons 
syndrom og toksisk epidermal nekrolyse). 
 
Lidelser i øre 
 
Ikke almindelig: Tinnitus 
 
Muskuloskeletale lidelser 
 
Almindelig: Myalgi, artralgi. 
Ikke almindelig: Myopati. 
Sjælden: Myositis, rhabdomyolyse. 
 
Forstyrrelser i reproduktionen 
 
Ikke almindelig: Impotens. 
 
Generelle symptomer 
 
Almindelig: Asteni, brystsmerter, rygsmerter, perifert ødem, træthed. 
Ikke almindelig: Utilpashed, vægtøgning. 
 
Undersøgelser 
 
Som for andre HMG-CoA-reduktasehæmmere ses forhøjede serum-transaminaser hos patienter, der 
behandles med {(Sær)navn}. Disse ændringer er sædvanligvis milde og forbigående og fører ikke til 
afbrydelse af behandlingen. Klinisk relevante (>3 gange den øvre referenceværdi) forhøjelser i serum-
transaminaser er set hos 0,8% af de patienter, som behandles med {(Sær)navn}. Disse forhøjelser var 
dosisafhængige og var reversible hos alle patienter. 
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Forhøjet serum-kreatininfosfokinase (CK) niveau på mere end 3 gange den øvre referenceværdi er set hos 
2,5% af de patienter, som behandles med {(Sær)navn}, hvilket svarer til andre HMG-CoA-
reduktasehæmmere i kliniske studier. Niveauer mere end 10 gange den øvre referenceværdi er set hos 0,4% 
af de {(Sær)navn}-behandlede patienter (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Der findes ingen specifik behandling ved overdosering med {(Sær)navn}. I tilfælde af overdosering bør 
patienten behandles symptomatisk, og de nødvendige understøttende forholdsregler institueres. 
Leverfunktionsmålinger og serum-CK-niveauet bør monitoreres. På grund af udpræget lægemiddelbinding 
til plasmaproteinerne forventes hæmodialyse ikke at forhøje atorvastatins clearance signifikant. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: HMG-CoA-reduktasehæmmere, ATC kode C10AA05. 
 
Atorvastatin er en selektiv, kompetitiv HMG-CoA-reduktasehæmmer, det hastighedsbegrænsende enzym, 
som er ansvarlig for omdannelsen af 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzym A til mevalonat, et forstadium 
til sterol, herunder kolesterol. Triglycerider og kolesterol i leveren optages i very low density lipoprotein 
(VLDL) og frigøres i plasma med henblik på udnyttelse i det perifere væv. Low-density lipoprotein (LDL) 
dannes fra VLDL og kataboliseres primært ved hjælp af LDL-receptorer med høj affinitet. 
 
Atorvastatin sænker plasmakolesterol- og lipoproteinserumkoncentrationer ved at hæmme HMG-CoA- 
reduktase og derefter kolesterolbiosyntese i leveren og øger antallet af lever LDL-receptorer på 
celleoverfladen, hvilket fører til øget optagelse og katabolisering af LDL. 
 
Atorvastatin reducerer LDL-produktionen og antallet af LDL-partikler. Atorvastatin giver en væsentlig og 
vedvarende forøgelse af LDL-receptoraktiviteten forbundet med en fordelagtig ændring i kvaliteten af 
cirkulerende LDL-partikler. Atorvastatin reducerer effektivt LDL-kolesterol hos patienter med homozygot 
familiær hyperkolesterolæmi, en patientgruppe, som ikke sædvanligvis responderer på lipidsænkende 
behandling. 
 
Atorvastatin reducerede koncentrationen af total-kolesterol (30-46%), LDL-kolesterol (41-61%), 
apolipoprotein B (34-50%) og triglycerider (14-33%), men forårsagede variable stigninger i HDL-
kolesterol og apolipoprotein A1 i et dosis-respons-studie. Disse resultater er konsistente hos patienter med 
heterozygot familiær hyperkolesterolæmi, nonfamiliære former for hyperkolesterolæmi og kombineret 
hyperlipidæmi samt hos patienter med ikke-insulinkrævende diabetes mellitus. 
 
Der er vist, at reduktion i total-kolesterol, LDL-kolesterol og apolipoprotein B reducerer risikoen for 
kardiovaskulære hændelser og kardiovaskulær mortalitet. Mortalitets- og morbiditets-studier med 
atorvastatin er endnu ikke afsluttede. 
 
Aterosclerose 
 
I ”Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lovering Study” (REVERSAL) blev effekten af 
intensiv lipidsænkning med atorvastatin 80 mg og standard lipidsænkning med pravastatin 40 mg på 
koronar aterosclerose under angiografi vurderet ved hjælp af intravaskulær ultralyd (IVUS) hos patienter 
med koronarhjertesygdom. I dette randomiserede, dobbelt-blinde, multicenter, kontrollerede kliniske studie 
blev IVUS udført ved baseline og ved 18 måneder hos 502 patienter. I atorvastatingruppen (n=253) er der 
ingen progression af aterosclerose.  
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Middel procentændring i total atheromavolumen (primært studiekriterie) fra baseline er –0,4% (p=0,98) i 
atorvastatingruppen, og +2,7% (p=0,001) i pravastatingruppen (n=249). Effekten af atorvastatin er statistisk 
signifikant (p=0,02) ved sammenligning med pravastatin. Effekten af intensiv lipidsænkning på 
kardiovaskulære endepunkter (dvs. behov for revaskularisering, ikke-fatalt myokardieinfarkt, koronardød) 
blev ikke undersøgt i dette studie.  
 
I atorvastatingruppen reduceres LDL-kolesterol til et gennemsnit på 2,04 mmol/l ±0,8 (78,9 mg/dl ±30) fra 
baseline 3,98 mmol/l ±0,7 (150 mg/dl ±28) og i pravastatingruppen til et gennemsnit på 2,85 mmol/l ± 0,7 
(110 mg/dl ±26) fra baseline 3,89 mmol/l ±0,7 (150 mg/dl ±26) (p<0,0001). Atorvastatin reducerer også 
signifikant gennemsnit total-kolesterol (TC) med 34,1 % (pravastatin: -18,4%, p<0,0001), gennemsnit 
triglycerid (TG) niveauer med 20% (pravastatin: -6,8%, p<0,0009), og gennemsnit apolipoprotein B med 
39,1% pravastatin: -22,0%, p<0,0001). Atorvastatin øger gennemsnit HDL-kolesterol med 2,9% 
(pravastatin: +5,6%, p=NS). Der er 36,4% gennemsnits reduktion i CRP i atorvastatingruppen 
sammenlignet med 5,2% reduktion i pravastatingruppen (p<0,0001). 
 
Studieresultaterne blev opnået for styrken 80 mg, hvorfor disse ikke kan ekstrapoleres til de lavere doser.  
 
Sikkerheds- og tolerabilitetsprofilen er sammenlignelig i de 2 grupper. 
 
Akut koronarsyndrom 
 
I MIRACL-studiet blev atorvastatin 80 mg vurderet i 3086 patienter (atorvastatin n=1538; placebo n=1548) 
med akut koronarsyndrom (non-Q-tak MI eller ustabil angina). Behandling blev initieret under den akutte 
fase efter hospitalindlæggelse og varede i en periode på 16 uger. Behandling med atorvastatin 80 mg 
dagligt forlængede tiden til forekomst af kombineret primært endepunkt, defineret som død af enhver årsag, 
ikke-fatal MI, genoplivet efter hjertestop, eller angina pectoris med tegn på myokardieiskæmi, der kræver 
hospitalsindlæggelse, med en risikoreduktion på 16% (p=0,048). Dette skyldes primært en risikoreduktion 
på 26% i genindlæggelse for angina pectoris med tegn på myokardieiskæmi (p=0,018). De øvrige 
sekundære endepunkter var ikke selvstændigt signifikante (samlet: placebo: 22,2%, atorvastatin: 22,4%). 
 
Sikkerhedsprofilen af atorvastatin i MIRACL-studiet er i overenstemmelse med det, der er beskrevet i pkt. 
4.8.  
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
I et randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret studie, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial 
Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA) blev effekten af atorvastatin på fatal og ikke-fatal iskæmisk 
hjertesygdom undersøgt hos patienter med hypertension i alderen 40-79 år, uden tidligere myokardieinfarkt 
eller i behandling for angina, og som havde total-kolesterol på ≤6,5 mmol/l (251 mg/dl). Alle patienter 
havde mindst 3 af de foruddefinerede kardiovaskulære risikofaktorer: mand, alder ≥55 år, ryger, diabetes, 
iskæmisk hjertesygdom hos 1. grads slægtning, total-kolesterol: HDL >6, perifer vaskulær sygdom, 
venstresidig hjertehypertrofi, tidligere cerebrovaskulær sygdom, specifikke EKG-forandringer, 
proteinuri/albuminuri. Ikke alle inkluderede patienter var vurderet til at have en høj risiko for debut af 
kardiovaskulær hændelse. 
 
Patienterne fik antihypertensiv behandling (enten behandling med amlodipin eller atenolol) og enten 
atorvastatin 10 mg dagligt (n = 5.168) eller placebo (n = 5.137).  
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Den absolutte og relative risikoreduktion med atorvastatin er følgende: 
 

Hændelse Relativ risiko- 
reduktion (%) 

Antal 
hændelser 
(Atorvastatin 
vs. Placebo) 

Absolut 
risiko- 
reduktion1 
(%) 

p-værdi 

Fatal iskæmisk 
hjertesygdom og ikke-fatal 
myokardieinfarkt 
 

36% 100 vs. 154 1,1% 0,0005 

Totale kardiovaskulære 
hændelser og 
revaskulariseringsindgreb 
 

20% 389 vs. 483 1,9% 0,0008 

Totale koronare hændelser 29% 178 vs. 247 1,4% 0,0006 
1På baggrund af forskelle i de samlede hændelseshyppigheder opstået over en 
middelopfølgningsperiode på 3,3 år 

 
Mortaliteten af alle årsager og den kardiovaskulære mortalitet blev ikke signifikant nedsat (185 vs. 212 
hændelser, p=0,17 og 74 vs. 82 hændelser, p=0,51). I undergruppeanalyserne af køn (81% mænd, 19% 
kvinder) blev atorvastatins gavnlige effekt bekræftet blandt mænd, men ikke blandt kvinder, muligvis på 
grund af det lille antal observerede hændelser hos kvinder i undergruppen. Samlet mortalitet og 
kardiovaskulær mortalitet var numerisk højere hos kvinder (38 vs. 30 og 17 vs. 12), men det var ikke 
statistisk signifikant. Der var en signifikant behandlingsinteraktion ved antihypertensiv baseline 
behandling. Det primære endepunkt (fatal iskæmisk hjertesygdom samt ikke-fatal myokardieinfarkt blev 
signifikant nedsat af atorvastatin hos patienter behandlet med amlodipin (HR 0,47 (0,32-0,69) p=0,00008), 
men ikke hos dem behandlet med atenolol (HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287). 
 
I et randomiseret, dobbelt-blindt, multicenter, placebokontrolleret studie, Collaborative Atorvastatin 
Diabetes Study (CARDS) blev effekten af atorvastatin på fatal og ikke-fatal kardiovaskulær sygdom 
også vurderet hos patienter med type 2 diabetes i alderen 40-75 år, uden kardiovaskulær sygdom i 
anamnesen og med LDL-kolesterol ≤ 4,14 mmol/l (160 mg/dl) og triglycerid ≤ 6,78 mmol/l 
(600 mg/dl). Alle patienter havde mindst 1 af følgende risikofaktorer: hypertension, ryger, retinopati, 
mikroalbuminuri eller makroalbuminuri. 
 
Patienterne blev behandlet med enten atorvastatin 10 mg dagligt (n=1428) eller placebo (n=1410) med 
en middelopfølgningsperiode på 3,9 år.  
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Den absolutte og relative risikoreduktion med atorvastatin er følgende: 
 

Hændelse 
Relativ risiko- 
reduktion (%) 

Antal 
hændelser 
(Atorvastatin 
vs. Placebo) 

Absolut 
risiko- 
Reduktion1 
(%) 

p-værdi 

Større kardiovaskulære 
hændelser (fatal og ikke-
fatal AMI, tavs MI, akut 
dødelig CHD, ustabil 
angina, CABG, PTCA, 
revaskularisering, 
slagtilfælde) 

37% 83 vs. 127 3,2% 0,0010 

MI (fatal og ikke-fatal 
AMI, tavs MI) 

42% 38 vs. 64 1,9% 0,0070 

Slagtilfælde (fatal og ikke-
fatal) 

48% 21 vs. 39 1,3% 0,0163 

1 På baggrund af forskelle i de samlede hændelseshyppigheder opstået over en 
middelopfølgningsperiode på 3,9 år. 
AMI = akut myokardieinfarkt; CABG = koronar arterie bypass transplantat;  
CHD = iskæmisk hjertesygdom; MI = myokardieinfarkt; PTCA = perkutan transluminal koronar 
angioplastik. 

 
Der var ikke bevis for en forskel i effekten af behandlingen med hensyn til patienternes køn, alder eller 
baseline-værdien for LDL-kolesterol. Der er set en favorabel tendens med hensyn til mortalitetsrate (82 
dødsfald i placebogruppen vs. 61 dødsfald i atorvastatingruppen, p=0,0592).  
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption  
 
Atorvastatin absorberes hurtigt efter oral indgift; maksimal plamakoncentration (Cmax) nås inden for 1-2 
timer. Absorptionsgraden øges proportionalt med dosis af atorvastatin. Biotilgængeligheden af atorvastatin 
filmovertrukne tabletter er 95-99% sammenlignet med den orale opløsning. Den absolutte 
biotilgængelighed af atorvastatin er ca. 12% ,og den systemiske tilgængelighed af den HMG-CoA-
reduktasehæmmende aktivitet er ca. 30%. Den lave systemiske tilgængelighed skyldes præsystemisk 
clearance i gastrointestinal mucosa og/eller first-pass metabolisme i leveren. 
 
Distribution  
 
Det gennemsnitlige fordelingsvolumen af atorvastatin er ca. 381 l. Atorvastatin er bundet ≥ 98%  eller 
mere til plasmaproteiner. 
 
Metabolisme  
 
Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4 til orto- og parahydroxylerede derivater og forskellige 
beta-oxidationsprodukter. Bortset fra andre omsætningsveje metaboliseres disse produkter yderligere via 
glucuronidering. In vitrohæmmer orto- og parahydroxylerede metabolitter HMG-CoA-reduktase i samme 
grad som atorvastatin. Ca. 70% af hæmningen af HMG-CoA-reduktase skyldes aktive metabolitter. 
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Elimination 
 
Atorvastatin udskilles primært i galden efter metabolisering i eller uden for leveren. Lægemidlet undergår 
imidlertid ikke signifikant enterohepatisk recirkulation. Den gennemsnitlige halveringstid i plasma hos 
mennesker er ca.14 timer. Halveringstiden for hæmmende aktivitet over for HMG-CoA-reduktase som 
følge af aktive metabolitter er ca. 20-30 timer. 
 
Særlige patientgrupper 
- Ældre: Plasmakoncentrationer af atorvastatin og dets aktive metabolitter er højere hos raske ældre 

end hos yngre, mens virkningen på lipiderne er sammenlignelige med dem, som ses hos yngre 
patientgrupper. 

- Børn: Der findes ikke farmakokinetiske data hos børn. 
- Køn: Koncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter hos kvinder afviger (ca. 20% højere 

for Cmax og 10% lavere for AUC) fra koncentrationerne hos mænd. Disse forskelle har ingen klinisk 
betydning og resulterer ikke i nogen klinisk signifikante forskelle i den lipidregulerende virkning 
mellem kønnene. 

- Nyreinsufficiens: Nyresygdomme har ingen virkning på atorvastatins eller dets aktive metabolitters 
plasmakoncentration eller på deres effekt på lipiderne. 

- Leverinsufficiens: Plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter er markant 
forhøjede (ca. 16 gange for Cmax og ca. 11 gange for AUC) hos patienter med kronisk alkoholisk 
leversygdom (Childs-Pugh B). 

 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
Atorvastatin var ikke karcinogent hos rotter. Den maksimale dosis var 63 gange højere end den højeste 
humane dosis (80 mg/døgn) udregnet på baggrund af mg/kg legemsvægt og 8-16 gange højere baseret på 
AUC(0-24) bestemt ved total hæmmende aktivitet. I et 2-årsstudie med mus steg forekomsten af 
hepatocellulære adenomer hos hanner og hepatocellulære karcinomer hos hunner efter anvendelse af 
maksimal dosis. Den maksimale dosis var 250 gange højere end den højeste humane dosis udregnet på 
baggrund af mg/kg legemsvægt. Den systemiske eksponering var 6-11 gange højere baseret på AUC(0-24). 
Atorvastatin udviste ikke mutagent eller klastogent potentiale i 4 in vitro forsøg med og uden metabolisk 
aktivering eller i et in vivo assay. I dyreforsøg havde atorvastatin ingen effekt på hanners eller hunners 
fertilitet i doser op til henholdsvis 175 og 225 mg/kg dagligt; atorvastatin havde ingen teratogen virkning. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer 
 
Calciumcarbonat  
Mikrokrystallinsk cellulose 
Lactosemonohydrat 
Croscarmellosenatrium 
Polysorbat 80 
Hyprolose 
Magnesiumstearat. 
 
Filmovertræk 
 
Hypromellose 
Macrogol 
Titandioxid (E171) 
Talkum 
Simethicon 
Stearat emulgatorer 
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Sorbinsyre 
Candelilla 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
Ikke relevant. 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
3 år. 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 
 
6.5 Emballage (art og indhold) 
 
Blisterpakning med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter. 
Hospitalspakninger med 200 (10x20) eller 500 filmovertrukne tabletter. 
 
Blisterformen består af polyamid/aluminium folie/polyvinylchlorid og blisterfolien består af enten af 
varmeforsegling med papir/polyester/aluminium folie/vinyl eller aluminium folie/vinyl. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse 
 
Ingen særlige forholdsregler. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 
 
November 21, 1996/October 31, 2001 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
{(Sær)navn} 40 mg filmovertrukne tabletter 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 
1 filmovertrukken tablet indeholder 40 mg atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat). 
 
Hjælpestoffer: 
1 {(Sær)navn} 40 mg filmovertrukken tablet indeholder 131,22 mg lactosemonohydrat. 

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Filmovertrukne tabletter 
Hvide elipseformet filmovertrukne tabletter præget med "40” på den ene side og "PD157” på den anden 
side 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Hyperkolesterolæmi 
 
{(Sær)navn} er indiceret som supplement til diæt ved forhøjet total-kolesterol, LDL-kolesterol, 
apolipoprotein  B og triglycerider hos patienter med primær hyperkolesterolæmi inklusiv familiær 
hyperkolesterolæmi (heterozygot variant) eller kombineret hyperlipidæmi (svarende til type IIa og IIb i 
Fredericksons klassifikation), hvor diæt og andre ikke farmakologiske foranstaltninger er utilstrækkelige. 
 
{(Sær)navn} er også indiceret til reduktion af total-kolesterol og LDL-kolesterol hos patienter med 
homozygot familiær hyperkolesterolæmi som supplement til anden lipidsænkende behandling, f.eks. 
LDL-aferese, eller hvis anden behandling ikke er tilstrækkelig. 
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser hos patienter som har en høj risiko for debut af en  
Kardiovaskulær hændelse (se pkt. 5.1), som supplement til afhjælpning af andre risikofaktorer. 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde 
 
Patienten bør sættes på en standard kolesterolsænkende diæt, inden der gives {(Sær)navn}. Der bør 
fortsættes med denne diæt under behandling med {(Sær)navn}. 
 
