
Forms and presentation
Torvalip® 10: Film coated tablets: Box of 30.
Torvalip® 20: Film coated tablets: Box of 30.
Torvalip® 40: Film coated tablets: Box of 30.
Composition
Torvalip® 10: Each film coated tablet contains Atorvastatin Calcium 
equivalent to Atorvastatin 10mg.
Torvalip® 20: Each  film coated tablet contains Atorvastatin Calcium 
equivalent to Atorvastatin 20mg.
Torvalip® 40: Each film coated tablet contains Atorvastatin Calcium 
equivalent to Atorvastatin 40mg.
Excipients: Lactose, microcrystalline cellulose, calcium carbonate, 
croscarmellose sodium, crospovidone, colloidal silicon dioxide, 
magnesium stearate, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, polyeth-
ylene glycol, talc, starch.
Why should you take Torvalip®?
Therapeutic class : Lipid modifying agents.
ATC code : C10AA05.
Torvalip® is a cholesterol-lowering drug. Your doctor may prescribe 
it  along with a special diet if your blood cholesterol or triglyceride 
level is high. The drug works by helping to clear harmful low-density 
lipoprotein (LDL) cholesterol out of the blood and by limiting the 
body's ability to form new LDL cholesterol. Your doctor may 
prescribe Torvalip® to reduce the risk of having a heart attack or 
developing heart disease if you have any of the following additional 
risk factors: 
- Age 55 years or older 
- Smoking habit 
- High blood pressure 
- Low levels of HDL (high-density lipoprotein, the good cholesterol) 
- Family history of early heart disease
What should you know about Torvalip®?
Torvalip® is usually prescribed if diet, exercise, and weight loss fail to 
bring your cholesterol levels under control. To get the full benefit 
from the medication, you need to stick to the diet and exercise 
program prescribed by your doctor. All these efforts to keep your 
cholesterol levels normal are important because they may lower your 
risk of heart disease.
What is the recommended dosage of Torvalip®?
ADULTS
The recommended starting dose is 10 or 20 milligrams once a day. 
(The doctor may start with 40 milligrams daily if your LDL levels 
need to be reduced by more than 45 percent). The maximum 
recommended daily dose is 80 milligrams. 
CHILDREN 10 to 17 YEARS OLD
The recommended starting dose is 10 milligrams once a day. The 
dosage  may be increased after 4 weeks, as determined by the doctor, 
up to a maximum of 20 milligrams a day. Girls must be having 
regular menstrual cycles before starting therapy with Torvalip®. 
The safety and effectiveness of Torvalip® in children under 10 years 
old or in doses greater than 20 milligrams a day have not been 
studied. 
How is Torvalip® taken?
Torvalip® should be taken once a day, with or without food. You can 
take it in the morning or in the evening, but should hold to the same 
time each day. The drug effect will begin to show within 2 weeks. 
What to do if you miss a dose?
Take the forgotten dose as soon as you remember. If it is almost time 
for your next dose, skip the one you missed and go back to your 

regular schedule. Do not take 2 doses at the same time.
What to do in case of overdosage?
Although no specific information about Torvalip® overdose is 
available, any medication taken in excess may lead to serious 
consequences. If you suspect an overdose of Torvalip®, seek medical 
attention.
Are there any food or drug interactions with Torvalip®?
Torvalip® could be taken with most drugs, however consult your 
doctor before combining Torvalip® with any of the following: 
Antacids, Clofibrate, Colestipol, Cyclosporine, Digoxin, Drugs that 
suppress the immune system, Erythromycin, Fenofibrate, 
Fluconazole, Gemfibrozil,  Itraconazole, Ketoconazole, Niacin, Oral 
contraceptives.
What are the side effects of Torvalip®?
Side effects may include:
Abdominal pain, abnormal heartbeat, allergic reaction, arthritis, back 
pain, bronchitis, chest pain, constipation, diarrhea, dizziness, flu 
symptoms, fluid retention, gas, headache, indigestion, infection, 
inflammation of sinus and nasal passages, insomnia, joint pain, 
muscle aching, weakness, nausea, rash, stomach pain, and urinary 
tract infection.
Precautions about Torvalip®

Your doctor may order a blood test to check your liver function before 
you start taking the drug, again 12 weeks after you begin therapy or 
when your dosage is increased. If you notice any unexplained muscle 
tenderness, weakness, or pain, especially if you also have a fever or 
you feel sick please inform your doctor. 
If you are scheduled for major surgery, your doctor will have you stop 
taking Torvalip® a few days before the operation.
What are the cases in which you should not take Torvalip®?
Pregnancy, breastfeeding, liver disease, allergy to the drug or any of 
its components.
What should you do if you are pregnant or breastfeeding?
Developing babies need plenty of cholesterol, so this cholester-
ol-lowering drug should never be used during pregnancy. If you do
conceive while taking  Torvalip® notify your doctor.  Torvalip® 

is secreted into breast milk, so you should not take the drug while 
breastfeeding your baby.
How to store Torvalip®?
Store below 30˚C.
Keep in original pack in intact conditions.
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This is a medicament
- A medicament is a product which affects your health, and its consumption

contrary to instructions is dangerous for you
- Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use, and the

instructions of the pharmacist who sold the medicament
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you 
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor
- Medicament: keep out of reach of children

Torvalip®
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بنتا ش.م.ل. 
ضبیھ - لبنان

مؤتمر وزراء الصحة العرب
وإتحاد الصیادلة العرب

ھذا دواء:
- الدواء مستحضر یؤثر على صحتك، وإستھالكھ خالفًا للتعلیمات یعرضك للخطر.