Dosis bør individualiseres i henhold til basisniveau for LDL-kolesterol, mål for behandlingen og 
behandlingseffekt.  
 
Startdosis er sædvanligvis 10 mg 1 gang dagligt. Dosis bør indstilles med intervaller på 4 uger eller mere. 
Den maksimale dosis er 80 mg én gang daglig.  
 
Den daglige dosis af atorvastatin gives som engangsdosis. Dosis kan gives på et hvilket som helst 
tidspunkt af døgnet med eller uden føde. 
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Hos patienter med manifest iskæmisk hjertesygdom eller andre patienter med øget risiko for iskæmiske 
hændelser er behandlingsmålet LDL-kolesterol <3 mmol/l (eller <115 mg/dl) og total-kolesterol 
<5mmol/l (eller <190 mg/dl). 
 
Bearbejdet efter "Prevention of coronary heart disease in clinical practice: Recommendations of the 
Second Joint Task Force of European and Other Societies on Coronary Prevention" publiceret i 
Atherosclerosis 140 (1998) 199-270. 
 
Primær hyperkolesterolæmi og kombineret hyperlipidæmi. 
 
Størstedelen af patienterne er velkontrollerede på 10 mg {(Sær)navn} 1 gang dagligt. Terapeutisk virkning 
ses allerede indenfor 2 uger, og maksimalt respons opnås normalt inden for 4 uger. Virkningen opretholdes 
under vedvarende behandling. 
 
Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi 
 
Patienter bør starte med {(Sær)navn} 10 mg dagligt. Dosis bør individualiseres og indstilles hver 4. uge op 
til 40 mg dagligt. Derefter kan dosis enten øges til maksimalt 80 mg dagligt eller kan kombineres med en 
galdesyrebinder og 40 mg {(Sær)navn} 1 gang dagligt. 
 
Homozygot familiær hyperkolesterolæmi 
 
Atorvastatin blev givet i doser op til 80 mg/døgn i et ukontrolleret klinisk studie med 64 patienter, 
heraf 46 med påvist homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Hos disse 46 patienter var den 
gennemsnitlige nedsættelse af LDL-kolesterol på ca. 21%.  
 
Doseringen af atorvastatin til patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi er 10-80 mg 
dagligt. Atorvastatin gives som supplement til anden lipidsænkende behandling (f.eks. LDL-aferese) 
eller hvis sådan behandling ikke er tilgængelig. 
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
I de primære forebyggelsesstudier var dosis 10 mg/døgn. Højere dosis kan være nødvendigt for at opnå 
(LDL)-kolesterolniveauer i henhold til gældende guidelines. 
 
Patienter med nyreinsufficiens 
 
Nyresygdomme har ingen indflydelse på atorvastatins plasmakoncentration eller {(Sær)navn}s effekt på 
lipiderne, hvorfor dosisjustering ikke er nødvendig. 
 
Ældre 
 
Effekt og sikkerhed af anbefalede doser til ældre patienter over 70 år svarer til det, som ses hos den 
almindelige befolkning. 
 
Børn 
 
Børn bør kun behandles af specialister. 
 
Erfaring med brug hos børn er begrænset til et lille antal patienter (4-17 år) med svær dyslipidæmi som 
f.eks. homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Den anbefalede startdosis til denne gruppe er 10 mg 
atorvastatin dagligt. Dosis kan øges til 80 mg dagligt i henhold til respons og tolerabilitet. Sikkerhedsdata i 
forbindelse med børnenes udvikling er ikke blevet vurderet. 
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4.3 Kontraindikationer 
 
{(Sær)navn} er kontraindiceret hos patienter: 
- med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne i dette 

produkt 
- med aktiv leversygdom eller uforklarlig vedvarende stigning i serumtransaminaserne svarende til 

mere end 3 gange den øvre referenceværdi 
- med myopati 
- under graviditet 
- i ammeperioden 
- hos kvinder i den fertile alder, som ikke benytter sikker antikonception. 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Leverpåvirkninger 
 
Der bør tages leverprøver før behandlingens start og med mellemrum under behandlingen. Patienter, som 
udvikler tegn eller symptomer på leverskade, bør have taget leverprøver. Patienter, som udvikler forhøjede 
transaminaseniveauer, skal kontrolleres til tallene er normaliserede. Ved vedvarende stigning i 
transaminaserne på mere end 3 gange den øvre referenceværdi, anbefales dosisreduktion eller seponering af 
{(Sær)navn} (se pkt. 4.8). 
 
{(Sær)navn} bør bruges med forsigtighed hos patienter, som indtager store mængder alkohol og/eller med 
leversygdom i anamnesen. 
 
Effekt på skeletmuskulaturen 
 
Atorvastatin kan som andre HMG-CoA-reduktasehæmmere i sjældne tilfælde have en effekt på 
skeletmuskulaturen og kan forårsage myalgi, myositis, og myopati som kan udvikle sig til rhabdomyolyse, 
en potentielt livstruende tilstand, som kendetegnes ved markant forhøjet CK-værdi (> 10 gange den øvre 
referenceværdi), myoglobinæmi og myoglobinuri, som kan føre til nyresvigt. 
 
Før behandlingen 
Atorvastatin bør gives med forsigtighed til patienter med prædisponerede faktorer for rhabdomyolyse. 
Kreatininfosfokinase (CK) værdien bør måles før initiering af behandling med statiner, i følgende 
situationer: 
- nedsat nyrefunktion 
- hypotyreose 
- personlig eller familiær anamnese med arvelig muskelsygdomme 
- tidligere muskeltoksicitet med statin eller fibrat 
- tidligere leversygdom i anamnesen og/eller hvor der indtages store mængder alkohol 
- hos ældre (alder >70 år), bør en sådan måling overvejes i overensstemmelse med tilstedeværelse af 

andre prædisponerede faktorer for rhabdomyolyse. 
 
I sådanne tilfælde bør risikoen ved behandlingen vurderes i forhold til mulig fordel, og klinisk monitorering 
anbefales. 
Hvis CK-værdien er signifikant forhøjet (>5 gange den øvre referenceværdi) ved baseline, bør 
behandlingen ikke startes. 
 
Kreatininfosfokinase (CK) måling 
CK bør ikke måles efter kraftig fysisk anstrengelse, eller hvis der er en alternativ grund til at CK er 
forhøjet, da det vanskeliggør fortolkningen af værdien. Hvis CK-værdien er signifikant forhøjet ved 
baseline (>5 gange den øvre referenceværdi), bør den måles igen inden for 5-7 dage for at bekræfte 
resultatet. 
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Under behandlingen 
- Patienter skal opfordres til omgående at rapportere muskelsmerter, kramper eller svaghed, især hvis 

disse er ledsaget af utilpashed eller feber. 
- Hvis sådanne symptomer opstår under behandling med atorvastatin, bør CK-værdien måles. Hvis 

denne værdi findes signifikant forhøjet (>5 gange den øvre referenceværdi), bør behandlingen 
stoppes. 

- Hvis muskelsymptomer er svære og foranlediger daglig ubehag, selv hvis CK-værdien er forhøjet til 
≤ 5 gange den øvre referenceværdi, bør seponering af behandlingen overvejes. 

- Hvis symptomerne forsvinder og CK-værdien normaliseres, bør re-introduktion eller introduktion af 
anden statinbehandling overvejes, idet der gives laveste dosis og med tæt monitorering. 

- Atorvastatin skal seponeres ved klinisk signifikant stigning i CK-værdien (>10 gange den øvre 
referenceværdi), eller hvis der er mistanke om eller rhabdomyolyse diagnosticeres. 

 
Risiko for rhabdomyolyse er øget, hvis atorvastatin gives samtidig med visse lægemidler som f.eks.: 
Ciclosporin, erythromycin, clarithromycin, itraconazol, ketoconazol, nefazodon, niacin, gemfibrozil, andre 
fibrater eller HIV-proteasehæmmere (se pkt. 4.5 og pkt. 4.8). 
 
Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær 
lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Risiko for myopati under behandling med HMG-CoA-reduktasehæmmere øges ved samtidig anvendelse af 
ciclosporin, fibrater, niacin, makrolidantibiotika herunder erythromycin, azol-antimykotika og har ved 
sjældne lejligheder resulteret i rhabdomyolyse med nedsat nyrefunktion sekundært til myoglobinuri. Derfor 
bør fordele og risici omhyggeligt vurderes ved samtidig medicinering med ovennævnte stoffer (se pkt. 4.4). 
 
Cytokrom P450 3A4-hæmmere  
 
Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4. Interaktion kan opstå, når atorvastatin gives sammen 
med cytokrom P450 3A4-hæmmere (f.eks. ciclosporin, makrolidantibiotika, herunder erythromycin og 
clarithromycin, nefazodon, azol-antimykotika herunder itraconazol og HIV-proteasehæmmere). Samtidig 
administration kan føre til forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. Der bør derfor udvises særlig 
forsigtighed, når atorvastatin gives sammen med sådanne præparater (se pkt. 4.4). 
 
P-glycoprotein-hæmmere  
 
Atorvastatin og atorvastatinmetabolitter er substrater for P-glycoprotein. P-glycoprotein-hæmmere (f.eks. 
ciclosporin) kan forhøje biotilgængeligheden af atorvastatin. 
 
Erythromycin, clarithromycin  
 
Samtidig anvendelse af atorvastatin 10 mg 1 gang dagligt og erythromycin (500 mg 4 gange dagligt) eller 
atorvastatin 10 mg 1 gang dagligt og clarithromycin (500 mg 2 gange dagligt), kendte hæmmere af 
cytokrom P450 3A4, var forbundet med højere plasmakoncentrationer af atorvastatin. Clarithromycin 
forhøjede Cmax og AUC af atorvastatin med henholdsvis 56% og 80%.  
 
Itraconazol  
 
Samtidig anvendelse af atorvastatin 40 mg og itraconazol 200 mg dagligt førte til 3 gange stigning i 
atorvastatins AUC. 
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Proteasehæmmere  
 
Samtidig administration af atorvastatin og proteasehæmmere, kendte cytochrom P450 3A4-hæmmere, er 
forbundet med forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. 
 
Grapefrugtjuice  
 
Indeholder en eller flere stoffer, der kan hæmme CYP34A og kan øge plasmaniveauer af lægemidler, der 
metaboliseres via CYP3A4. Indtagelse af 1 glas på 240 ml grapefrugtjuice fører til en stigning på 37% af 
AUC for atorvastatin og en reduktion af AUC på 20,4% for den aktive orthohydroxymetabolit. Store 
mængder grapefrugtjuice (mere end 1,2 l dagligt i 5 dage) øger atorvastatins AUC med 2,5 gange og AUC 
af den aktive (atorvastatin og metabolitter) HMG-CoA-reduktasehæmmere med 1,3 gange. Det kan derfor 
ikke anbefales at indtage store mængder grapefrugtjuice og atorvastatin samtidigt.  
 
Cytokrom P450 3A4-induktorer  
 
Effekten af induktorer af cytokrom P450 3A4 (f.eks. rifampicin eller fenytoin) på {(Sær)navn} kendes 
ikke. Den mulige interaktion med andre substrater af dette isoenzym er ukendt, men bør overvejes for andre 
stoffer med snævert terapeutisk indeks, f.eks. klasse III antiarytmika herunder amiodaron. 
 
Anden samtidig behandling 
 
Gemfibrozil/fibrater  
Risiko for atorvastatin-induceret myopati kan øges ved samtidig brug af fibrater. I overensstemmelse med 
resultaterne af in vitro forsøg hæmmes atorvastatins metabolisering via glucuronidering af gemfibrozil. 
Dette kan muligvis føre til forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. (se punkt 4.4). 
 
Digoxin  
Når flere doser af digoxin og 10 mg atorvastatin blev givet samtidigt, blev steady state 
plasmakoncentrationerne af digoxin ikke påvirket. Efter indgift af digoxin og 80 mg atorvastatin dagligt 
øges plasmakoncentrationerne af digoxin imidlertid med ca. 20%. Denne interaktion kan forklares ved en 
hæmning af membrantransportproteinet P-glycoprotein. Patienter i digoxinbehandling bør monitoreres 
omhyggeligt. 
 
Oral antikonception  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og et oralt antikonceptivum førte til forhøjede plasmakoncentrationer 
af norethindron og ethinylestradiol. Disse forhøjede koncentrationer bør tages i betragtning, når dosis af 
orale antikonceptiva fastsættes. 
 
Cholestipol  
Plasmakoncentrationer af atorvastatin og dets aktive metabolitter var lavere (ca. 25%), når cholestipol blev 
indgivet sammen med {(Sær)navn}. Effekten på lipiderne var imidlertid større, når {(Sær)navn} og 
cholestipol blev indgivet samtidig, end hvis stofferne blev givet hver for sig. 
 
Antacida  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og en oral syreneutraliserende suspension med magnesium og 
aluminiumhydroxyd gav fald i plasmakoncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter med ca. 
35%; LDL-kolesterol reduktionen var imidlertid ikke ændret. 
 
Warfarin  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og warfarin førte til et lille fald i protrombintid i de første dage efter 
indgift; dette normaliseredes inden for 15 dage. Ikke desto mindre bør patienter i warfarinbehandling 
monitoreres omhyggeligt, når {(Sær)navn} tillægges behandlingen. 
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Fenazon  
Samtidig anvendelse af gentagne doser {(Sær)navn} og fenazon viste kun lidt eller ingen synlig effekt på 
fenazon-clearance. 
 
Cimetidin  
Et interaktionsstudie med cimetidin og {(Sær)navn} viste ingen interaktion.  
 
Amlodipin  
Atorvastatins farmakokinetik var uændret ved samtidig anvendelse af atorvastatin 80 mg og amlodipin 10 
mg ved steady state. 
 
Andre 
Der er ikke set klinisk signifikante interaktioner i kliniske studier, hvor {(Sær)navn} blev givet sammen 
med antihypertensiva eller hypoglykæmiske midler. 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
{(Sær)navn} er kontraindiceret under graviditet og amning. Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker 
antikonception. Sikkerheden ved anvendelse af atorvastatin under graviditet og amning er endnu ikke 
klarlagt. 
 
Dyreforsøg viser tegn på, at HMG-CoA-reduktasehæmmere kan påvirke udviklingen af embryo og foster. 
Udviklingen af rotteafkom var forsinket og postnatal overlevelse nedsat efter indgift af atorvastatin til 
moderdyr i doser over 20 g/kg dagligt (den klinisk systemiske dosis). 
 
Hos rotter er plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter den samme som i mælk. 
Det vides ikke, om dette lægemiddel eller dets metabolitter udskilles i modermælk hos mennesker. 
 
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner 
 
{(Sær)navn} har ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. 
 
4.8 Bivirkninger 
 
De hyppigste forventede bivirkninger er primært gastrointestinale, herunder obstipation, flatulens, 
dyspepsi, abdominalsmerter, og som sædvanligvis bedres ved fortsat behandling. 
 
Mindre end 2% af patienterne udgik af kliniske studier på grund af bivirkninger forbundet med 
{(Sær)navn}. 
 
På baggrund af data fra kliniske studier og omfattende erfaring efter markedsføring fremgår {(Sær)navn}s 
sikkerhedsprofil af nedennævnte tabel. 
 
Anslåede hyppigheder af bivirkninger er opstillet i henhold til følgende: Almindelig (≥1/100, <1/10); ikke 
almindelig (≥1/1000 og <1/100); sjælden (≥1/10.000 og <1/1000); meget sjælden (≤1/10.000). 
 
Gastrointestinale lidelser 
 
Almindelig: Obstipation, flatulens, dyspepsi, kvalme, diarré. 
Ikke almindelig: Anoreksi, opkastning. 
 
Lidelser i blod og lymfe 
 
Ikke almindelig: Thrombocytopeni. 
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Lidelser i immunsystemet 
 
Almindelig: Allergiske reaktioner. 
Meget sjælden: Anafylaksi. 
 
Endokrine lidelser 
 
Ikke almindelige: Alopeci, hyperglykæmi, hypoglykæmi, pancreatitis. 
 
Psykiske lidelser 
 
Almindelig: Søvnløshed. 
Ikke almindelige: Amnesi. 
 
Lidelser i nervesystemet 
 
Almindelig: Hovedpine, svimmelhed, paræstesi, hypæstesi 
Ikke almindelig: Perifer neuropati. 
 
Lever- og galdevejslidelser 
 
Sjælden: Hepatitis, kolestatisk icterus. 
 
Hud og adneks 
 
Almindelig: Hududslæt, kløe. 
Ikke almindelig: Urticaria. 
Meget sjælden: Angioneurotisk ødem, bulløs hududslæt (herunder erythema multiforme, Stevens Johnsons 
syndrom og toksisk epidermal nekrolyse). 
 
Lidelser i øre 
 
Ikke almindelig: Tinnitus 
 
Muskuloskeletale lidelser 
 
Almindelig: Myalgi, artralgi. 
Ikke almindelig: Myopati. 
Sjælden: Myositis, rhabdomyolyse. 
 
Forstyrrelser i reproduktionen 
 
Ikke almindelig: Impotens. 
 
Generelle symptomer 
 
Almindelig: Asteni, brystsmerter, rygsmerter, perifert ødem, træthed. 
Ikke almindelig: Utilpashed, vægtøgning. 
 
Undersøgelser 
 
Som for andre HMG-CoA-reduktasehæmmere ses forhøjede serum-transaminaser hos patienter, der 
behandles med {(Sær)navn}. Disse ændringer er sædvanligvis milde og forbigående og fører ikke til 
afbrydelse af behandlingen. Klinisk relevante (>3 gange den øvre referenceværdi) forhøjelser i serum-
transaminaser er set hos 0,8% af de patienter, som behandles med {(Sær)navn}. Disse forhøjelser var 
dosisafhængige og var reversible hos alle patienter. 
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Forhøjet serum-kreatininfosfokinase (CK) niveau på mere end 3 gange den øvre referenceværdi er set hos 
2,5% af de patienter, som behandles med {(Sær)navn}, hvilket svarer til andre HMG-CoA-
reduktasehæmmere i kliniske studier. Niveauer mere end 10 gange den øvre referenceværdi er set hos 0,4% 
af de {(Sær)navn}-behandlede patienter (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Der findes ingen specifik behandling ved overdosering med {(Sær)navn}. I tilfælde af overdosering bør 
patienten behandles symptomatisk, og de nødvendige understøttende forholdsregler institueres. 
Leverfunktionsmålinger og serum-CK-niveauet bør monitoreres. På grund af udpræget lægemiddelbinding 
til plasmaproteinerne forventes hæmodialyse ikke at forhøje atorvastatins clearance signifikant. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: HMG-CoA-reduktasehæmmere, ATC kode C10AA05. 
 
Atorvastatin er en selektiv, kompetitiv HMG-CoA-reduktasehæmmer, det hastighedsbegrænsende enzym, 
som er ansvarlig for omdannelsen af 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzym A til mevalonat, et forstadium 
til sterol, herunder kolesterol. Triglycerider og kolesterol i leveren optages i very low density lipoprotein 
(VLDL) og frigøres i plasma med henblik på udnyttelse i det perifere væv. Low-density lipoprotein (LDL) 
dannes fra VLDL og kataboliseres primært ved hjælp af LDL-receptorer med høj affinitet. 
 