الذي  الصیدالني  وتعلیمات  اإلستعمال،  وإرشادات  بدقة،  الطبیب  وصفة  إتبع   -
صرفھا لك.

- إن الطبیب والصیدالني ھما الخبیران في األدویة، فوائدھا ومخاطرھا.
- ال تقطع  فترة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك.

-ال تكرر نفس الوصفة دون إستشارة طبیبك.
-إحفظ األدویة بعیدًا عن متناول األطفال.

تورفالیبۢ
االشكال و العبوات 

تورفالیب ١٠: اقراص ملبسة بطریقة الغشاء: ٣٠ قرص في العبوة.

تورفالیب ٢٠: اقراص ملبسة بطریقة الغشاء: ٣٠ قرص في العبوة.

تورفالیب ٤٠: اقراص ملبسة بطریقة الغشاء: ٣٠ قرص في العبوة.
التركیب

تورفالیب ١٠: یحتوي كل قرص ملبس بطریقة الغشاء على أتورفاستاتین كالسیوم مما 
یوازي ١٠ ملغ من العامل الفعال أتورفاستاتین.

تورفالیب ٢٠: یحتوي كل قرص ملبس بطریقة الغشاء على أتورفاستاتین كالسیوم مما 
یوازي ٢٠ ملغ من العامل الفعال أتورفاستاتین.

تورفالیب ٤٠: یحتوي كل قرص ملبس بطریقة الغشاء على أتورفاستاتین كالسیوم مما 
یوازي ٤٠ ملغ من العامل الفعال أتورفاستاتین.

كروس  الكالسیوم،  كاربونات  مكوري،  بلوري  سلولوز  الكتوز،  الفعالة:  غیر  المواد 
ستیارات  الغرواني،  السیلیكون  اكسید  ثنائي  كروسبوفیدون،  الصودیوم،  كارمیلوز 
المغنیسیوم، كحول البولي فینیل، ثاني اكسید التیتانیوم، غلیكول بولي ایثیلین، التالك، نشا  

لماذا یجب أن تتناول تورفالیب؟
الفئة العالجیة : عوامل تعدیل الشحوم .

.C10AA05: (ATC) الرمز الكیمیائي العالجي التشریحي
تورفالیب ھو دواء خافض للكولیسترول. یمكن أن یوصفھ الطبیب بالترافق مع حمیة 

غذائیة  وذلك إذا كانت مستویات الكولیسترول أو الدھون الثالثیة  في الدم مرتفعة.
یعمل ھذا الدواء على إزالة البروتینات الدھنیة المنخفضة الكثافة  من الدم، وھو ما یدعى 
بالكولیسترول السیئ، والحد من  قدرة الجسم على تكوینھا من جدید. یمكن للطبیب أن 
یوصف تورفالیب للتقلیل من إحتمال حدوث أزمة قلبیة أو مرض قلبي في حال وجود 

أي من العوامل اإلضافیة التالیة:
- عمر ٥٥ عامًا أو أكثر.

- آفة التدخین.
- ضغط دم مرتفع.

- مستویات منخفضة من البروتینات الدھنیة المرتفعة الكثافة - الكولیسترول الجید.
- تاریخ مرض قلبي مبكر في العائلة .

ماذا یجب أن تعلم عن تورفالیب ؟
یوصف تورفالیب عادة عندما تفشل الحمیة الغذائیة، التمارین الریاضیة، وخسارة الوزن 
في أن تبقي مستویات الكولیسترول تحت السیطرة. من أجل الحصول على الفائدة الكاملة 
من ھذا الدواء، یجب إتباع  حمیة غذائیة وبرنامج تمارین ریاضیة یصفھا الطبیب. إن 
كل مجھود یبذل للحفاظ على مستوى الكولیسترول الطبیعي ھو ضروري، ألنھ سوف 

یقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ما ھي جرعة تورفالیب  المعتمدة؟

الكبار
إن الجرعة اإلبتدائیة ھي ١٠ أو ٢٠ ملغ مرة واحدة یومیًا.

(یمكن للطبیب أن یبدأ ب ٤٠ ملغ إذا كان مستوى البروتینات الدھنیة المنخفضة الكثافة 
یحتاج للتخفیض بأكثر من ٤٥٪) .