Atorvastatin sænker plasmakolesterol- og lipoproteinserumkoncentrationer ved at hæmme HMG-CoA- 
reduktase og derefter kolesterolbiosyntese i leveren og øger antallet af lever LDL-receptorer på 
celleoverfladen, hvilket fører til øget optagelse og katabolisering af LDL. 
 
Atorvastatin reducerer LDL-produktionen og antallet af LDL-partikler. Atorvastatin giver en væsentlig og 
vedvarende forøgelse af LDL-receptoraktiviteten forbundet med en fordelagtig ændring i kvaliteten af 
cirkulerende LDL-partikler. Atorvastatin reducerer effektivt LDL-kolesterol hos patienter med homozygot 
familiær hyperkolesterolæmi, en patientgruppe, som ikke sædvanligvis responderer på lipidsænkende 
behandling. 
 
Atorvastatin reducerede koncentrationen af total-kolesterol (30-46%), LDL-kolesterol (41-61%), 
apolipoprotein B (34-50%) og triglycerider (14-33%), men forårsagede variable stigninger i HDL-
kolesterol og apolipoprotein A1 i et dosis-respons-studie. Disse resultater er konsistente hos patienter med 
heterozygot familiær hyperkolesterolæmi, nonfamiliære former for hyperkolesterolæmi og kombineret 
hyperlipidæmi samt hos patienter med ikke-insulinkrævende diabetes mellitus. 
 
Der er vist, at reduktion i total-kolesterol, LDL-kolesterol og apolipoprotein B reducerer risikoen for 
kardiovaskulære hændelser og kardiovaskulær mortalitet. Mortalitets- og morbiditets-studier med 
atorvastatin er endnu ikke afsluttede. 
 
Aterosclerose 
 
I ”Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lovering Study” (REVERSAL) blev effekten af 
intensiv lipidsænkning med atorvastatin 80 mg og standard lipidsænkning med pravastatin 40 mg på 
koronar aterosclerose under angiografi vurderet ved hjælp af intravaskulær ultralyd (IVUS) hos patienter 
med koronarhjertesygdom. I dette randomiserede, dobbelt-blinde, multicenter, kontrollerede kliniske studie 
blev IVUS udført ved baseline og ved 18 måneder hos 502 patienter. I atorvastatingruppen (n=253) er der 
ingen progression af aterosclerose.  
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Middel procentændring i total atheromavolumen (primært studiekriterie) fra baseline er –0,4% (p=0,98) i 
atorvastatingruppen, og +2,7% (p=0,001) i pravastatingruppen (n=249). Effekten af atorvastatin er statistisk 
signifikant (p=0,02) ved sammenligning med pravastatin. Effekten af intensiv lipidsænkning på 
kardiovaskulære endepunkter (dvs. behov for revaskularisering, ikke-fatalt myokardieinfarkt, koronardød) 
blev ikke undersøgt i dette studie.  
 
I atorvastatingruppen reduceres LDL-kolesterol til et gennemsnit på 2,04 mmol/l ±0,8 (78,9 mg/dl ±30) fra 
baseline 3,98 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ±28) og i pravastatingruppen til et gennemsnit på 2,85 mmol/l ± 0,7 
(110 mg/dl ±26) fra baseline 3,89 mmol/l ±0,7 (150 mg/dl ±26) (p<0,0001). Atorvastatin reducerer også 
signifikant gennemsnit total-kolesterol (TC) med 34,1 % (pravastatin: -18,4%, p<0,0001), gennemsnit 
triglycerid (TG) niveauer med 20% (pravastatin: -6,8%, p<0,0009), og gennemsnit apolipoprotein B med 
39,1% pravastatin: -22,0%, p<0,0001). Atorvastatin øger gennemsnit HDL-kolesterol med 2,9% 
(pravastatin: +5,6%, p=NS). Der er 36,4% gennemsnits reduktion i CRP i atorvastatingruppen 
sammenlignet med 5,2% reduktion i pravastatingruppen (p<0,0001). 
 
Studieresultaterne blev opnået for styrken 80 mg, hvorfor disse ikke kan ekstrapoleres til de lavere doser.  
 
Sikkerheds- og tolerabilitetsprofilen er sammenlignelig i de 2 grupper. 
 
Akut koronarsyndrom 
 
I MIRACL-studiet blev atorvastatin 80 mg vurderet i 3086 patienter (atorvastatin n=1538; placebo n=1548) 
med akut koronarsyndrom (non-Q-tak MI eller ustabil angina). Behandling blev initieret under den akutte 
fase efter hospitalindlæggelse og varede i en periode på 16 uger. Behandling med atorvastatin 80 mg 
dagligt forlængede tiden til forekomst af kombineret primært endepunkt, defineret som død af enhver årsag, 
ikke-fatal MI, genoplivet efter hjertestop, eller angina pectoris med tegn på myokardieiskæmi, der kræver 
hospitalsindlæggelse, med en risikoreduktion på 16% (p=0,048). Dette skyldes primært en risikoreduktion 
på 26% i genindlæggelse for angina pectoris med tegn på myokardieiskæmi (p=0,018). De øvrige 
sekundære endepunkter var ikke selvstændigt signifikante (samlet: placebo: 22,2%, atorvastatin: 22,4%). 
 
Sikkerhedsprofilen af atorvastatin i MIRACL-studiet er i overenstemmelse med det, der er beskrevet i pkt. 
4.8.  
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
I et randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret studie, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial 
Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA) blev effekten af atorvastatin på fatal og ikke-fatal iskæmisk 
hjertesygdom undersøgt hos patienter med hypertension i alderen 40-79 år, uden tidligere myokardieinfarkt 
eller i behandling for angina, og som havde total-kolesterol på ≤6,5 mmol/l (251 mg/dl). Alle patienter 
havde mindst 3 af de foruddefinerede kardiovaskulære risikofaktorer: mand, alder ≥55 år, ryger, diabetes, 
iskæmisk hjertesygdom hos 1. grads slægtning, total-kolesterol: HDL >6, perifer vaskulær sygdom, 
venstresidig hjertehypertrofi, tidligere cerebrovaskulær sygdom, specifikke EKG-forandringer, 
proteinuri/albuminuri. Ikke alle inkluderede patienter var vurderet til at have en høj risiko for debut af 
kardiovaskulær hændelse. 
 
Patienterne fik antihypertensiv behandling (enten behandling med amlodipin eller atenolol) og enten 
atorvastatin 10 mg dagligt (n = 5.168) eller placebo (n = 5.137).  
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Den absolutte og relative risikoreduktion med atorvastatin er følgende: 
 

Hændelse Relativ risiko- 
reduktion (%) 

Antal 
hændelser 
(Atorvastatin 
vs. Placebo) 

Absolut 
risiko- 
reduktion1 
(%) 

p-værdi 

Fatal iskæmisk 
hjertesygdom og ikke-fatal 
myokardieinfarkt 
 

36% 100 vs. 154 1,1% 0,0005 

Totale kardiovaskulære 
hændelser og 
revaskulariseringsindgreb 
 

20% 389 vs. 483 1,9% 0,0008 

Totale koronare hændelser 29% 178 vs. 247 1,4% 0,0006 
1På baggrund af forskelle i de samlede hændelseshyppigheder opstået over en 
middelopfølgningsperiode på 3,3 år 

 
Mortaliteten af alle årsager og den kardiovaskulære mortalitet blev ikke signifikant nedsat (185 vs. 212 
hændelser, p=0,17 og 74 vs. 82 hændelser, p=0,51). I undergruppeanalyserne af køn (81% mænd, 19% 
kvinder) blev atorvastatins gavnlige effekt bekræftet blandt mænd, men ikke blandt kvinder, muligvis på 
grund af det lille antal observerede hændelser hos kvinder i undergruppen. Samlet mortalitet og 
kardiovaskulær mortalitet var numerisk højere hos kvinder (38 vs. 30 og 17 vs. 12), men det var ikke 
statistisk signifikant. Der var en signifikant behandlingsinteraktion ved antihypertensiv baseline 
behandling. Det primære endepunkt (fatal iskæmisk hjertesygdom samt ikke-fatal myokardieinfarkt blev 
signifikant nedsat af atorvastatin hos patienter behandlet med amlodipin (HR 0,47 (0,32-0,69) p=0,00008), 
men ikke hos dem behandlet med atenolol (HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287). 
 
I et randomiseret, dobbelt-blindt, multicenter, placebokontrolleret studie, Collaborative Atorvastatin 
Diabetes Study (CARDS) blev effekten af atorvastatin på fatal og ikke-fatal kardiovaskulær sygdom 
også vurderet hos patienter med type 2 diabetes i alderen 40-75 år, uden kardiovaskulær sygdom i 
anamnesen og med LDL-kolesterol ≤4,14 mmol/l (160 mg/dl) og triglycerid ≤6,78 mmol/l (600 mg/dl). 
Alle patienter havde mindst 1 af følgende risikofaktorer: hypertension, ryger, retinopati, 
mikroalbuminuri eller makroalbuminuri. 
 
Patienterne blev behandlet med enten atorvastatin 10 mg dagligt (n=1.428) eller placebo (n=1.410) 
med en middelopfølgningsperiode på 3,9 år.  
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Den absolutte og relative risikoreduktion med atorvastatin er følgende: 
 

Hændelse 
Relativ risiko- 
reduktion (%) 

Antal 
hændelser 
(Atorvastatin 
vs. Placebo) 

Absolut 
risiko- 
Reduktion1 
(%) 

p-værdi 

Større kardiovaskulære 
hændelser (fatal og ikke-
fatal AMI, tavs MI, akut 
dødelig CHD, ustabil 
angina, CABG, PTCA, 
revaskularisering, 
slagtilfælde) 

37% 83 vs. 127 3,2% 0,0010 

MI (fatal og ikke-fatal 
AMI, tavs MI) 

42% 38 vs. 64 1,9% 0,0070 

Slagtilfælde (fatal og ikke-
fatal) 

48% 21 vs. 39 1,3% 0,0163 

1 På baggrund af forskelle i de samlede hændelseshyppigheder opstået over en 
middelopfølgningsperiode på 3,9 år. 
AMI = akut myokardieinfarkt; CABG = koronar arterie bypass transplantat;  
CHD = iskæmisk hjertesygdom; MI = myokardieinfarkt; PTCA = perkutan transluminal koronar 
angioplastik. 

 
Der var ikke bevis for en forskel i effekten af behandlingen med hensyn til patienternes køn, alder eller 
baseline-værdien for LDL-kolesterol. Der er set en favorabel tendens med hensyn til mortalitetsrate (82 
dødsfald i placebogruppen vs. 61 dødsfald i atorvastatingruppen, p=0,0592).  
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption  
 
Atorvastatin absorberes hurtigt efter oral indgift; maksimal plamakoncentration (Cmax) nås inden for 1-2 
timer. Absorptionsgraden øges proportionalt med dosis af atorvastatin. Biotilgængeligheden af atorvastatin 
filmovertrukne tabletter er 95-99% sammenlignet med den orale opløsning. Den absolutte 
biotilgængelighed af atorvastatin er ca. 12% ,og den systemiske tilgængelighed af den HMG-CoA-
reduktasehæmmende aktivitet er ca. 30%. Den lave systemiske tilgængelighed skyldes præsystemisk 
clearance i gastrointestinal mucosa og/eller first-pass metabolisme i leveren. 
 
Distribution  
 
Det gennemsnitlige fordelingsvolumen af atorvastatin er ca. 381 l. Atorvastatin er bundet ≥ 98%  eller 
mere til plasmaproteiner. 
 
Metabolisme  
 
Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4 til orto- og parahydroxylerede derivater og forskellige 
beta-oxidationsprodukter. Bortset fra andre omsætningsveje metaboliseres disse produkter yderligere via 
glucuronidering. In vitro hæmmer orto- og parahydroxylerede metabolitter HMG-CoA-reduktase i samme 
grad som atorvastatin. Ca. 70% af hæmningen af HMG-CoA-reduktase skyldes aktive metabolitter. 
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Elimination 
 
Atorvastatin udskilles primært i galden efter metabolisering i eller uden for leveren. Lægemidlet undergår 
imidlertid ikke signifikant enterohepatisk recirkulation. Den gennemsnitlige halveringstid i plasma hos 
mennesker er ca. 14 timer. Halveringstiden for hæmmende aktivitet over for HMG-CoA-reduktase som 
følge af aktive metabolitter er ca. 20-30 timer. 
 
Særlige patientgrupper 
- Ældre: Plasmakoncentrationer af atorvastatin og dets aktive metabolitter er højere hos raske ældre 

end hos yngre, mens virkningen på lipiderne er sammenlignelige med dem, som ses hos yngre 
patientgrupper. 

- Børn: Der findes ikke farmakokinetiske data hos børn. 
- Køn: Koncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter hos kvinder afviger (ca. 20% højere 

for Cmax og 10% lavere for AUC) fra koncentrationerne hos mænd. Disse forskelle har ingen klinisk 
betydning og resulterer ikke i nogen klinisk signifikante forskelle i den lipidregulerende virkning 
mellem kønnene. 

- Nyreinsufficiens: Nyresygdomme har ingen virkning på atorvastatins eller dets aktive metabolitters 
plasmakoncentration eller på deres effekt på lipiderne. 

- Leverinsufficiens: Plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter er markant 
forhøjede (ca. 16 gange for Cmax og ca. 11 gange for AUC) hos patienter med kronisk alkoholisk 
leversygdom (Childs-Pugh B). 

 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
Atorvastatin var ikke karcinogent hos rotter. Den maksimale dosis var 63 gange højere end den højeste 
humane dosis (80 mg/døgn) udregnet på baggrund af mg/kg legemsvægt og 8-16 gange højere baseret på 
AUC(0-24) bestemt ved total hæmmende aktivitet. I et 2-årsstudie med mus steg forekomsten af 
hepatocellulære adenomer hos hanner og hepatocellulære karcinomer hos hunner efter anvendelse af 
maksimal dosis. Den maksimale dosis var 250 gange højere end den højeste humane dosis udregnet på 
baggrund af mg/kg legemsvægt. Den systemiske eksponering var 6-11 gange højere baseret på AUC(0-24). 
Atorvastatin udviste ikke mutagent eller klastogent potentiale i 4 in vitro forsøg med og uden metabolisk 
aktivering eller i et in vivo assay. I dyreforsøg havde atorvastatin ingen effekt på hanners eller hunners 
fertilitet i doser op til henholdsvis 175 og 225 mg/kg dagligt; atorvastatin havde ingen teratogen virkning. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer 
 
Calciumcarbonat  
Mikrokrystallinsk cellulose 
Lactosemonohydrat 
Croscarmellosenatrium 
Polysorbat 80 
Hyprolose 
Magnesiumstearat. 
 
Filmovertræk 
 
Hypromellose 
Macrogol 
Titandioxid (E171) 
Talkum 
Simethicon 
Stearat emulgatorer 
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Sorbinsyre 
Candelilla 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
Ikke relevant. 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
3 år. 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 
 
6.5 Emballage (art og indhold) 
 
Blisterpakning med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter. 
Hospitalspakninger med 200 (10x20) eller 500 filmovertrukne tabletter. 
 
Blisterformen består af polyamid/aluminium folie/polyvinylchlorid og blisterfolien består af enten af 
varmeforsegling med papir/polyester/aluminium folie/vinyl eller aluminium folie/vinyl. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse 
 
Ingen særlige forholdsregler. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 
 
November 21, 1996/October 31, 2001 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
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1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
{(Sær)navn} 80 mg filmovertrukne tabletter 
 
 
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 
 
1 filmovertrukken tablet indeholder 80 mg atorvastatin (som atorvastatincalciumtrihydrat). 
 
Hjælpestoffer: 
1 {(Sær)navn} 80 mg filmovertrukken tablet indeholder 262,44 mg lactosemonohydrat. 

En liste over alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 
 
 
3. LÆGEMIDDELFORM 
 
Filmovertrukne tabletter 
Hvide elipseformet filmovertrukne tabletter præget med "80” på den ene side og "PD158” på den anden 
side 
 
 
4. KLINISKE OPLYSNINGER 
 
4.1 Terapeutiske indikationer 
 
Hyperkolesterolæmi 
 
{(Sær)navn} er indiceret som supplement til diæt ved forhøjet total-kolesterol, LDL-kolesterol, 
apolipoprotein  B og triglycerider hos patienter med primær hyperkolesterolæmi inklusiv familiær 
hyperkolesterolæmi (heterozygot variant) eller kombineret hyperlipidæmi (svarende til type IIa og IIb i 
Fredericksons klassifikation), hvor diæt og andre ikke farmakologiske foranstaltninger er utilstrækkelige. 
 
{(Sær)navn} er også indiceret til reduktion af total-kolesterol og LDL-kolesterol hos patienter med 
homozygot familiær hyperkolesterolæmi som supplement til anden lipidsænkende behandling, f.eks. 
LDL-aferese, eller hvis anden behandling ikke er tilstrækkelig. 
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
Forebyggelse af kardiovaskulære hændelser hos patienter som har en høj risiko for debut af en  
Kardiovaskulær hændelse (se pkt. 5.1), som supplement til afhjælpning af andre risikofaktorer. 
 
4.2 Dosering og indgivelsesmåde 
 
Patienten bør sættes på en standard kolesterolsænkende diæt, inden der gives {(Sær)navn}. Der bør 
fortsættes med denne diæt under behandling med {(Sær)navn}. 
 
Dosis bør individualiseres i henhold til basisniveau for LDL-kolesterol, mål for behandlingen og 
behandlingseffekt.  
 
Startdosis er sædvanligvis 10 mg 1 gang dagligt. Dosis bør indstilles med intervaller på 4 uger eller mere. 
Den maksimale dosis er 80 mg én gang daglig.  
 
Den daglige dosis af atorvastatin gives som engangsdosis. Dosis kan gives på et hvilket som helst 
tidspunkt af døgnet med eller uden føde. 
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Hos patienter med manifest iskæmisk hjertesygdom eller andre patienter med øget risiko for iskæmiske 
hændelser er behandlingsmålet LDL-kolesterol <3 mmol/l (eller <115 mg/dl) og total-kolesterol 
<5 mmol/l (eller <190 mg/dl). 
 
Bearbejdet efter "Prevention of coronary heart disease in clinical practice: Recommendations of the 
Second Joint Task Force of European and Other Societies on Coronary Prevention" publiceret i 
Atherosclerosis 140 (1998) 199-270. 
 
Primær hyperkolesterolæmi og kombineret hyperlipidæmi. 
 
Størstedelen af patienterne er velkontrollerede på 10 mg {(Sær)navn} 1 gang dagligt. Terapeutisk virkning 
ses allerede indenfor 2 uger, og maksimalt respons opnås normalt inden for 4 uger. Virkningen opretholdes 
under vedvarende behandling. 
 
Heterozygot familiær hyperkolesterolæmi 
 
Patienter bør starte med {(Sær)navn} 10 mg dagligt. Dosis bør individualiseres og indstilles hver 4. uge op 
til 40 mg dagligt. Derefter kan dosis enten øges til maksimalt 80 mg dagligt eller kan kombineres med en 
galdesyrebinder og 40 mg {(Sær)navn} 1 gang dagligt. 
 
Homozygot familiær hyperkolesterolæmi 
 
Atorvastatin blev givet i doser op til 80 mg/døgn i et ukontrolleret klinisk studie med 64 patienter, 
heraf 46 med påvist homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Hos disse 46 patienter var den 
gennemsnitlige nedsættelse af LDL-kolesterol på ca. 21 %.  
 
Doseringen af atorvastatin til patienter med homozygot familiær hyperkolesterolæmi er 10-80 mg 
dagligt. Atorvastatin gives som supplement til anden lipidsænkende behandling (f.eks. LDL-aferese) 
eller hvis sådan behandling ikke er tilgængelig. 
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
I de primære forebyggelsesstudier var dosis 10 mg/døgn. Højere dosis kan være nødvendigt for at opnå 
(LDL)-kolesterolniveauer i henhold til gældende guidelines. 
 
Patienter med nyreinsufficiens 
 
Nyresygdomme har ingen indflydelse på atorvastatins plasmakoncentration eller {(Sær)navn}s effekt på 
lipiderne, hvorfor dosisjustering ikke er nødvendig. 
 
Ældre 
 
Effekt og sikkerhed af anbefalede doser til ældre patienter over 70 år svarer til det, som ses hos den 
almindelige befolkning. 
 
Børn 
 
Børn bør kun behandles af specialister. 
 
Erfaring med brug hos børn er begrænset til et lille antal patienter (4-17 år) med svær dyslipidæmi som 
f.eks. homozygot familiær hyperkolesterolæmi. Den anbefalede startdosis til denne gruppe er 10 mg 
atorvastatin dagligt. Dosis kan øges til 80 mg dagligt i henhold til respons og tolerabilitet. Sikkerhedsdata i 
forbindelse med børnenes udvikling er ikke blevet vurderet. 
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4.3 Kontraindikationer 
 
{(Sær)navn} er kontraindiceret hos patienter: 
- med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne i dette 

produkt 
- med aktiv leversygdom eller uforklarlig vedvarende stigning i serumtransaminaserne svarende til 

mere end 3 gange den øvre referenceværdi 
- med myopati 
- under graviditet 
- i ammeperioden 
- hos kvinder i den fertile alder, som ikke benytter sikker antikonception. 
 
4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 
 
Leverpåvirkninger 
 
Der bør tages leverprøver før behandlingens start og med mellemrum under behandlingen. Patienter, som 
udvikler tegn eller symptomer på leverskade, bør have taget leverprøver. Patienter, som udvikler forhøjede 
transaminaseniveauer, skal kontrolleres til tallene er normaliserede. Ved vedvarende stigning i 
transaminaserne på mere end 3 gange den øvre referenceværdi, anbefales dosisreduktion eller seponering af 
{(Sær)navn} (se pkt. 4.8). 
 
{(Sær)navn} bør bruges med forsigtighed hos patienter, som indtager store mængder alkohol og/eller med 
leversygdom i anamnesen. 
 
Effekt på skeletmuskulaturen 
 
Atorvastatin kan som andre HMG-CoA-reduktasehæmmere i sjældne tilfælde have en effekt på 
skeletmuskulaturen og kan forårsage myalgi, myositis, og myopati som kan udvikle sig til rhabdomyolyse, 
en potentielt livstruende tilstand, som kendetegnes ved markant forhøjet CK-værdi (>10 gange den øvre 
referenceværdi), myoglobinæmi og myoglobinuri, som kan føre til nyresvigt. 
 
Før behandlingen 
Atorvastatin bør gives med forsigtighed til patienter med prædisponerede faktorer for rhabdomyolyse. 
Kreatininfosfokinase (CK) værdien bør måles før initiering af behandling med statiner, i følgende 
situationer: 
- nedsat nyrefunktion 
- hypotyreose 
- personlig eller familiær anamnese med arvelig muskelsygdomme 
- tidligere muskeltoksicitet med statin eller fibrat 
- tidligere leversygdom i anamnesen og/eller hvor der indtages store mængder alkohol 
- hos ældre (alder >70 år), bør en sådan måling overvejes i overensstemmelse med tilstedeværelse af 

andre prædisponerede faktorer for rhabdomyolyse. 
 
I sådanne tilfælde bør risikoen ved behandlingen vurderes i forhold til mulig fordel, og klinisk monitorering 
anbefales. 
Hvis CK-værdien er signifikant forhøjet (> 5 gange den øvre referenceværdi) ved baseline, bør 
behandlingen ikke startes. 
 
Kreatininfosfokinase (CK) måling 
CK bør ikke måles efter kraftig fysisk anstrengelse, eller hvis der er en alternativ grund til at CK er 
forhøjet, da det vanskeliggør fortolkningen af værdien. Hvis CK-værdien er signifikant forhøjet ved 
baseline (>5 gange den øvre referenceværdi), bør den måles igen inden for 5-7 dage for at bekræfte 
resultatet. 
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Under behandlingen 
- Patienter skal opfordres til omgående at rapportere muskelsmerter, kramper eller svaghed, især hvis 

disse er ledsaget af utilpashed eller feber. 
- Hvis sådanne symptomer opstår under behandling med atorvastatin, bør CK-værdien måles. Hvis 

denne værdi findes signifikant forhøjet (>5 gange den øvre referenceværdi), bør behandlingen 
stoppes. 

- Hvis muskelsymptomer er svære og foranlediger daglig ubehag, selv hvis CK-værdien er forhøjet til 
≤5 gange den øvre referenceværdi, bør seponering af behandlingen overvejes. 

- Hvis symptomerne forsvinder og CK-værdien normaliseres, bør re-introduktion eller introduktion af 
anden statinbehandling overvejes, idet der gives laveste dosis og med tæt monitorering. 

- Atorvastatin skal seponeres ved klinisk signifikant stigning i CK-værdien (>10 gange den øvre 
referenceværdi), eller hvis der er mistanke om eller rhabdomyolyse diagnosticeres. 

 
Risiko for rhabdomyolyse er øget, hvis atorvastatin gives samtidig med visse lægemidler som f.eks.: 
Ciclosporin, erythromycin, clarithromycin, itraconazol, ketoconazol, nefazodon, niacin, gemfibrozil, andre 
fibrater eller HIV-proteasehæmmere (se pkt. 4.5 og pkt. 4.8). 
 
Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær 
lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. 
 
4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 
 
Risiko for myopati under behandling med HMG-CoA-reduktasehæmmere øges ved samtidig anvendelse af 
ciclosporin, fibrater, niacin, makrolidantibiotika herunder erythromycin, azol-antimykotika og har ved 
sjældne lejligheder resulteret i rhabdomyolyse med nedsat nyrefunktion sekundært til myoglobinuri. Derfor 
bør fordele og risici omhyggeligt vurderes ved samtidig medicinering med ovennævnte stoffer (se pkt. 4.4). 
 
Cytokrom P450 3A4-hæmmere  
 
Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4. Interaktion kan opstå, når atorvastatin gives sammen 
med cytokrom P450 3A4-hæmmere (f.eks. ciclosporin, makrolidantibiotika, herunder erythromycin og 
clarithromycin, nefazodon, azol-antimykotika herunder itraconazol og HIV-proteasehæmmere). Samtidig 
administration kan føre til forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. Der bør derfor udvises særlig 
forsigtighed, når atorvastatin gives sammen med sådanne præparater (se pkt. 4.4). 
 
P-glycoprotein-hæmmere  
 
Atorvastatin og atorvastatinmetabolitter er substrater for P-glycoprotein. P-glycoprotein-hæmmere (f.eks. 
ciclosporin) kan forhøje biotilgængeligheden af atorvastatin. 
 
Erythromycin, clarithromycin  
 
Samtidig anvendelse af atorvastatin 10 mg 1 gang dagligt og erythromycin (500 mg 4 gange dagligt) eller 
atorvastatin 10 mg 1 gang dagligt og clarithromycin (500 mg 2 gange dagligt), kendte hæmmere af 
cytokrom P450 3A4, var forbundet med højere plasmakoncentrationer af atorvastatin. Clarithromycin 
forhøjede Cmax og AUC af atorvastatin med henholdsvis 56% og 80%.  
 
Itraconazol  
 
Samtidig anvendelse af atorvastatin 40 mg og itraconazol 200 mg dagligt førte til 3 gange stigning i 
atorvastatins AUC. 
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Proteasehæmmere  
 
Samtidig administration af atorvastatin og proteasehæmmere, kendte cytochrom P450 3A4-hæmmere, er 
forbundet med forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. 
 
Grapefrugtjuice  
 
Indeholder en eller flere stoffer, der kan hæmme CYP34A og kan øge plasmaniveauer af lægemidler, der 
metaboliseres via CYP3A4. Indtagelse af 1 glas på 240 ml grapefrugtjuice fører til en stigning på 37% af 
AUC for atorvastatin og en reduktion af AUC på 20,4% for den aktive orthohydroxymetabolit. Store 
mængder grapefrugtjuice (mere end 1,2 l dagligt i 5 dage) øger atorvastatins AUC med 2,5 gange og AUC 
af den aktive (atorvastatin og metabolitter) HMG-CoA-reduktasehæmmere med 1,3 gange. Det kan derfor 
ikke anbefales at indtage store mængder grapefrugtjuice og atorvastatin samtidigt.  
 
Cytokrom P450 3A4-induktorer  
 
Effekten af induktorer af cytokrom P450 3A4 (f.eks. rifampicin eller fenytoin) på {(Sær)navn} kendes 
ikke. Den mulige interaktion med andre substrater af dette isoenzym er ukendt, men bør overvejes for andre 
stoffer med snævert terapeutisk indeks, f.eks. klasse III antiarytmika herunder amiodaron. 
 
Anden samtidig behandling 
 
Gemfibrozil/fibrater  
Risiko for atorvastatin-induceret myopati kan øges ved samtidig brug af fibrater. I overensstemmelse med 
resultaterne af in vitro forsøg hæmmes atorvastatins metabolisering via glucuronidering af gemfibrozil. 
Dette kan muligvis føre til forhøjede plasmakoncentrationer af atorvastatin. (se punkt 4.4). 
 
Digoxin  
Når flere doser af digoxin og 10 mg atorvastatin blev givet samtidigt, blev steady state 
plasmakoncentrationerne af digoxin ikke påvirket. Efter indgift af digoxin og 80 mg atorvastatin dagligt 
øges plasmakoncentrationerne af digoxin imidlertid med ca. 20%. Denne interaktion kan forklares ved en 
hæmning af membrantransportproteinet P-glycoprotein. Patienter i digoxinbehandling bør monitoreres 
omhyggeligt. 
 
Oral antikonception  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og et oralt antikonceptivum førte til forhøjede plasmakoncentrationer 
af norethindron og ethinylestradiol. Disse forhøjede koncentrationer bør tages i betragtning, når dosis af 
orale antikonceptiva fastsættes. 
 
Cholestipol  
Plasmakoncentrationer af atorvastatin og dets aktive metabolitter var lavere (ca. 25%), når cholestipol blev 
indgivet sammen med {(Sær)navn}. Effekten på lipiderne var imidlertid større, når {(Sær)navn} og 
cholestipol blev indgivet samtidig, end hvis stofferne blev givet hver for sig. 
 
Antacida  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og en oral syreneutraliserende suspension med magnesium og 
aluminiumhydroxyd gav fald i plasmakoncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter med ca. 
35%; LDL-kolesterol reduktionen var imidlertid ikke ændret. 
 
Warfarin  
Samtidig anvendelse af {(Sær)navn} og warfarin førte til et lille fald i protrombintid i de første dage efter 
indgift; dette normaliseredes inden for 15 dage. Ikke desto mindre bør patienter i warfarinbehandling 
monitoreres omhyggeligt, når {(Sær)navn} tillægges behandlingen. 
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Fenazon  
Samtidig anvendelse af gentagne doser {(Sær)navn} og fenazon viste kun lidt eller ingen synlig effekt på 
fenazon-clearance. 
 
Cimetidin  
Et interaktionsstudie med cimetidin og {(Sær)navn} viste ingen interaktion.  
 
Amlodipin  
Atorvastatins farmakokinetik var uændret ved samtidig anvendelse af atorvastatin 80 mg og amlodipin 10 
mg ved steady state. 
 
Andre 
Der er ikke set klinisk signifikante interaktioner i kliniske studier, hvor {(Sær)navn} blev givet sammen 
med antihypertensiva eller hypoglykæmiske midler. 
 
4.6 Graviditet og amning 
 
{(Sær)navn} er kontraindiceret under graviditet og amning. Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker 
antikonception. Sikkerheden ved anvendelse af atorvastatin under graviditet og amning er endnu ikke 
klarlagt. 
 
Dyreforsøg viser tegn på, at HMG-CoA-reduktasehæmmere kan påvirke udviklingen af embryo og foster. 
Udviklingen af rotteafkom var forsinket og postnatal overlevelse nedsat efter indgift af atorvastatin til 
moderdyr i doser over 20 mg/kg dagligt (den klinisk systemiske dosis). 
 
Hos rotter er plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter den samme som i mælk. 
Det vides ikke, om dette lægemiddel eller dets metabolitter udskilles i modermælk hos mennesker. 
 
4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner 
 
{(Sær)navn} har ubetydelig indflydelse på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. 
 
4.8 Bivirkninger 
 
De hyppigste forventede bivirkninger er primært gastrointestinale, herunder obstipation, flatulens, 
dyspepsi, abdominalsmerter, og som sædvanligvis bedres ved fortsat behandling. 
 
Mindre end 2% af patienterne udgik af kliniske studier på grund af bivirkninger forbundet med 
{(Sær)navn}. 
 
På baggrund af data fra kliniske studier og omfattende erfaring efter markedsføring fremgår {(Sær)navn}s 
sikkerhedsprofil af nedennævnte tabel. 
 
Anslåede hyppigheder af bivirkninger er opstillet i henhold til følgende: Almindelig (≥1/100, <1/10); ikke 
almindelig (≥1/1000 og <1/100); sjælden (≥1/10.000 og <1/1000); meget sjælden (≤1/10.000). 
 
Gastrointestinale lidelser 
 
Almindelig: Obstipation, flatulens, dyspepsi, kvalme, diarré. 
Ikke almindelig: Anoreksi, opkastning. 
 
Lidelser i blod og lymfe 
 
Ikke almindelig: Thrombocytopeni. 
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Lidelser i immunsystemet 
 
Almindelig: Allergiske reaktioner. 
Meget sjælden: Anafylaksi. 
 
Endokrine lidelser 
 
Ikke almindelige: Alopeci, hyperglykæmi, hypoglykæmi, pancreatitis. 
 
Psykiske lidelser 
 
Almindelig: Søvnløshed. 
Ikke almindelige: Amnesi. 
 
Lidelser i nervesystemet 
 
Almindelig: Hovedpine, svimmelhed, paræstesi, hypæstesi 
Ikke almindelig: Perifer neuropati. 
 
Lever- og galdevejslidelser 
 
Sjælden: Hepatitis, kolestatisk icterus. 
 
Hud og adneks 
 
Almindelig: Hududslæt, kløe. 
Ikke almindelig: Urticaria. 
Meget sjælden: Angioneurotisk ødem, bulløs hududslæt (herunder erythema multiforme, Stevens Johnsons 
syndrom og toksisk epidermal nekrolyse). 
 
Lidelser i øre 
 
Ikke almindelig: Tinnitus 
 
Muskuloskeletale lidelser 
 
Almindelig: Myalgi, artralgi. 
Ikke almindelig: Myopati. 
Sjælden: Myositis, rhabdomyolyse. 
 
Forstyrrelser i reproduktionen 
 
Ikke almindelig: Impotens. 
 
Generelle symptomer 
 
Almindelig: Asteni, brystsmerter, rygsmerter, perifert ødem, træthed. 
Ikke almindelig: Utilpashed, vægtøgning. 
 
Undersøgelser 
 
Som for andre HMG-CoA-reduktasehæmmere ses forhøjede serum-transaminaser hos patienter, der 
behandles med {(Sær)navn}. Disse ændringer er sædvanligvis milde og forbigående og fører ikke til 
afbrydelse af behandlingen. Klinisk relevante (>3 gange den øvre referenceværdi) forhøjelser i serum-
transaminaser er set hos 0,8% af de patienter, som behandles med {(Sær)navn}. Disse forhøjelser var 
dosisafhængige og var reversible hos alle patienter. 
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Forhøjet serum-kreatininfosfokinase (CK) niveau på mere end 3 gange den øvre referenceværdi er set hos 
2,5% af de patienter, som behandles med {(Sær)navn}, hvilket svarer til andre HMG-CoA-
reduktasehæmmere i kliniske studier. Niveauer mere end 10 gange den øvre referenceværdi er set hos 0,4% 
af de {(Sær)navn}-behandlede patienter (se pkt. 4.4). 
 
4.9 Overdosering 
 
Der findes ingen specifik behandling ved overdosering med {(Sær)navn}. I tilfælde af overdosering bør 
patienten behandles symptomatisk, og de nødvendige understøttende forholdsregler institueres. 
Leverfunktionsmålinger og serum-CK-niveauet bør monitoreres. På grund af udpræget lægemiddelbinding 
til plasmaproteinerne forventes hæmodialyse ikke at forhøje atorvastatins clearance signifikant. 
 
 
5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 
 
5.1 Farmakodynamiske egenskaber 
 
Farmakoterapeutisk klassifikation: HMG-CoA-reduktasehæmmere, ATC kode C10AA05. 
 
Atorvastatin er en selektiv, kompetitiv HMG-CoA-reduktasehæmmer, det hastighedsbegrænsende enzym, 
som er ansvarlig for omdannelsen af 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzym A til mevalonat, et forstadium 
til sterol, herunder kolesterol. Triglycerider og kolesterol i leveren optages i very low density lipoprotein 
(VLDL) og frigøres i plasma med henblik på udnyttelse i det perifere væv. Low-density lipoprotein (LDL) 
dannes fra VLDL og kataboliseres primært ved hjælp af LDL-receptorer med høj affinitet. 
 
Atorvastatin sænker plasmakolesterol- og lipoproteinserumkoncentrationer ved at hæmme HMG-CoA- 
reduktase og derefter kolesterolbiosyntese i leveren og øger antallet af lever LDL-receptorer på 
celleoverfladen, hvilket fører til øget optagelse og katabolisering af LDL. 
 
Atorvastatin reducerer LDL-produktionen og antallet af LDL-partikler. Atorvastatin giver en væsentlig og 
vedvarende forøgelse af LDL-receptoraktiviteten forbundet med en fordelagtig ændring i kvaliteten af 
cirkulerende LDL-partikler. Atorvastatin reducerer effektivt LDL-kolesterol hos patienter med homozygot 
familiær hyperkolesterolæmi, en patientgruppe, som ikke sædvanligvis responderer på lipidsænkende 
behandling. 
 
Atorvastatin reducerede koncentrationen af total-kolesterol (30-46%), LDL-kolesterol (41-61%), 
apolipoprotein B (34-50%) og triglycerider (14-33%), men forårsagede variable stigninger i HDL-
kolesterol og apolipoprotein A1 i et dosis-respons-studie. Disse resultater er konsistente hos patienter med 
heterozygot familiær hyperkolesterolæmi, nonfamiliære former for hyperkolesterolæmi og kombineret 
hyperlipidæmi samt hos patienter med ikke-insulinkrævende diabetes mellitus. 
 
Der er vist, at reduktion i total-kolesterol, LDL-kolesterol og apolipoprotein B reducerer risikoen for 
kardiovaskulære hændelser og kardiovaskulær mortalitet. Mortalitets- og morbiditets-studier med 
atorvastatin er endnu ikke afsluttede. 
 