إن الجرعة القصوى المعتمدة بالیوم ھي ٨٠ ملغ.
األوالد من عمر ١٠ إلى ١٧ عامًا.

إن الجرعة اإلبتدائیة المعتمدة ھي ١٠ ملغ مرة واحدة یومیًا.
یمكن زیادة الجرعة بعد ٤ أسابیع، حسب توصیة الطبیب، إلى جرعة قصوى ھي ٢٠ 

ملغ یومیًا.
إن  بتورفالیب.  العالج  بدء  قبل  منتظمة  الشھریة  دورتھم  تكون  أن  الفتیات  على  یجب 
سالمة وفعالیة تورفالیب عند األطفال دون العشر سنوات أو بجرعات تفوق ال ٢٠ ملغ 

یومیًا لم تدرس بعد.
كیف تتناول تورفالیب؟

تناول تورفالیب مرة واحدة یومیًا، مع الطعام أو بدونھ، صباحًا أو مساًء، مع المحافظة 
على نفس الوقت یومیًا.

تظھر اإلستجابة للدواء بشكل عام خالل فترة أسبوعین من بدء العالج. 
ماذا تفعل إذا نسیت  تناول جرعة؟

تناول الجرعة التي نسیتھا عندما تتذكرھا. إذا إقتربت من موعد الجرعة التالیة، أترك 
الجرعة التي نسیتھا وعد إلى برنامجك النظامي. ال تتناول جرعتین في نفس الوقت.

ماذا تفعل في حال الجرعة الزائدة؟
بالرغم من عدم وجود أي معلومات عن الجرعة الزائدة للتورفالیب ، إال أن أي دواء 
ُیفّرط في تناولھ قد یؤدي إلى عواقب خطیرة. في حال اإلشتباه بجرعة زائدة إستشر 

الطبیب.
ھل ھناك أي تداخل دوائي أو غذائي مع  تورفالیب؟

ممكن أن تتناول تورفالیب مع معظم األدویة األخرى، ولكن یجب مراجعة الطبیب قبل 
أن تتناول تورفالیب  مع أي من األدویة التالیة :

مثبطات  فینوفیبرات،  سیكلوسبورین،   ، كولیستیبول  كلوفیبرات،  الحموضة،  مضادات 
أیتراكونازول،  جمفیبروزیل،  فلوكونازول،  دیجوكسین،  إریترومیسین،  المناعة، 

كیتوكونازول، نیاسین، موانع الحمل التي تؤخذ عن طریق الفم.
ما ھي اآلثار الجانبیة للتورفالیب؟

إن اآلثار الجانبیة المحتملة ھي:
آالم في البطن، ضربات قلب غیر منتظمة، إصابات غیر معروفة، تفاعالت تحسسیة، 
التھاب في المفاصل، آالم في الظھر، إلتھاب في القصبات الھوائیة، آالم في الصدر، 
صداع،  نفخة،  الجسم،  في  السوائل  إنحباس  إنفلونزا،  أعراض  دوار،  إسھال،  إمساك، 
عسر ھضم، أنتان، إلتھاب في الجیوب والطرق األنفیة، أرق، آالم في المفاصل، أوجاع 

ووھن عضلي، غثیان، حكة، آالم في المعدة، أنتان في الطرق البولیة.
محاذیر إستعمال تورفالیب

إن الطبیب قد یطلب إجراء فحص للدم للتأكد من وظیفة الكبد قبل البدء بالدواء، ویعاد 
ذلك بعد ١٢ أسبوع من بدء المعالجة أو عند زیادة الجرعة. 

في  إرتفاع  مع  ذلك  ترافق  إذا  وخاصة  العضالت،  في  ألم  أو  وھن  أي  مالحظة  عند 
الحرارة أو شعور بالتعب یجب إعالم الطبیب. 

إذا إضطر األمر إلجراء عملیة جراحیة فعلى الطبیب أن یأمر بوقف تناول تورفالیب 
قبل إجراء العملیة ببضعة أیام.

في أي حاالت یجب عدم تناول تورفالیب؟
أثناء الحمل أو الرضاعة، إذا كنت تعاني من  حساسیة مفرطة ألي من مكونات ھذا 

الدواء أو في حال وجود  مرض كبدي.
ماذا یجب أن تفعلي إذا كنت حامل أو مرضعة؟

الدواء  ھذا  تناول  عدم  یجب  لذلك  الكولیسترول،  من  الكثیر  إلى  الجنین  تكوین  یحتاج 
الخافض للكولیسترول خالل فترة الحمل. إذا أصبحت حامال خالل إستعمال تورفالیب 
یجب مراجعة الطبیب فورًا. یفرز تورفالیب في حلیب األم لذلك یجب عدم تناولھ خالل 

فترة اإلرضاع.
كیفیة حفظ تورفالیب .

یحفط بدرجة أقل من ٣٠°م.
یخفط في عبوتھ األصلیة في شروط مالئمة.  

 

تاریخ مراجعة النشرة: شباط ٢٠١٦.

أتورفاستاتین 
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