Aterosclerose 
 
I ”Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lovering Study” (REVERSAL) blev effekten af 
intensiv lipidsænkning med atorvastatin 80 mg og standard lipidsænkning med pravastatin 40 mg på 
koronar aterosclerose under angiografi vurderet ved hjælp af intravaskulær ultralyd (IVUS) hos patienter 
med koronarhjertesygdom. I dette randomiserede, dobbelt-blinde, multicenter, kontrollerede kliniske studie 
blev IVUS udført ved baseline og ved 18 måneder hos 502 patienter. I atorvastatingruppen (n=253) er der 
ingen progression af aterosclerose.  
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Middel procentændring i total atheromavolumen (primært studiekriterie) fra baseline er –0,4% (p=0,98) i 
atorvastatingruppen, og +2,7% (p=0,001) i pravastatingruppen (n=249). Effekten af atorvastatin er statistisk 
signifikant (p=0,02) ved sammenligning med pravastatin. Effekten af intensiv lipidsænkning på 
kardiovaskulære endepunkter (dvs. behov for revaskularisering, ikke-fatalt myokardieinfarkt, koronardød) 
blev ikke undersøgt i dette studie.  
 
I atorvastatingruppen reduceres LDL-kolesterol til et gennemsnit på 2,04 mmol/l ±0,8 (78,9 mg/dl ±30) fra 
baseline 3,98 mmol/l ±0,7 (150 mg/dl ±28) og i pravastatingruppen til et gennemsnit på 2,85 mmol/l ± 0,7 
(110 mg/dl ±26) fra baseline 3,89 mmol/l ±0,7 (150 mg/dl ±26) (p<0,0001). Atorvastatin reducerer også 
signifikant gennemsnit total-kolesterol (TC) med 34,1 % (pravastatin: -18,4%, p<0,0001), gennemsnit 
triglycerid (TG) niveauer med 20% (pravastatin: -6,8%, p<0,0009), og gennemsnit apolipoprotein B med 
39,1% pravastatin: -22,0%, p<0,0001). Atorvastatin øger gennemsnit HDL-kolesterol med 2,9% 
(pravastatin: +5,6%, p=NS). Der er 36,4% gennemsnits reduktion i CRP i atorvastatingruppen 
sammenlignet med 5,2% reduktion i pravastatingruppen (p<0,0001). 
 
Studieresultaterne blev opnået for styrken 80 mg, hvorfor disse ikke kan ekstrapoleres til de lavere doser.  
 
Sikkerheds- og tolerabilitetsprofilen er sammenlignelig i de 2 grupper. 
 
Akut koronarsyndrom 
 
I MIRACL-studiet blev atorvastatin 80 mg vurderet i 3086 patienter (atorvastatin n=1538; placebo n=1548) 
med akut koronarsyndrom (non-Q-tak MI eller ustabil angina). Behandling blev initieret under den akutte 
fase efter hospitalindlæggelse og varede i en periode på 16 uger. Behandling med atorvastatin 80 mg 
dagligt forlængede tiden til forekomst af kombineret primært endepunkt, defineret som død af enhver årsag, 
ikke-fatal MI, genoplivet efter hjertestop, eller angina pectoris med tegn på myokardieiskæmi, der kræver 
hospitalsindlæggelse, med en risikoreduktion på 16% (p=0,048). Dette skyldes primært en risikoreduktion 
på 26% i genindlæggelse for angina pectoris med tegn på myokardieiskæmi (p=0,018). De øvrige 
sekundære endepunkter var ikke selvstændigt signifikante (samlet: placebo: 22,2%, atorvastatin: 22,4%). 
 
Sikkerhedsprofilen af atorvastatin i MIRACL-studiet er i overenstemmelse med det, der er beskrevet i pkt. 
4.8.  
 
Forebyggelse af kardiovaskulær sygdom 
 
I et randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret studie, Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial 
Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA) blev effekten af atorvastatin på fatal og ikke-fatal iskæmisk 
hjertesygdom undersøgt hos patienter med hypertension i alderen 40-79 år, uden tidligere myokardieinfarkt 
eller i behandling for angina, og som havde total-kolesterol på ≤6,5 mmol/l (251 mg/dl). Alle patienter 
havde mindst 3 af de foruddefinerede kardiovaskulære risikofaktorer: mand, alder ≥55 år, ryger, diabetes, 
iskæmisk hjertesygdom hos 1. grads slægtning, total-kolesterol: HDL >6, perifer vaskulær sygdom, 
venstresidig hjertehypertrofi, tidligere cerebrovaskulær sygdom, specifikke EKG-forandringer, 
proteinuri/albuminuri. Ikke alle inkluderede patienter var vurderet til at have en høj risiko for debut af 
kardiovaskulær hændelse. 
 
Patienterne fik antihypertensiv behandling (enten behandling med amlodipin eller atenolol) og enten 
atorvastatin 10 mg dagligt (n = 5.168) eller placebo (n = 5.137).  
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Den absolutte og relative risikoreduktion med atorvastatin er følgende: 
 

Hændelse Relativ risiko- 
reduktion (%) 

Antal 
hændelser 
(Atorvastatin 
vs. Placebo) 

Absolut 
risiko- 
reduktion1 
(%) 

p-værdi 

Fatal iskæmisk 
hjertesygdom og ikke-fatal 
myokardieinfarkt 
 

36% 100 vs. 154 1,1% 0,0005 

Totale kardiovaskulære 
hændelser og 
revaskulariseringsindgreb 
 

20% 389 vs. 483 1,9% 0,0008 

Totale koronare hændelser 29% 178 vs. 247 1,4% 0,0006 
1På baggrund af forskelle i de samlede hændelseshyppigheder opstået over en 
middelopfølgningsperiode på 3,3 år 

 
Mortaliteten af alle årsager og den kardiovaskulære mortalitet blev ikke signifikant nedsat (185 vs. 212 
hændelser, p=0,17 og 74 vs. 82 hændelser, p=0,51). I undergruppeanalyserne af køn (81% mænd, 19% 
kvinder) blev atorvastatins gavnlige effekt bekræftet blandt mænd, men ikke blandt kvinder, muligvis på 
grund af det lille antal observerede hændelser hos kvinder i undergruppen. Samlet mortalitet og 
kardiovaskulær mortalitet var numerisk højere hos kvinder (38 vs. 30 og 17 vs. 12), men det var ikke 
statistisk signifikant. Der var en signifikant behandlingsinteraktion ved antihypertensiv baseline 
behandling. Det primære endepunkt (fatal iskæmisk hjertesygdom samt ikke-fatal myokardieinfarkt blev 
signifikant nedsat af atorvastatin hos patienter behandlet med amlodipin (HR 0,47 (0,32-0,69) p=0,00008), 
men ikke hos dem behandlet med atenolol (HR 0,83 (0,59-1,17), p=0,287). 
 
I et randomiseret, dobbelt-blindt, multicenter, placebokontrolleret studie, Collaborative Atorvastatin 
Diabetes Study (CARDS) blev effekten af atorvastatin på fatal og ikke-fatal kardiovaskulær sygdom 
også vurderet hos patienter med type 2 diabetes i alderen 40-75 år, uden kardiovaskulær sygdom i 
anamnesen og med LDL-kolesterol ≤4,14 mmol/l (160 mg/dl) og triglycerid ≤6,78 mmol/l (600 mg/dl). 
Alle patienter havde mindst 1 af følgende risikofaktorer: hypertension, ryger, retinopati, 
mikroalbuminuri eller makroalbuminuri. 
 
Patienterne blev behandlet med enten atorvastatin 10 mg dagligt (n=1.428) eller placebo (n=1.410) 
med en middelopfølgningsperiode på 3,9 år.  
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Den absolutte og relative risikoreduktion med atorvastatin er følgende: 
 

Hændelse 
Relativ risiko- 
reduktion (%) 

Antal 
hændelser 
(Atorvastatin 
vs. Placebo) 

Absolut 
risiko- 
Reduktion1 
(%) 

p-værdi 

Større kardiovaskulære 
hændelser (fatal og ikke-
fatal AMI, tavs MI, akut 
dødelig CHD, ustabil 
angina, CABG, PTCA, 
revaskularisering, 
slagtilfælde) 

37% 83 vs. 127 3,2% 0,0010 

MI (fatal og ikke-fatal 
AMI, tavs MI) 

42% 38 vs. 64 1,9% 0,0070 

Slagtilfælde (fatal og ikke-
fatal) 

48% 21 vs. 39 1,3% 0,0163 

1 På baggrund af forskelle i de samlede hændelseshyppigheder opstået over en 
middelopfølgningsperiode på 3,9 år. 
AMI = akut myokardieinfarkt; CABG = koronar arterie bypass transplantat;  
CHD = iskæmisk hjertesygdom; MI = myokardieinfarkt; PTCA = perkutan transluminal koronar 
angioplastik. 

 
Der var ikke bevis for en forskel i effekten af behandlingen med hensyn til patienternes køn, alder eller 
baseline-værdien for LDL-kolesterol. Der er set en favorabel tendens med hensyn til mortalitetsrate (82 
dødsfald i placebogruppen vs. 61 dødsfald i atorvastatingruppen, p=0,0592).  
 
5.2 Farmakokinetiske egenskaber 
 
Absorption  
 
Atorvastatin absorberes hurtigt efter oral indgift; maksimal plamakoncentration (Cmax) nås inden for 1-2 
timer. Absorptionsgraden øges proportionalt med dosis af atorvastatin. Biotilgængeligheden af atorvastatin 
filmovertrukne tabletter er 95-99% sammenlignet med den orale opløsning. Den absolutte 
biotilgængelighed af atorvastatin er ca. 12% ,og den systemiske tilgængelighed af den HMG-CoA-
reduktasehæmmende aktivitet er ca. 30%. Den lave systemiske tilgængelighed skyldes præsystemisk 
clearance i gastrointestinal mucosa og/eller first-pass metabolisme i leveren. 
 
Distribution  
 
Det gennemsnitlige fordelingsvolumen af atorvastatin er ca. 381 l. Atorvastatin er bundet ≥ 98% eller mere 
til plasmaproteiner. 
 
Metabolisme  
 
Atorvastatin metaboliseres via cytokrom P450 3A4 til orto- og parahydroxylerede derivater og forskellige 
beta-oxidationsprodukter. Bortset fra andre omsætningsveje metaboliseres disse produkter yderligere via 
glucuronidering. In vitro hæmmer orto- og parahydroxylerede metabolitter HMG-CoA-reduktase i samme 
grad som atorvastatin. Ca. 70% af hæmningen af HMG-CoA-reduktase skyldes aktive metabolitter. 
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Elimination 
 
Atorvastatin udskilles primært i galden efter metabolisering i eller uden for leveren. Lægemidlet undergår 
imidlertid ikke signifikant enterohepatisk recirkulation. Den gennemsnitlige halveringstid i plasma hos 
mennesker er ca. 14 timer. Halveringstiden for hæmmende aktivitet over for HMG-CoA-reduktase som 
følge af aktive metabolitter er ca. 20-30 timer. 
 
Særlige patientgrupper 
- Ældre: Plasmakoncentrationer af atorvastatin og dets aktive metabolitter er højere hos raske ældre 

end hos yngre, mens virkningen på lipiderne er sammenlignelige med dem, som ses hos yngre 
patientgrupper. 

- Børn: Der findes ikke farmakokinetiske data hos børn. 
- Køn: Koncentrationen af atorvastatin og dets aktive metabolitter hos kvinder afviger (ca. 20% højere 

for Cmax og 10% lavere for AUC) fra koncentrationerne hos mænd. Disse forskelle har ingen klinisk 
betydning og resulterer ikke i nogen klinisk signifikante forskelle i den lipidregulerende virkning 
mellem kønnene. 

- Nyreinsufficiens: Nyresygdomme har ingen virkning på atorvastatins eller dets aktive metabolitters 
plasmakoncentration eller på deres effekt på lipiderne. 

- Leverinsufficiens: Plasmakoncentrationerne af atorvastatin og dets aktive metabolitter er markant 
forhøjede (ca. 16 gange for Cmax og ca. 11 gange for AUC) hos patienter med kronisk alkoholisk 
leversygdom (Childs-Pugh B). 

 
5.3 Prækliniske sikkerhedsdata 
 
Atorvastatin var ikke karcinogent hos rotter. Den maksimale dosis var 63 gange højere end den højeste 
humane dosis (80 mg/døgn) udregnet på baggrund af mg/kg legemsvægt og 8-16 gange højere baseret på 
AUC(0-24) bestemt ved total hæmmende aktivitet. I et 2-årsstudie med mus steg forekomsten af 
hepatocellulære adenomer hos hanner og hepatocellulære karcinomer hos hunner efter anvendelse af 
maksimal dosis. Den maksimale dosis var 250 gange højere end den højeste humane dosis udregnet på 
baggrund af mg/kg legemsvægt. Den systemiske eksponering var 6-11 gange højere baseret på AUC(0-24). 
Atorvastatin udviste ikke mutagent eller klastogent potentiale i 4 in vitro forsøg med og uden metabolisk 
aktivering eller i et in vivo assay. I dyreforsøg havde atorvastatin ingen effekt på hanners eller hunners 
fertilitet i doser op til henholdsvis 175 og 225 mg/kg dagligt; atorvastatin havde ingen teratogen virkning. 
 
 
6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 
 
6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer 
 
Calciumcarbonat  
Mikrokrystallinsk cellulose 
Lactosemonohydrat 
Croscarmellosenatrium 
Polysorbat 80 
Hyprolose 
Magnesiumstearat. 
 
Filmovertræk 
 
Hypromellose 
Macrogol 
Titandioxid (E171) 
Talkum 
Simethicon 
Stearat emulgatorer 
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Sorbinsyre 
 
6.2 Uforligeligheder 
 
Ikke relevant. 
 
6.3 Opbevaringstid 
 
3 år. 
 
6.4 Særlige opbevaringsforhold 
 
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 
 
6.5 Emballage (art og indhold) 
 
Blisterpakning med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter. 
Hospitalspakninger med 200 (10x20) eller 500 filmovertrukne tabletter. 
 
Blisterformen består af polyamid/aluminium folie/polyvinylchlorid og blisterfolien består af enten af 
varmeforsegling med papir/polyester/aluminium folie/vinyl eller aluminium folie/vinyl. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 
 
6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse 
 
Ingen særlige forholdsregler. 
 
 
7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
 
8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
 
9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 
 
August 8, 2001 
 
 
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 
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OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
Blisterpakning karton (for blisterpakning med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 100 tabletter. 
Hospitalspakning (blisterpakning med 200 eller 500 tabletter)  
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
{(Sær)navn} 10 mg filmovertrukne tabletter 
Atorvastatincalcium 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
1 filmovertrukken tablet indeholder 10 mg atorvastatin (som calciumtrihydrat). 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information. 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Filmovertrukne tabletter. 
 
4 tabletter 
7 tabletter 
10 tabletter 
14 tabletter 
20 tabletter 
28 tabletter 
30 tabletter 
50 tabletter 
56 tabletter 
84 tabletter 
98 tabletter 
100 tabletter 
200 tabletter 
500 tabletter 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen før brug. 
Oral anvendelse.  
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Følg lægens anvisning. 
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7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
Forseglet af sikkerhedshensyn. 
Må ikke anvendes hvis forseglingen er brudt. 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
Anv. senest: 
 
Batch/Anv. senest: Se den enkelte pakning (kun etiket til hospitalspakning)  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Batch: 
 
Batch/Anv. senest: Se den enkelte pakning (kun etiket til hospitalspakning)  
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
Receptpligtigt lægemiddel. 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
{(Sær)navn} 10 mg filmovertrukne tabletter 
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MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS 
Blister 
 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
{(Sær)navn} 10 mg filmovertrukne tabletter 
Atorvastatincalcium 
 
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
{Navn} 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
Anv. senest: 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Batch 
 
 
5. ANDET 
 
For blister på 7 tabletter – de enkelte ugedage kan trykkes på folien for hver tablet dvs. MAN, TIR, 
ONS, TOR, FRE, LØR, SØN 
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OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
Blisterpakning karton (for blisterpakning med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 100 tabletter. 
Hospitalspakning (blisterpakning med 200 eller 500 tabletter)  
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
{(Sær)navn} 20 mg filmovertrukne tabletter 
Atorvastatincalcium 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
1 filmovertrukken tablet indeholder 20 mg atorvastatin (som calciumtrihydrat). 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information. 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Filmovertrukne tabletter. 
 
4 tabletter 
7 tabletter 
10 tabletter 
14 tabletter 
20 tabletter 
28 tabletter 
30 tabletter 
50 tabletter 
56 tabletter 
84 tabletter 
98 tabletter 
100 tabletter 
200 tabletter 
500 tabletter 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen før brug. 
Oral anvendelse.  
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Følg lægens anvisning. 
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7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
Forseglet af sikkerhedshensyn. 
Må ikke anvendes hvis forseglingen er brudt. 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
Anv. senest: 
 
Batch/Anv. senest: Se den enkelte pakning (kun etiket til hospitalspakning)  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Batch: 
 
Batch/Anv. senest: Se den enkelte pakning (kun etiket til hospitalspakning)  
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
Receptpligtigt lægemiddel. 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
{(Sær)navn} 20 mg filmovertrukne tabletter 
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MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS 
Blister 
 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
{(Sær)navn} 20 mg filmovertrukne tabletter 
Atorvastatincalcium 
 
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
{Navn} 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
Anv. senest: 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Batch 
 
 
5. ANDET 
 
For blister på 7 tabletter – de enkelte ugedage kan trykkes på folien for hver tablet dvs. MAN, TIR, 
ONS, TOR, FRE, LØR, SØN 
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OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
Blisterpakning karton (for blisterpakning med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 100 tabletter. 
Hospitalspakning (blisterpakning med 200 eller 500 tabletter)  
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
{(Sær)navn} 40 mg filmovertrukne tabletter 
Atorvastatincalcium 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
1 filmovertrukken tablet indeholder 40 mg atorvastatin (som calciumtrihydrat). 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information. 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Filmovertrukne tabletter. 
 
4 tabletter 
7 tabletter 
10 tabletter 
14 tabletter 
20 tabletter 
28 tabletter 
30 tabletter 
50 tabletter 
56 tabletter 
84 tabletter 
98 tabletter 
100 tabletter 
200 tabletter 
500 tabletter 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen før brug. 
Oral anvendelse.  
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Følg lægens anvisning. 
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7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
Forseglet af sikkerhedshensyn. 
Må ikke anvendes hvis forseglingen er brudt. 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
Anv. senest: 
 
Batch/Anv. senest: Se den enkelte pakning (kun etiket til hospitalspakning)  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Batch: 
 
Batch/Anv. senest: Se den enkelte pakning (kun etiket til hospitalspakning)  
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
Receptpligtigt lægemiddel. 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
{(Sær)navn} 40 mg filmovertrukne tabletter 
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MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS 
Blister 
 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
{(Sær)navn} 40 mg filmovertrukne tabletter 
Atorvastatincalcium 
 
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
{Navn} 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
Anv. senest: 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Batch 
 
 
5. ANDET 
 
For blister på 7 tabletter – de enkelte ugedage kan trykkes på folien for hver tablet dvs. MAN, TIR, 
ONS, TOR, FRE, LØR, SØN 
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OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE 
 
Blisterpakning karton (for blisterpakning med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 100 tabletter. 
Hospitalspakning (blisterpakning med 200 eller 500 tabletter)  
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
{(Sær)navn} 80 mg filmovertrukne tabletter 
Atorvastatincalcium 
 
 
2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER 
 
1 filmovertrukken tablet indeholder 80 mg atorvastatin (som calciumtrihydrat). 
 
 
3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 
 
Indeholder lactosemonohydrat. Se indlægssedlen for yderligere information. 
 
 
4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 
 
Filmovertrukne tabletter. 
 
4 tabletter 
7 tabletter 
10 tabletter 
14 tabletter 
20 tabletter 
28 tabletter 
30 tabletter 
50 tabletter 
56 tabletter 
84 tabletter 
98 tabletter 
100 tabletter 
200 tabletter 
500 tabletter 
 
 
5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) 
 
Læs indlægssedlen før brug. 
Oral anvendelse.  
 
 
6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR 

BØRN 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Følg lægens anvisning. 
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7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 
 
Forseglet af sikkerhedshensyn. 
Må ikke anvendes hvis forseglingen er brudt. 
 
 
8. UDLØBSDATO 
 
Anv. senest: 
 
Batch/Anv. senest: Se den enkelte pakning (kun etiket til hospitalspakning)  
 
 
9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 
 
 
10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF 

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE 
 
 
11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
 
12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
 
13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER 
 
Batch: 
 
Batch/Anv. senest: Se den enkelte pakning (kun etiket til hospitalspakning)  
 
 
14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING  
 
Receptpligtigt lægemiddel. 
 
 
15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN 
 
 
16. INFORMATION I BRAILLE-SKRIFT 
 
{(Sær)navn} 80 mg filmovertrukne tabletter 
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MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS 
Blister 
 
 
 
1. LÆGEMIDLETS NAVN 
 
{(Sær)navn} 80 mg filmovertrukne tabletter 
Atorvastatincalcium 
 
 
2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
{Navn} 
 
 
3. UDLØBSDATO 
 
Anv. senest: 
 
 
4. BATCHNUMMER 
 
Batch 
 
 
5. ANDET 
 
For blister på 7 tabletter – de enkelte ugedage kan trykkes på folien for hver tablet dvs. MAN, TIR, 
ONS, TOR, FRE, LØR, SØN 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BREUGEREN 
 

{(Sær)navn } 10 mg Filmovertrukne tabletter  
Atorvastatincalcium 

<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
 

Læs denne information godt igennem, før De begynder at tage medicinen 
- Gem denne information. De får måske brug for at læse den igen. 
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek. 
- Lægen har ordineret denne medicin til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. Det 

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne. 
- Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er 

nævnt i denne information, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek. 
 

Denne indlægsseddel fortæller: 
1. Hvad {(Sær)navn } 10 mg er, og hvad det anvendes til 
2. Hvad De skal gøre, før De begynder at tage {(Sær)navn } 10 mg 
3. Hvordan De tager {(Sær)navn } 10 mg 
4. Hvilke mulige bivirkninger {(Sær)navn } 10 mg har 
5. Hvordan De opbevarer {(Sær)navn } 10 mg 
6. Yderligere information 
 
 
1. HVAD {(SÆR)NAVN } 10 mg ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL 
 
{(Sær)navn} tilhører den gruppe af medicin, som hedder statiner, og som er en type kolesterolsænkende 
medicin. 
 
{(Sær)navn} anvendes til at sænke fedtstoffer (lipider) som kolesterol og triglycerider i blodet, når 
fedtfattig diæt og livsstilsændringer ikke er tilstrækkelig. Hvis De har en øget risiko for udvikling af 
hjertesygdom, kan {(Sær)navn} også anvendes til at nedsætte en sådan risiko, selv om De har normalt 
kolesteroltal. Under behandling skal De fortsætte med en standard kolesterolsænkende diæt. 
 
Kolesterol er et naturligt forekommende stof i kroppen, og som er nødvendig for normal vækst. Hvis 
der imidlertid er for meget kolesterol i blodet, kan fedtstoffer aflejres i blodkarrene, som derved 
forsnævres. Dette er en af de hyppigste årsager til hjertesygdom. Det er kendt, at forhøjet kolesterol 
kan øge risikoen for hjertesygdom. Andre faktorer, som kan øge risikoen for hjertesygdom, omfatter 
højt blodtryk, diabetes, overvægt, manglende motion, rygning eller hjertesygdom hos den nærmeste 
biologiske familie. 
 
 
2. HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE {(SÆR)NAVN} 10 mg 
 
De bør ikke tage {(Sær)navn} 10 mg  
- hvis De er allergisk (overfølsom) over for {(Sær)navn} eller tilsvarende medicin, der anvendes 

til at sænke fedtstoffer i blodet, eller  et af de øvrige indholdsstoffer i medicinen – se pkt. 5. 
- hvis De har en leversygdom 
- hvis De har uforklarlige forhøjede levertal 
- hvis De er i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention. 
- hvis De er gravid, ønsker at være gravid eller ammer 
- hvis De har en muskelsygdom, som hedder myopati (vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter) 
 
Vær særlig forsigtig med at anvende {(Sær)navn} 10 mg 
Følgende kan være årsag til at {(Sær)navn} måske ikke er velegnet til Dem: 
- hvis De har nyreproblemer 
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- hvis De nedsat stofskifte som følge af nedsat hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen 
- hvis De har haft vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter, eller hvis De eller andre i Deres 

nærmeste biologiske familie har haft muskelproblemer 
- hvis De tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med andre lipidsænkende midler (f.eks. 

andre ”statiner” eller ”fibrater”) 
- hvis De indtager store mængder alkohol 
- hvis De tidligere har haft en leversygdom 
- hvis De er over 70 år 
- kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dem, at De ikke tåler visse 

sukkerarter. 
 
Hvis De har haft nogle af ovenstående problemer, vil Deres læge tage en blodprøve før og muligvis i 
løbet af behandlingen med {(Sær)navn}. Disse blodprøver vil blive anvendt til at vurdere risikoen for 
muskelrelaterede bivirkninger. 
 
Indtagelse af anden medicin 
Andre lægemidler kan påvirke virkningen af {(Sær)navn} eller {(Sær)navn} kan påvirke virkningen af 
andre lægemidler: 
- Medicin, der hæmmer immunsystemet, f.eks. ciclosporin 
- Visse antibiotika eller svampemidler f.eks. erythromycin, clarithromycin, itraconazol, ketoconazol; 

rifampicin 
- Andre lipidsænkende midler f.eks. gemfibrozil, andre fibrater, nikotinsyrederivater, colestipol 
- Nogle calciumkanalblokkere, der anvendes mod angina pectoris eller højt blodtryk f.eks. 

nifedipin; medicin til at regulere hjerterytmen f.eks. digoxin 
- Nogle benzodiazepiner, der anvendes mod angst og andre tilstande f.eks. nefazodon 
- Proteasehæmmere til behandling af HIV 
- Anden medicin, som kan påvirke virkningen af {(Sær)navn}, omfatter warfarin (der nedsætter 

blodets evne til at størkne), p-piller, fenytoin (medicin mod epilepsi) og syreneutraliserende midler 
med magnesium og aluminiumhydroxid. 

 
Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge herom, også hvis 
der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler. 
 
Hvordan man tager {(Sær)navn} 10 mg sammen med mad og drikkevarer 
Grapefrugtjuice 
De bør ikke tage mere end 1-2 små glas grapefrugtjuice dagligt, da store mængder grapefrugtjuice kan 
påvirke virkningen af {(Sær)navn}. 
 
Alkohol 
De bør undgå at indtage for meget alkohol, når De tager denne medicin. Se pkt. 2 ” Hvad De skal gøre, 
før de begynder at tage {(Sær)navn} 10 mg). 
 
Graviditet 
De må ikke tage {(Sær)navn}, hvis De er gravid, hvis De tror De er gravid, eller hvis De ønsker at blive 
gravid. Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De anvende sikker prævention, mens De tager 
{(Sær)navn}. 
Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. 
 
Amning 
Hvis De ammer, må De ikke tage {(Sær)navn}. 
Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. 
 
Bilkørsel og betjening af maskiner 
Kør ikke bil, hvis denne medicin påvirker Deres evne til at køre bil. Brug ikke værktøj eller maskiner 
hvis Deres evne til at bruge disse er påvirket af denne medicin. 
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3. HVORDAN DE TAGER {(SÆR)NAVN} 10 mg 
 
Den normale startdosis af {(Sær)navn} er 10 mg 1 gang dagligt. Hvis lægen finder det nødvendigt, vil 
denne dosis måske blive øget, indtil De får den dosis, der er behov for. Lægen vil vurdere, om dosis skal 
justeres efter 4 uger. Den højeste dosis af {(Sær)navn} er 80 mg 1 gang dagligt. 
 
{(Sær)navn} tabletter skal synkes hele med et glas vand, og kan tages på et hvilket som helst tidspunkt af 
døgnet med eller uden mad. Prøv dog at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. 
 
{(Sær)navn} 10 g bør altid tages i nøje overensstemmelse med Deres læges instruktioner. De bør 
konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. 
 
Før De starter behandling, vil Deres læge sætte Dem på en kolesterolfattig diæt, som De skal fortsætte med 
under behandling med {(Sær)navn} 10 mg. 
 
Lægen vil bestemme, hvor længe De skal behandles med {(Sær)navn} 10 mg. 
 
Fortæl lægen, hvis De føler at virkningen af {(Sær)navn} 10 mg er for kraftig eller for svag. 
 
Hvis De tager mere {(Sær)navn} 10 mg end De bør 
Kontakt lægen eller skadestuen, hvis De har taget mere af {(Sær)navn} tabletter (mere end den normale 
daglige dosis).  
 
Hvis De glemmer at tage {(Sær)navn} 10 mg 
Hvis De glemmer at tage en dosis, skal De tage denne, når det er tid til næste dosis. De må ikke tage en 
dobbelt dosis som erstatning for en glemt dosis. 
 
Hvis De holder op med at tage {(Sær)navn} 10 mg 
Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål. 
 
 
4. HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER {(SÆR)NAVN } 10 mg HAR 
 
Som alle andre lægemidler kan {(Sær)navn} 10 mg have bivirkninger, selvom ikke alle får 
bivirkninger. Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som 
ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek. 
 
Følgende bivirkninger er vigtige og vil kræve øjeblikkelig lægehjælp, hvis De oplever det:  
- Angioneurotisk ødem (hævelse af ansigt, tunge og hals, som kan give åndedrætsbesvær). Det er 

en meget sjælden bivirkning, som kan være alvorlig, hvis den opstår. Kontakt straks lægen. 
- Patienter kan lejlighedsvis opleve muskelsvind eller betændelsetilstand, som i meget sjældne 

tilfælde kan udvikle sig til en alvorlig, mulig, livstruende tilstand (rhabdomyolyse). Kontakt 
omgående lægen og stop med at tage {(Sær)navn}, hvis der opstår muskelsvaghed, 
muskelømhed eller muskelsmerter, især forbundet med utilpashed eller feber. 

 
Meget sjældne tilfælde sker hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter som tager {(Sær)navn} (dette 
betyder, at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.999 ikke disse bivirkninger). 
- Kontakt omgående lægen, hvis De oplever problemer med uventet eller usædvanlig blødning 

eller blå mærker, da dette kan betyde leverproblemer. 
 
Andre mulige bivirkninger med {(Sær)navn}: 
{(Sær)navn} kan som al anden medicin give bivirkninger. 
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Almindelige bivirkninger, det sker hos mindst 100 ud af 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} (det 
betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn}, oplever 9.900 patienter ikke bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Kvalme, mavesmerter, forstoppelse, luft i tarmen, fordøjelsesforstyrrelser, hovedpine, 

muskelsmerter, muskelsvaghed, diarré, søvnløshed, svimmelhed, brystsmerter, allergiske reaktioner, 
følelsesløshed, led- og, rygsmerter, kraftesløshed, perifert ødem, kløe.  

 
Andre ikke almindelige bivirkninger er set hos nogle patienter, som tager {(Sær)navn} eller anden 
medicin af samme type. Ikke alle disse bivirkninger er nødvendigvis relateret til brugen af denne 
medicin.  
Ikke almindelige bivirkninger, det sker hos mindre end 100 ud af 10.000 patienter, som tager 
{(Sær)navn} (det betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.900 patienter 
ikke disse bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Appetitmangel, følelsesløshed eller prikken i fingre og tæer, opkastning, udslæt, muskelkramper, 

uventet blødning eller blå mærker, øresusen, vægtøgning, hukommelsestab, utilpashed, 
impotens, hårtab, betændelse i bugspytkirtlen (viser sig ved voldsomme mavesmerter).  

 
Sjældne bivirkninger, det sker hos mindre end 10 ud af 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} (det 
betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn}, oplever 9.990 patienter ikke bivirkninger). s 
Disse omfatter: 
- Nedsat følesans eller smerter, muskelømhed, blærelignende udslæt, perifert ødem (dvs. hævede 

ankler), leverbetændelse, gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene), rhabdomyolyse 
(alvorlig muskelsmerter og muskelsvaghed, ofte ledsaget af feber). 

 
Meget sjældne tilfælde sker hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter som tager {(Sær)navn} (dette 
betyder, at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.999 ikke disse bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Angioneurotisk ødem (hævelse af ansigt, tunge og hals, som kan give åndedrætsbesvær), 

Stevens-Johnson syndrom (alvorlig blæredannelse af huden, munden og kønsorganer), erythema 
multiforme (pletformet rødt udslæt). Der er set højt eller lavt blodsukkerindhold (hvis De har 
diabetes, bør De omhyggeligt kontrollere Deres blodsukker). 

 
Fortæl lægen, hvis De får bivirkninger. Lægen vil bestemme hvad der skal ske. 
 
Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i 
denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge. 
 
 
5. HVORDAN DE OPBEVARER {(SÆR)NAVN} 10 mg 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 
 
Anvend ikke {(Sær)navn} 10 mg efter den udløbsdato (anv. senest), som står på beholderen eller 
kartonen. Udløbsdatoen referer til den sidste dag i den pågældende måned. 
 
Brug ikke {(Sær)navn} 10 mg, hvis pakningen viser synlige tegn på forringelse. 
 
Medicinen må ikke hældes i kloak eller smides ud med husholdningsaffald. Spørg Deres apotek hvad 
De skal gøre ved medicin, der ikke længere er nødvendig. Disse forholdsregler er med til at beskytte 
miljøet. 
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6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Hvad {(Sær)navn} 10 mg indeholder 
Det aktive indholdsstof i {(Sær)navn} er atorvastatin. 1 tablet indeholder 10 mg atorvavstatin som 
atorvastatincalciumtrihydrat. 
 
De øvrige indholdsstoffer i {(Sær)navn} er: calciumcarbonat, mikrokrystallinsk cellulose, lactose, 
croscarmellosenatrium, polysorbat 80, hydroxypropylcellulose og magnesiumstearat.  
 
Filmovertrækket i {(Sær)navn} består af: hypromellose, macrogol 8000, titandioxid (E171), talcum, 
simethicon, macrogolstearat, sorbinsyre og candelilla voks. 
 
Produktets udseende og pakningstørrelse 
{(Sær)navn} filmovertrukne tabletter er hvide og ovale, og er præget med "10”på den ene side og 
"PD155” på den anden side. 
 
{(Sær)navn} 10 mg findes i blisterpakning, der indeholder 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 
100 filmovertrukne tabletter, og hospitalspakninger med 200 (10x20) eller 500 filmovertrukne tabletter. 
 
Blisterformen består af polyamid/aluminium folie/polyvinylchlorid og blisterfolien består enten af 
varmeforsegling med papir/polyester/aluminium folie/vinyl eller aluminium folie/vinyl. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 
 
Østrig Sortis 
Belgien Lipitor 
Danmark Zarator 
Finland Lipitor 
Tyskland Sortis 
Grækenland Lipitor 
Italien Xarator 
Luxemburg Lipitor 
Portugal Zarator 
Holland Lipitor 
Spanien Zarator 
Sverige Lipitor 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BREUGEREN 
 

{(Sær)navn } 20 mg Filmovertrukne tabletter  
Atorvastatincalcium 

<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
 

Læs denne information godt igennem, før De begynder at tage medicinen 
- Gem denne information. De får måske brug for at læse den igen. 
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek. 
- Lægen har ordineret denne medicin til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. Det 

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne. 
- Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er 

nævnt i denne information, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek. 
 

Denne indlægsseddel fortæller: 
1. Hvad {(Sær)navn} 20 mg er, og hvad det anvendes til 
2. Hvad De skal gøre, før De begynder at tage {(Sær)navn} 20 mg 
3. Hvordan De tager {(Sær)navn} 20 mg 
4. Hvilke mulige bivirkninger {(Sær)navn } 20 mg har 
5. Hvordan De opbevarer {(Sær)navn} 20 mg 
6. Yderligere information 
 
 
1. HVAD {(SÆR)NAVN} 20 mg ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL 
 
{(Sær)navn } tilhører den gruppe af medicin, som hedder statiner, og som er en type kolesterolsænkende 
medicin. 
 
{(Sær)navn} anvendes til at sænke fedtstoffer (lipider) som kolesterol og triglycerider i blodet, når 
fedtfattig diæt og livsstilsændringer ikke er tilstrækkelig. Hvis De har en øget risiko for udvikling af 
hjertesygdom, kan {(Sær)navn} også anvendes til at nedsætte en sådan risiko, selv om De har normalt 
kolesteroltal. Under behandling skal De fortsætte med en standard kolesterolsænkende diæt. 
 
Kolesterol er et naturligt forekommende stof i kroppen, og som er nødvendig for normal vækst. Hvis 
der imidlertid er for meget kolesterol i blodet, kan fedtstoffer aflejres i blodkarrene, som derved 
forsnævres. Dette er en af de hyppigste årsager til hjertesygdom. Det er kendt, at forhøjet kolesterol 
kan øge risikoen for hjertesygdom. Andre faktorer, som kan øge risikoen for hjertesygdom, omfatter 
højt blodtryk, diabetes, overvægt, manglende motion, rygning eller hjertesygdom hos den nærmeste 
biologiske familie. 
 
 
2. HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE {(SÆR)NAVN} 20 mg 
 
De bør ikke tage {(Sær)navn} 20 mg  
- hvis De er allergisk (overfølsom) over for {(Sær)navn} eller tilsvarende medicin, der anvendes 

til at sænke fedtstoffer i blodet, eller et af de øvrige indholdsstoffer i medicinen – se pkt. 5. 
- hvis De har en leversygdom 
- hvis De har uforklarlige forhøjede levertal 
- hvis De er i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention. 
- hvis De er gravid, ønsker at være gravid eller ammer 
- hvis De har en muskelsygdom, som hedder myopati (vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter) 
 
Vær særlig forsigtig med at anvende {(Sær)navn} 20 mg 
Følgende kan være årsag til at {(Sær)navn} måske ikke er velegnet til Dem: 
- hvis De har nyreproblemer 



 86

- hvis De nedsat stofskifte som følge af nedsat hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen 
- hvis De har haft vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter, eller hvis De eller andre i Deres 

nærmeste biologiske familie har haft muskelproblemer 
- hvis De tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med andre lipidsænkende midler (f.eks. 

andre ”statiner” eller ”fibrater”) 
- hvis De indtager store mængder alkohol 
- hvis De tidligere har haft en leversygdom 
- hvis De er over 70 år 
- kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dem, at De ikke tåler visse 

sukkerarter. 
 
Hvis De har haft nogle af ovenstående problemer, vil Deres læge tage en blodprøve før og muligvis i 
løbet af behandlingen med {(Sær)navn}. Disse blodprøver vil blive anvendt til at vurdere risikoen for 
muskelrelaterede bivirkninger. 
 
Indtagelse af anden medicin 
Andre lægemidler kan påvirke virkningen af {(Sær)navn} eller {(Sær)navn} kan påvirke virkningen af 
andre lægemidler: 
- Medicin, der hæmmer immunsystemet, f.eks. ciclosporin 
- Visse antibiotika eller svampemidler f.eks. erythromycin, clarithromycin, itraconazol, ketoconazol; 

rifampicin 
- Andre lipidsænkende midler f.eks. gemfibrozil, andre fibrater, nikotinsyrederivater, colestipol 
- Nogle calciumkanalblokkere, der anvendes mod angina pectoris eller højt blodtryk f.eks. 

nifedipin; medicin til at regulere hjerterytmen f.eks. digoxin 
- Nogle benzodiazepiner, der anvendes mod angst og andre tilstande f.eks. nefazodon 
- Proteasehæmmere til behandling af HIV 
- Anden medicin, som kan påvirke virkningen af {(Sær)navn}, omfatter warfarin (der nedsætter 

blodets evne til at størkne), p-piller, fenytoin (medicin mod epilepsi) og syreneutraliserende midler 
med magnesium og aluminiumhydroxid. 

 
Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge herom, også hvis 
der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler. 
 
Hvordan man tager {(Sær)navn} 20 mg sammen med mad og drikkevarer 
Grapefrugtjuice 
De bør ikke tage mere end 1-2 små glas grapefrugtjuice dagligt, da store mængder grapefrugtjuice kan 
påvirke virkningen af {(Sær)navn}. 
 
Alkohol 
De bør undgå at indtage for meget alkohol, når De tager denne medicin. Se pkt. 2 ” Hvad De skal gøre, 
før de begynder at tage {(Sær)navn} 20 mg). 
 
Graviditet 
De må ikke tage {(Sær)navn}, hvis De er gravid, hvis De tror De er gravid, eller hvis De ønsker at blive 
gravid. Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De anvende sikker prævention, mens De tager 
{(Sær)navn}. 
Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. 
 
Amning 
Hvis De ammer, må De ikke tage {(Sær)navn}. 
Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. 
 
Bilkørsel og betjening af maskiner 
Kør ikke bil, hvis denne medicin påvirker Deres evne til at køre bil. Brug ikke værktøj eller maskiner 
hvis Deres evne til at bruge disse er påvirket af denne medicin. 
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3. HVORDAN DE TAGER {(SÆR)NAVN} 20 mg 
 
Den normale startdosis af {(Sær)navn} er 10 mg 1 gang dagligt. Hvis lægen finder det nødvendigt, vil 
denne dosis måske blive øget, indtil De får den dosis, der er behov for. Lægen vil vurdere, om dosis skal 
justeres efter 4 uger. Den højeste dosis af {(Sær)navn} er 80 mg 1 gang dagligt. 
 
{(Sær)navn} tabletter skal synkes hele med et glas vand, og kan tages på et hvilket som helst tidspunkt af 
døgnet med eller uden mad. Prøv dog at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. 
 
{(Sær)navn} 20 mg bør altid tages i nøje overensstemmelse med Deres læges instruktioner. De bør 
konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. 
 
Før De starter behandling, vil Deres læge sætte Dem på en kolesterolfattig diæt, som De skal fortsætte med 
under behandling med {(Sær)navn} 20 mg. 
 
Lægen vil bestemme, hvor længe De skal behandles med {(Sær)navn} 20 mg. 
 
Fortæl lægen, hvis De føler at virkningen af {(Sær)navn} 20 mg er for kraftig eller for svag. 
 
Hvis De tager mere {(Sær)navn} 20 mg end De bør 
Kontakt lægen eller skadestuen, hvis De har taget mere af {(Sær)navn} (mere end den normale daglige 
dosis).  
 
Hvis De glemmer at tage {(Sær)navn} 20 mg 
Hvis De glemmer at tage en dosis, skal De tage denne, når det er tid til næste dosis. De må ikke tage en 
dobbelt dosis som erstatning for en glemt dosis. 
 
Hvis De holder op med at tage {(Sær)navn} 20 mg 
Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål. 
 
 
4. HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER {(SÆR)NAVN } 20 mg HAR 
 
Som alle andre lægemidler kan {(Sær)navn} 20 mg have bivirkninger, selvom ikke alle får 
bivirkninger. Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som 
ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek. 
 
Følgende bivirkninger er vigtige og vil kræve øjeblikkelig lægehjælp, hvis De oplever det:  
- Angioneurotisk ødem (hævelse af ansigt, tunge og hals, som kan give åndedrætsbesvær). Det er 

en meget sjælden bivirkning, som kan være alvorlig, hvis den opstår. Kontakt straks lægen. 
- Patienter kan lejlighedsvis opleve muskelsvind eller betændelsetilstand, som i meget sjældne 

tilfælde kan udvikle sig til en alvorlig, mulig, livstruende tilstand (rhabdomyolyse). Kontakt 
omgående lægen og stop med at tage {(Sær)navn}, hvis der opstår muskelsvaghed, 
muskelømhed eller muskelsmerter, især forbundet med utilpashed eller feber. 

 
Meget sjældne tilfælde sker hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter som tager {(Sær)navn} (dette 
betyder, at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.999 ikke disse bivirkninger). 
- Kontakt omgående lægen, hvis De oplever problemer med uventet eller usædvanlig blødning 

eller blå mærker, da dette kan betyde leverproblemer. 
 
Andre mulige bivirkninger med {(Sær)navn}: 
{(Sær)navn} kan som al anden medicin give bivirkninger. 
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Almindelige bivirkninger, det sker hos mindst 100 ud af 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} (det 
betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn}, oplever 9.900 patienter ikke bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Kvalme, mavesmerter, forstoppelse, luft i tarmen, fordøjelsesforstyrrelser, hovedpine, 

muskelsmerter, muskelsvaghed, diarré, søvnløshed, svimmelhed, brystsmerter, allergiske reaktioner, 
følelsesløshed, led- og rygsmerter, kraftesløshed, perifert ødem, kløe.  

 
Andre ikke almindelige bivirkninger er set hos nogle patienter, som tager {(Sær)navn} eller anden 
medicin af samme type. Ikke alle disse bivirkninger er nødvendigvis relateret til brugen af denne 
medicin.  
Ikke almindelige bivirkninger, det sker hos mindre end 100 ud af 10.000 patienter, som tager 
{(Sær)navn} (det betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.900 patienter 
ikke disse bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Appetitmangel, følelsesløshed eller prikken i fingre og tæer, opkastning, udslæt, muskelkramper, 

uventet blødning eller blå mærker, øresusen, vægtøgning, hukommelsestab, utilpashed, 
impotens, hårtab, betændelse i bugspytkirtlen (viser sig ved voldsomme mavesmerter).  

 
Sjældne bivirkninger, det sker hos mindre end 10 ud af 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} (det 
betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn}, oplever 9.990 patienter ikke bivirkninger).  
Disse omfatter: 
- Nedsat følesans eller smerter, muskelømhed, blærelignende udslæt, perifert ødem (dvs. hævede 

anklerl), leverbetændelse, gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene), rhabdomyolyse 
(alvorlig muskelsmerter og muskelsvaghed, ofte ledsaget af feber). 

 
Meget sjældne tilfælde sker hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter som tager {(Sær)navn} (dette 
betyder, at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.999 ikke disse bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Angioneurotisk ødem (hævelse af ansigt, tunge og hals, som kan give åndedrætsbesvær), 

Stevens-Johnson syndrom (alvorlig blæredannelse af huden, munden og kønsorganer), erythema 
multiforme (pletformet rødt udslæt). Der er set højt eller lavt blodsukkerindhold (hvis De har 
diabetes, bør De omhyggeligt kontrollere Deres blodsukker). 

 
Fortæl lægen, hvis De får bivirkninger. Lægen vil bestemme hvad der skal ske. 
 
Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i 
denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge. 
 
 
5. HVORDAN DE OPBEVARER {(SÆR)NAVN} 20 mg 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 
 
Anvend ikke {(Sær)navn} 20 mg efter den udløbsdato (anv. senest), som står på beholderen eller 
kartonen. Udløbsdatoen referer til den sidste dag i den pågældende måned. 
 
Brug ikke {(Sær)navn} 20 mg, hvis pakningen viser synlige tegn på forringelse. 
 
Medicinen må ikke hældes i kloak eller smides ud med husholdningsaffald. Spørg Deres apotek hvad 
De skal gøre ved medicin, der ikke længere er nødvendig. Disse forholdsregler er med til at beskytte 
miljøet. 
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6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Hvad {(Sær)navn} 20 mg indeholder 
Det aktive indholdsstof i {(Sær)navn} er atorvastatin. 1 tablet indeholder 20 mg atorvavstatin som 
atorvastatincalciumtrihydrat. 
 
De øvrige indholdsstoffer i {(Sær)navn} er: calciumcarbonat, mikrokrystallinsk cellulose, lactose, 
croscarmellosenatrium, polysorbat 80, hydroxypropylcellulose og magnesiumstearat.  
 
Filmovertrækket i {(Sær)navn} består af: hypromellose, macrogol 8000, titandioxid (E171), talcum, 
simethicon, macrogolstearat, sorbinsyre og candelilla voks. 
 
Produktets udseende og pakningstørrelse 
{(Sær)navn} filmovertrukne tabletter er hvide og ovale, og er præget med "20”på den ene side og 
"PD156” på den anden side. 
 
{(Sær)navn} 20 mg findes i blisterpakning, der indeholder 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 
100 filmovertrukne tabletter, og hospitalspakninger med 200 (10x20) eller 500 filmovertrukne tabletter. 
 
Blisterformen består af polyamid/aluminium folie/polyvinylchlorid og blisterfolien består enten af 
varmeforsegling med papir/polyester/aluminium folie/vinyl eller aluminium folie/vinyl. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 
 
Østrig Sortis 
Belgien Lipitor 
Danmark Zarator 
Finland Lipitor 
Tyskland Sortis 
Grækenland Lipitor 
Italien Xarator 
Luxemburg Lipitor 
Portugal Zarator 
Holland Lipitor 
Spanien Zarator 
Sverige Lipitor 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BREUGEREN 
 

{(Sær)navn } 40 mg Filmovertrukne tabletter  
Atorvastatincalcium 

<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
 

Læs denne information godt igennem, før De begynder at tage medicinen 
- Gem denne information. De får måske brug for at læse den igen. 
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek. 
- Lægen har ordineret denne medicin til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. Det 

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne. 
- Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er 

nævnt i denne information, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek. 
 

Denne indlægsseddel fortæller: 
1. Hvad {(Sær)navn} 40 mg er, og hvad det anvendes til 
2. Hvad De skal gøre, før De begynder at tage {(Sær)navn} 40 mg 
3. Hvordan De tager {(Sær)navn} 40 mg 
4. Hvilke mulige bivirkninger {(Sær)navn } 40 mg har 
5. Hvordan De opbevarer {(Sær)navn} 40 mg 
6. Yderligere information 
 
 
1. HVAD {(SÆR)NAVN} 40 mg ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL 
 
{(Sær)navn } tilhører den gruppe af medicin, som hedder statiner, og som er en type kolesterolsænkende 
medicin. 
 
{(Sær)navn} anvendes til at sænke fedtstoffer (lipider) som kolesterol og triglycerider i blodet, når 
fedtfattig diæt og livsstilsændringer ikke er tilstrækkelig. Hvis De har en øget risiko for udvikling af 
hjertesygdom, kan {(Sær)navn} også anvendes til at nedsætte en sådan risiko, selv om De har normalt 
kolesteroltal. Under behandling skal De fortsætte med en standard kolesterolsænkende diæt. 
 
Kolesterol er et naturligt forekommende stof i kroppen, og som er nødvendig for normal vækst. Hvis 
der imidlertid er for meget kolesterol i blodet, kan fedtstoffer aflejres i blodkarrene, som derved 
forsnævres. Dette er en af de hyppigste årsager til hjertesygdom. Det er kendt, at forhøjet kolesterol 
kan øge risikoen for hjertesygdom. Andre faktorer, som kan øge risikoen for hjertesygdom, omfatter 
højt blodtryk, diabetes, overvægt, manglende motion, rygning eller hjertesygdom hos den nærmeste 
biologiske familie. 
 
 
2. HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE {(SÆR)NAVN} 40 mg 
 
De bør ikke tage {(Sær)navn} 40 mg  
- hvis De er allergisk (overfølsom) over for {(Sær)navn} eller tilsvarende medicin, der anvendes 

til at sænke fedtstoffer i blodet, eller et af de øvrige indholdsstoffer i medicinen – se pkt. 5. 
- hvis De har en leversygdom 
- hvis De har uforklarlige forhøjede levertal 
- hvis De er i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention. 
- hvis De er gravid, ønsker at være gravid eller ammer 
- hvis De har en muskelsygdom, som hedder myopati (vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter) 
 
Vær særlig forsigtig med at anvende {(Sær)navn} 40 mg 
Følgende kan være årsag til at {(Sær)navn} måske ikke er velegnet til Dem: 
- hvis De har nyreproblemer 
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- hvis De nedsat stofskifte som følge af nedsat hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen 
- hvis De har haft vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter, eller hvis De eller andre i Deres 

nærmeste biologiske familie har haft muskelproblemer 
- hvis De tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med andre lipidsænkende midler (f.eks. 

andre ”statiner” eller ”fibrater”) 
- hvis De indtager store mængder alkohol 
- hvis De tidligere har haft en leversygdom 
- hvis De er over 70 år 
- kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dem, at De ikke tåler visse 

sukkerarter. 
 
Hvis De har haft nogle af ovenstående problemer, vil Deres læge tage en blodprøve før og muligvis i 
løbet af behandlingen med {(Sær)navn}. Disse blodprøver vil blive anvendt til at vurdere risikoen for 
muskelrelaterede bivirkninger. 
 
Indtagelse af anden medicin 
Andre lægemidler kan påvirke virkningen af {(Sær)navn} eller {(Sær)navn} kan påvirke virkningen af 
andre lægemidler: 
- Medicin, der hæmmer immunsystemet, f.eks. ciclosporin 
- Visse antibiotika eller svampemidler f.eks. erythromycin, clarithromycin, itraconazol, ketoconazol; 

rifampicin 
- Andre lipidsænkende midler f.eks. gemfibrozil, andre fibrater, nikotinsyrederivater, colestipol 
- Nogle calciumkanalblokkere, der anvendes mod angina pectoris eller højt blodtryk f.eks. 

nifedipin; medicin til at regulere hjerterytmen f.eks. digoxin 
- Nogle benzodiazepiner, der anvendes mod angst og andre tilstande f.eks. nefazodon 
- Proteasehæmmere til behandling af HIV 
- Anden medicin, som kan påvirke virkningen af {(Sær)navn}, omfatter warfarin (der nedsætter 

blodets evne til at størkne), p-piller, fenytoin (medicin mod epilepsi) og syreneutraliserende midler 
med magnesium og aluminiumhydroxid. 

 
Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge herom, også hvis 
der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler. 
 
Hvordan man tager {(Sær)navn} 40 mg sammen med mad og drikkevarer 
Grapefrugtjuice 
De bør ikke tage mere end 1-2 små glas grapefrugtjuice dagligt, da store mængder grapefrugtjuice kan 
påvirke virkningen af {(Sær)navn}. 
 
Alkohol 
De bør undgå at indtage for meget alkohol, når De tager denne medicin. Se pkt. 2 ” Hvad De skal gøre, 
før de begynder at tage {(Sær)navn} 40 mg). 
 
Graviditet 
De må ikke tage {(Sær)navn}, hvis De er gravid, hvis De tror De er gravid, eller hvis De ønsker at blive 
gravid. Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De anvende sikker prævention, mens De tager 
{(Sær)navn}. 
Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. 
 
Amning 
Hvis De ammer, må De ikke tage {(Sær)navn}. 
Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. 
 
Bilkørsel og betjening af maskiner 
Kør ikke bil, hvis denne medicin påvirker Deres evne til at køre bil. Brug ikke værktøj eller maskiner 
hvis Deres evne til at bruge disse er påvirket af denne medicin. 
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3. HVORDAN DE TAGER {(SÆR)NAVN} 40 mg 
 
Den normale startdosis af {(Sær)navn} er 10 mg 1 gang dagligt. Hvis lægen finder det nødvendigt, vil 
denne dosis måske blive øget, indtil De får den dosis, der er behov for. Lægen vil vurdere, om dosis skal 
justeres efter 4 uger. Den højeste dosis af {(Sær)navn} er 80 mg 1 gang dagligt. 
 
{(Sær)navn} tabletter skal synkes hele med et glas vand, og kan tages på et hvilket som helst tidspunkt af 
døgnet med eller uden mad. Prøv dog at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. 
 
{(Sær)navn} 40 mg bør altid tages i nøje overensstemmelse med Deres læges instruktioner. De bør 
konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. 
 
Før De starter behandling, vil Deres læge sætte Dem på en kolesterolfattig diæt, som De skal fortsætte med 
under behandling med {(Sær)navn} 40 mg. 
 
Lægen vil fastsætte, hvor længe De skal behandles med {(Sær)navn} 40 mg. 
 
Fortæl lægen, hvis De føler at virkningen af {(Sær)navn} 40 mg er for kraftig eller for svag. 
 
Hvis De tager mere {(Sær)navn} 40 mg end De bør 
Kontakt lægen eller skadestuen, hvis De har taget mere af {(Sær)navn} tabletter (mere end den normale 
daglige dosis).  
 
Hvis De glemmer at tage {(Sær)navn} 40 mg 
Hvis De glemmer at tage en dosis, skal De tage denne, når det er tid til næste dosis. De må ikke tage en 
dobbelt dosis som erstatning for en glemt dosis. 
 
Hvis De holder op med at tage {(Sær)navn} 40 mg 
Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål. 
 
 
4. HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER {(SÆR)NAVN } 40 MG HAR 
 
Som alle andre lægemidler kan {(Sær)navn} 40 mg have bivirkninger, selvom ikke alle får 
bivirkninger. Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som 
ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek. 
 
Følgende bivirkninger er vigtige og vil kræve øjeblikkelig lægehjælp, hvis De oplever det:  
- Angioneurotisk ødem (hævelse af ansigt, tunge og hals, som kan give åndedrætsbesvær). Det er 

en meget sjælden bivirkning, som kan være alvorlig, hvis den opstår. Kontakt straks lægen. 
- Patienter kan lejlighedsvis opleve muskelsvind eller betændelsetilstand, som i meget sjældne 

tilfælde kan udvikle sig til en alvorlig, mulig, livstruende tilstand (rhabdomyolyse). Kontakt 
omgående lægen og stop med at tage {(Sær)navn}, hvis der opstår muskelsvaghed, 
muskelømhed eller muskelsmerter, især forbundet med utilpashed eller feber. 

 
Meget sjældne tilfælde sker hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter som tager {(Sær)navn} (dette 
betyder, at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.999 ikke disse bivirkninger). 
- Kontakt omgående lægen, hvis De oplever problemer med uventet eller usædvanlig blødning 

eller blå mærker, da dette kan betyde leverproblemer. 
 
Andre mulige bivirkninger med {(Sær)navn}: 
{(Sær)navn} kan som al anden medicin give bivirkninger. 
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Almindelige bivirkninger, det sker hos mindst 100 ud af 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} (det 
betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn}, oplever 9.900 patienter ikke bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Kvalme, mavesmerter, forstoppelse, luft i tarmen, fordøjelsesforstyrrelser, hovedpine, 

muskelsmerter, muskelsvaghed, diarré, søvnløshed, svimmelhed, brystsmerter, allergiske reaktioner, 
følelsesløshed, led- og rygsmerter, kraftesløshed, perifert ødem, kløe.  

 
Andre ikke almindelige bivirkninger er set hos nogle patienter, som tager {(Sær)navn} eller anden 
medicin af samme type. Ikke alle disse bivirkninger er nødvendigvis relateret til brugen af denne 
medicin.  
Ikke almindelige bivirkninger, det sker hos mindre end 100 ud af 10.000 patienter, som tager 
{(Sær)navn} (det betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.900 patienter 
ikke disse bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Appetitmangel, følelsesløshed eller prikken i fingre og tæer, opkastning, udslæt, muskelkramper, 

uventet blødning eller blå mærker, øresusen, vægtøgning, hukommelsestab, utilpashed, 
impotens, hårtab, betændelse i bugspytkirtlen (viser sig ved voldsomme mavesmerter).  

 
Sjældne bivirkninger, det sker hos mindre end 10 ud af 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} (det 
betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn}, oplever 9.990 patienter ikke bivirkninger).  
Disse omfatter: 
- Nedsat følesans eller smerter, muskelømhed, blærelignende udslæt, perifert ødem (dvs. hævede 

ankler), leverbetændelse, gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene), rhabdomyolyse 
(alvorlig muskelsmerter og muskelsvaghed, ofte ledsaget af feber). 

 
Meget sjældne tilfælde sker hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter som tager {(Sær)navn} (dette 
betyder, at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.999 ikke disse bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Angioneurotisk ødem (hævelse af ansigt, tunge og hals, som kan give åndedrætsbesvær), 

Stevens-Johnson syndrom (alvorlig blæredannelse af huden, munden og kønsorganer), erythema 
multiforme (pletformet rødt udslæt). Der er set højt eller lavt blodsukkerindhold (hvis De har 
diabetes, bør De omhyggeligt kontrollere Deres blodsukker). 

 
Fortæl lægen, hvis De får bivirkninger. Lægen vil bestemme hvad der skal ske. 
 
Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i 
denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge. 
 
 
5. HVORDAN DE OPBEVARER {(SÆR)NAVN} 40 mg 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 
 
Anvend ikke {(Sær)navn} 40 mg efter den udløbsdato (anv. senest), som står på beholderen eller 
kartonen. Udløbsdatoen referer til den sidste dag i den pågældende måned. 
 
Brug ikke {(Sær)navn} 40 mg, hvis pakningen viser synlige tegn på forringelse. 
 
Medicinen må ikke hældes i kloak eller smides ud med husholdningsaffald. Spørg Deres apotek hvad 
De skal gøre ved medicin, der ikke længere er nødvendig. Disse forholdsregler er med til at beskytte 
miljøet. 
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6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Hvad {(Sær)navn} 40 mg indeholder 
Det aktive indholdsstof i {(Sær)navn} er atorvastatin. 1 tablet indeholder 40 mg atorvavstatin som 
atorvastatincalciumtrihydrat. 
 
De øvrige indholdsstoffer i {(Sær)navn} er: calciumcarbonat, mikrokrystallinsk cellulose, lactose, 
croscarmellosenatrium, polysorbat 80, hydroxypropylcellulose og magnesiumstearat.  
 
Filmovertrækket i {(Sær)navn} består af: hypromellose, macrogol 8000, titandioxid (E171), talcum, 
simethicon, macrogolstearat, sorbinsyre, candelilla voks. 
 
Produktets udseende og pakningstørrelse 
{(Sær)navn} filmovertrukne tabletter er hvide og ovale, og er præget med "40”på den ene side og 
"PD157” på den anden side. 
 
{(Sær)navn} 40 mg findes i blisterpakning, der indeholder 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 
100 filmovertrukne tabletter, og hospitalspakninger med 200 (10x20) eller 500 filmovertrukne tabletter. 
 
Blisterformen består af polyamid/aluminium folie/polyvinylchlorid og blisterfolien består enten af 
varmeforsegling med papir/polyester/aluminium folie/vinyl eller aluminium folie/vinyl. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 
 
Østrig Sortis 
Belgien Lipitor 
Danmark Zarator 
Finland Lipitor 
Tyskland Sortis 
Grækenland Lipitor 
Italien Xarator 
Luxemburg Lipitor 
Portugal Zarator 
Holland Lipitor 
Spanien Zarator 
Sverige Lipitor 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
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INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BREUGEREN 
 

{(Sær)navn } 80 mg Filmovertrukne tabletter  
Atorvastatincalcium 

<[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
 

Læs denne information godt igennem, før De begynder at tage medicinen 
- Gem denne information. De får måske brug for at læse den igen. 
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek. 
- Lægen har ordineret denne medicin til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. Det 

kunne skade dem, selv om deres symptomer er de samme som Deres egne. 
- Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er 

nævnt i denne information, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek. 
 

Denne indlægsseddel fortæller: 
1. Hvad {(Sær)navn} 80 mg er, og hvad det anvendes til 
2. Hvad De skal gøre, før De begynder at tage {(Sær)navn} 80 mg 
3. Hvordan De tager {(Sær)navn} 80 mg 
4. Hvilke mulige bivirkninger {(Sær)navn } 80 mg har 
5. Hvordan De opbevarer {(Sær)navn} 80 mg 
6. Yderligere information 
 
 
1. HVAD {(SÆR)NAVN} 80 mg ER, OG HVAD DET ANVENDES TIL 
 
{(Sær)navn } tilhører den gruppe af medicin, som hedder statiner, og som er en type kolesterolsænkende 
medicin. 
 
{(Sær)navn} anvendes til at sænke fedtstoffer (lipider) som kolesterol og triglycerider i blodet, når 
fedtfattig diæt og livsstilsændringer ikke er tilstrækkelig. Hvis De har en øget risiko for udvikling af 
hjertesygdom, kan {(Sær)navn} også anvendes til at nedsætte en sådan risiko, selv om De har normalt 
kolesteroltal. Under behandling skal De fortsætte med en standard kolesterolsænkende diæt. 
 
Kolesterol er et naturligt forekommende stof i kroppen, og som er nødvendig for normal vækst. Hvis 
der imidlertid er for meget kolesterol i blodet, kan fedtstoffer aflejres i blodkarrene, som derved 
forsnævres. Dette er en af de hyppigste årsager til hjertesygdom. Det er kendt, at forhøjet kolesterol 
kan øge risikoen for hjertesygdom. Andre faktorer, som kan øge risikoen for hjertesygdom, omfatter 
højt blodtryk, diabetes, overvægt, manglende motion, rygning eller hjertesygdom hos den nærmeste 
biologiske familie. 
 
 
2. HVAD DE SKAL GØRE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE {(SÆR)NAVN} 80 mg 
 
De bør ikke tage {(Sær)navn} 80 mg  
- hvis De er allergisk (overfølsom) over for {(Sær)navn} eller tilsvarende medicin, der anvendes 

til at sænke fedtstoffer i blodet, eller  et af de øvrige indholdsstoffer i medicinen – se pkt. 5. 
- hvis De har en leversygdom 
- hvis De har uforklarlige forhøjede levertal 
- hvis De er i den fødedygtige alder og ikke anvender sikker prævention. 
- hvis De er gravid, ønsker at være gravid eller ammer 
- hvis De har en muskelsygdom, som hedder myopati (vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter) 
 
Vær særlig forsigtig med at anvende {(Sær)navn} 80 mg 
Følgende kan være årsag til at {(Sær)navn} måske ikke er velegnet til Dem: 
- hvis De har nyreproblemer 
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- hvis De nedsat stofskifte som følge af nedsat hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen 
- hvis De har haft vedvarende eller uforklarlige muskelsmerter, eller hvis De eller andre i Deres 

nærmeste biologiske familie har haft muskelproblemer 
- hvis De tidligere har haft muskelproblemer i forbindelse med andre lipidsænkende midler (f.eks. 

andre ”statiner” eller ”fibrater”) 
- hvis De indtager store mængder alkohol 
- hvis De tidligere har haft en leversygdom 
- hvis De er over 70 år 
- kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dem, at De ikke tåler visse 

sukkerarter. 
 
Hvis De har haft nogle af ovenstående problemer, vil Deres læge tage en blodprøve før og muligvis i 
løbet af behandlingen med {(Sær)navn}. Disse blodprøver vil blive anvendt til at vurdere risikoen for 
muskelrelaterede bivirkninger. 
 
Indtagelse af anden medicin 
Andre lægemidler kan påvirke virkningen af {(Sær)navn} eller {(Sær)navn} kan påvirke virkningen af 
andre lægemidler: 
- Medicin, der hæmmer immunsystemet, f.eks. ciclosporin 
- Visse antibiotika eller svampemidler f.eks. erythromycin, clarithromycin, itraconazol, ketoconazol; 

rifampicin 
- Andre lipidsænkende midler f.eks. gemfibrozil, andre fibrater, nikotinsyrederivater, colestipol 
- Nogle calciumkanalblokkere, der anvendes mod angina pectoris eller højt blodtryk f.eks. 

nifedipin; medicin til at regulere hjerterytmen f.eks. digoxin 
- Nogle benzodiazepiner, der anvendes mod angst og andre tilstande f.eks. nefazodon 
- Proteasehæmmere til behandling af HIV 
- Anden medicin, som kan påvirke virkningen af {(Sær)navn}, omfatter warfarin (der nedsætter 

blodets evne til at størkne), p-piller, fenytoin (medicin mod epilepsi) og syreneutraliserende midler 
med magnesium og aluminiumhydroxid. 

 
Hvis De tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør De oplyse Deres læge herom, også hvis 
der er tale om ikke-receptpligtige lægemidler. 
 
Hvordan man tager {(Sær)navn} 80 mg sammen med mad og drikkevarer 
Grapefrugtjuice 
De bør ikke tage mere end 1-2 små glas grapefrugtjuice dagligt, da store mængder grapefrugtjuice kan 
påvirke virkningen af {(Sær)navn}. 
 
Alkohol 
De bør undgå at indtage for meget alkohol, når De tager denne medicin. Se pkt. 2 ” Hvad De skal gøre, 
før de begynder at tage {(Sær)navn} 80 mg). 
 
Graviditet 
De må ikke tage {(Sær)navn}, hvis De er gravid, hvis De tror De er gravid, eller hvis De ønsker at blive 
gravid. Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De anvende sikker prævention, mens De tager 
{(Sær)navn}. 
Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. 
 
Amning 
Hvis De ammer, må De ikke tage {(Sær)navn}. 
Spørg Deres læge eller apotek til råds, inden De tager nogen form for medicin. 
 
Bilkørsel og betjening af maskiner 
Kør ikke bil, hvis denne medicin påvirker Deres evne til at køre bil. Brug ikke værktøj eller maskiner 
hvis Deres evne til at bruge disse er påvirket af denne medicin. 
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3. HVORDAN DE TAGER {(SÆR)NAVN} 80 mg 
 
Den normale startdosis af {(Sær)navn} er 10 mg 1 gang dagligt. Hvis lægen finder det nødvendigt, vil 
denne dosis måske blive øget, indtil De får den dosis, der er behov for. Lægen vil vurdere, om dosis skal 
justeres efter 4 uger. Den højeste dosis af {(Sær)navn} er 80 mg 1 gang dagligt. 
 
{(Sær)navn} tabletter skal synkes hele med et glas vand, og kan tages på et hvilket som helst tidspunkt af 
døgnet med eller uden mad. Prøv dog at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag. 
 
{(Sær)navn} 80 mg bør altid tages i nøje overensstemmelse med Deres læges instruktioner. De bør 
konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. 
 
Før De starter behandling, vil Deres læge sætte Dem på en kolesterolfattig diæt, som De skal fortsætte med 
under behandling med {(Sær)navn} 80 mg. 
 
Lægen vil bestemme, hvor længe De skal behandles med {(Sær)navn} 80 mg. 
 
Fortæl lægen, hvis De føler at virkningen af {(Sær)navn} 80 mg er for kraftig eller for svag. 
 
Hvis De tager mere {(Sær)navn} 80 mg end De bør 
Kontakt lægen eller skadestuen, hvis De har taget mere af {(Sær)navn} tabletter (mere end den normale 
daglige dosis).  
 
Hvis De glemmer at tage {(Sær)navn} 80 mg 
Hvis De glemmer at tage en dosis, skal De tage denne, når det er tid til næste dosis. De må ikke tage en 
dobbelt dosis som erstatning for en glemt dosis. 
 
Hvis De holder op med at tage {(Sær)navn} 80 mg 
Spørg Deres læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål. 
 
 
4. HVILKE MULIGE BIVIRKNINGER {(SÆR)NAVN } 80 MG HAR  
 
Som alle andre lægemidler kan {(Sær)navn} 80 mg have bivirkninger, selvom ikke alle får 
bivirkninger. Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som 
ikke er nævnt i denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge eller apotek. 
 
Følgende bivirkninger er vigtige og vil kræve øjeblikkelig lægehjælp, hvis De oplever det:  
- Angioneurotisk ødem (hævelse af ansigt, tunge og hals, som kan give åndedrætsbesvær). Det er 

en meget sjælden bivirkning, som kan være alvorlig, hvis den opstår. Kontakt straks lægen. 
 
- Patienter kan lejlighedsvis opleve muskelsvind eller betændelsetilstand, som i meget sjældne 

tilfælde kan udvikle sig til en alvorlig, mulig, livstruende tilstand (rhabdomyolyse). Kontakt 
omgående lægen og stop med at tage {(Sær)navn}, hvis der opstår muskelsvaghed, 
muskelømhed eller muskelsmerter, især forbundet med utilpashed eller feber. 

 
Meget sjældne tilfælde sker hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter som tager {(Sær)navn} (dette 
betyder, at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.999 ikke disse bivirkninger). 
 
- Kontakt omgående lægen, hvis De oplever problemer med uventet eller usædvanlig blødning 

eller blå mærker, da dette kan betyde leverproblemer. 
 
Andre mulige bivirkninger med {(Sær)navn}: 
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{(Sær)navn} kan som al anden medicin give bivirkninger. 
Almindelige bivirkninger, det sker hos mindst 100 ud af 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} (det 
betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn}, oplever 9.900 patienter ikke bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Kvalme, mavesmerter, forstoppelse, luft i tarmen, fordøjelsesforstyrrelser, hovedpine, 

muskelsmerter, muskelsvaghed, diarré, søvnløshed, svimmelhed, brystsmerter, allergiske reaktioner, 
følelsesløshed, led- og rygsmerter, kraftesløshed, perifert ødem, kløe.  

 
Andre ikke almindelige bivirkninger er set hos nogle patienter, som tager {(Sær)navn} eller anden 
medicin af samme type. Ikke alle disse bivirkninger er nødvendigvis relateret til brugen af denne 
medicin.  
Ikke almindelige bivirkninger, det sker hos mindre end 100 ud af 10.000 patienter, som tager 
{(Sær)navn} (det betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.900 patienter 
ikke disse bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Appetitmangel, følelsesløshed eller prikken i fingre og tæer, opkastning, udslæt, muskelkramper, 

uventet blødning eller blå mærker, øresusen, vægtøgning, hukommelsestab, utilpashed, 
impotens, hårtab, betændelse i bugspytkirtlen (viser sig ved voldsomme mavesmerter).  

 
Sjældne bivirkninger, det sker hos mindre end 10 ud af 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} (det 
betyder at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn}, oplever 9.990 patienter ikke bivirkninger).  
Disse omfatter: 
- Nedsat følesans eller smerter, muskelømhed, blærelignende udslæt, perifert ødem (dvs. hævede 

anklerl), leverbetændelse, gulsot (gulfarvning af huden og det hvide i øjnene), rhabdomyolyse 
(alvorlig muskelsmerter og muskelsvaghed, ofte ledsaget af feber). 

 
Meget sjældne tilfælde sker hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter som tager {(Sær)navn} (dette 
betyder, at for hver 10.000 patienter, som tager {(Sær)navn} oplever 9.999 ikke disse bivirkninger). 
Disse omfatter: 
- Angioneurotisk ødem (hævelse af ansigt, tunge og hals, som kan give åndedrætsbesvær), 

Stevens-Johnson syndrom (alvorlig blæredannelse af huden, munden og kønsorganer), erythema 
multiforme (pletformet rødt udslæt). Der er set højt eller lavt blodsukkerindhold (hvis De har 
diabetes, bør De omhyggeligt kontrollere Deres blodsukker). 

 
Fortæl lægen, hvis De får bivirkninger. Lægen vil bestemme hvad der skal ske. 
 
Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i 
denne indlægsseddel, bør De fortælle det til Deres læge. 
 
 
5. HVORDAN DE OPBEVARER {(SÆR)NAVN} 80 mg 
 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 
 
Anvend ikke {(Sær)navn} 80 mg efter den udløbsdato (anv. senest), som står på beholderen eller 
kartonen. Udløbsdatoen referer til den sidste dag i den pågældende måned. 
 
Brug ikke {(Sær)navn} 80 mg, hvis pakningen viser synlige tegn på forringelse. 
 
Medicinen må ikke hældes i kloak eller smides ud med husholdningsaffald. Spørg Deres apotek hvad 
De skal gøre ved medicin, der ikke længere er nødvendig. Disse forholdsregler er med til at beskytte 
miljøet. 
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6. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 
Hvad {(Sær)navn} 80 mg indeholder 
Det aktive indholdsstof i {(Sær)navn} er atorvastatin. 1 tablet indeholder 80 mg atorvavstatin som 
atorvastatincalciumtrihydrat. 
 
De øvrige indholdsstoffer i {(Sær)navn} er: calciumcarbonat, mikrokrystallinsk cellulose, lactose, 
croscarmellosenatrium, polysorbat 80, hydroxypropylcellulose og magnesiumstearat.  
 
Filmovertrækket i {(Sær)navn} består af: hypromellose, macrogol 8000, titandioxid (E171), talcum, 
simethicon, macrogolstearat og sorbinsyre. 
 
Produktets udseende og pakningstørrelse 
{(Sær)navn} filmovertrukne tabletter er hvide og ovale, og er præget med "80”på den ene side og 
"PD158” på den anden side. 
 
{(Sær)navn} 80 mg findes i blisterpakning, der indeholder 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 eller 
100 filmovertrukne tabletter, og hospitalspakninger med 200 (10x20) eller 500 filmovertrukne tabletter. 
 
Blisterformen består af polyamid/aluminium folie/polyvinylchlorid og blisterfolien består enten af 
varmeforsegling med papir/polyester/aluminium folie/vinyl eller aluminium folie/vinyl. 
 
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 
 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller 
 
{Navn og adresse} 
<{tlf}> 
<{fax}> 
<{email}> 
 
[Se bilag I - Udfyldes nationalt]> [For referral procedures] 
 
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne: 
 
Østrig Sortis 
Belgien Lipitor 
Danmark Zarator 
Finland Lipitor 
Tyskland Sortis 
Grækenland Lipitor 
Italien Xarator 
Luxemburg Lipitor 
Portugal Zarator 
Holland Lipitor 
Spanien Zarator 
Sverige Lipitor 
 
Denne indlægsseddel blev senest godkendt { MM/ÅÅÅÅ } 
 
<[Udfyldes nationalt]> 
 
 


