
HiTri 10 
Tablets 

 
Prescription Only Medicine 
  
Composition: 
Hitri 10 tablets: 
Each tablet contains:  
Ezetimibe      10 mg  
 
Therapeutic Activity: 
Lipid Absorption Inhibitor. 
 
Indications: 

   - Hitri tablets are indicated as an adjunct to the diet to reduce blood cholesterol 
   - Hitri is sometimes given together with medicines of the statin family (such as; simvastatin 
     and atorvastatin).       

 
When Should Not This Preparation Be Used: 
Hitri tablets are contraindicated in the following conditions: 
- Patients with known hypersensitivity to Ezetimibe 
- Patients with active liver disease who are on statins   
- Lactating mothers who are on statins  
- Children less than 10 years. 

 
Do Not Take This Medicine Without Consulting Your Physician Before Starting 
 Treatment: 
- If you suffer and have suffered in the past from liver impairment 
- If you have sensitivity to lactose 
- If you are pregnant or planning to become pregnant.  
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Hitri tablets, some side effects may appear during the 
course of treatment such as: Headache, diarrhea and abdominal pain. 
 
(Allergic reactions have been reported in general use (which requires treatment right away) 
including (swelling of the face, lips, tongue, and/or throat that may cause difficulty in 
breathing or swallowing and rash). 
 
When Hitri is used together with statins, some side effects may appear during the course of 
treatment such as: Headache, fatigue, abdominal pain, constipation, diarrhea, flatulence, 
nausea, muscle aches, and elevations in some laboratory blood tests of liver function. 
 
 
 



How Will This Medicine Affect Your Daily Life: 
Hitri may cause dizziness. Do not drive or use any tools or machines requiring alertness. 
These effects may be worsening while taking this medicine with alcoholic beverages or 
certain medicines. 
 
Warnings And Precautions: 
- Tell your doctor about all your medical conditions including allergies. 
- Your doctor should do a blood test before you start taking Hitri with a statin. This is to     
   check how well your liver is working 
- Your doctor may also want you to have blood tests to check how well your liver is working   
   after you start taking Hitri with a statin 
- If you have moderate or severe liver problems, Hitri is not recommended 
- The safety and efficacy of the combined use of Hitri and the fibrates (cholesterol lowering   
   medicines) have not been established 
 
Drug Interactions: 
If you are taking other medications concurrently or have just completed treatment with 
another drug inform your physician in order to prevent hazards or loss of efficacy arising 
from drug interactions, this is especially important when using drugs belonging to the 
following groups: Bile acid sequestrants (cholestyramine), cyclosporine, fibrates, and 
anticoagulants(such as; warfarin,phenprocoumon, or fluindione). 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children 
2. If an excessive dose is taken or if a child swallowed the medication accidentally, seek help 
    at an emergency and take the remaining medicine with you 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are 
    taking the right medication    
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date  
6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage 
7. Use the drug only as prescribed. In the case any adverse effect not mentioned in this 
    leaflet develops, discontinue use and consult your physician. 
      
Dosage And Directions For Use: 
- The dose is according to physician’s instructions 
- Hitri tablets can be taken with or without food 
- Take Hitri at least 2 hours before or 4 hours after taking the bile acid sequestrant (such as 

cholestyramine) 
- Hitri can be taken at the same time with the statins 
- Swallow Hitri tablets with a small amount of water. Do not chew or crush the tablet 
- Maintain low cholesterol diet while undergoing treatment with Hitri 
- Do not stop taking this medication without consulting your physician first. 
 
 
 



Missed dose: 
- Take the missed dose as soon as you remember, unless it is almost the time for your 

next dose, skip the missed one and continue as your regular dose schedule 
- Do not double the dose to make up the missed dose. 
 
 
Storage: 
Store this medicine in its original pack at temperature between 15-30ºC. 
 
Presentation: 
A box of 30 tablets. 
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١٠ ياتر هاي  
 أقراص 

  
  ملزم بوصفة طبية

  
  :التركيبة الدوائية

  : ١٠ ياتر هاي أقراص
  : يحتوي القرص الواحد على

  ملغم ١٠   ميبيزيتيإ
  

  :الفاعلية العالجية
  .الدهنيات متصاصإمانع 

  
  :ستعماالتاإل

في الدم كمساعد لنظام الحمية لخفض نسبة الكوليسترول ياتر هاي أقراصتستخدم    -  
  استاتين ڤمثل سيم(كعالج مشترك مع أدوية من فصيلة الستاتينات  في بعض األحيان هاي تراي يعطى -
  ).استاتينڤوأتور  

  
  :العالجهذا ستعمال إيمنع متى 
  :في الحاالت التالية يترا هايأقراص  ستخدامإيمنع 

  لإلزيتيميب معروفة حساسية المرضى الذين لديهم -
  اتالمرضى الذين يعانون من مرض نشط في الكبد و يستخدمون الستاتين -
  اتالمرضعات اللواتي يستخدمن الستاتين -
  .األطفال دون العاشرة من العمر -
  
  :تستخدم هذا الدواء دون استشارة طبيبك قبل بدء العالج ال
  تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكبد ٳذا كنت -
  إذا وجد لديك حساسية لالكتوز -
  .حامالً أو تخططين ألن تصبحي حامالً ٳذا كنت  -
  

  :األعراض الجانبية
، قد تحدث بعض األعراض الجانبية خالل فترة  ياتر هايإضافة إلى التأثيرات العالجية المرغوبة لدواء 

 .ألم في البطنو سهالإ٬صداع :مثل العالج
 

  إنتفاخ في ( ذلك بما في) ذلك يتطلب عالج فوري( يمكن حدوث تفاعالت الحساسية خالل اإلستعمال بشكل العام (  
  ).جلدي  لبلع وطفحالتي قد تسبب صعوبة في التنفس أو ا الحلقأو /و  اللسان، ،الشفتين، الوجه   

  
عند اإلستعمال المشترك لهاي تراي مع الستاتينات ، قد تحدث بعض األعراض الجانبية خالل فترة العالج 

في  الم في العضالت و إرتفاعآألم في البطن،إمساك، إسهال،غازات في البطن،غثيان،إرهاق،صداع،:مثل
  .المخبرية لوظيفة الكبد الدم بعض فحوصات

  
  :الدواء على حياتك اليوميةكيف يؤثر هذا 

 قد هذه األعراض .تتطلب اليقظةستعمال أدوات أو آالت إالسياقة أو ب ال تقم. دوارال ياهاي تر سببي قد
  .أثناء تناول هذا الدواء مع المشروبات الكحولية أو أدوية معينة تصبح أكثر سوءاً 

  



 : و اإلحتياطات التحذيرات
  حاالت الحساسية بما في ذلك تك الطبيةالبلغ طبيبك عن كل حاأ- 
   وذلك لكي . مع ستاتين ياهاي ترسيقوم طبيبك بتوجيهك إجراء فحص دم قبل أن تبدأ بتناول  -
  يفحص إلى أي حد يعمل الكبد الخاص بك بشكل جيد  
    من الممكن أن يرغب طبيبك بتوجيهك إجراء فحص دم لكي يفحص إلى أي حد يعمل الكبد  -
 مع ستاتين ياهاي ترد بعد أن بدأت بتناول الخاص بك بشكل جي  
 غير موصى به هاي ترايمشاكل متوسطة أو حادة في الكبد، إذا كنت تعاني من  -
  .غير مؤكدة )لخفض الكوليسترولأدوية (الفيبرات و هاي ترايج المشترك بالللع فاعليةمان والألا -

  
  :دويةالتفاعالت بين األ

نتهيت مؤخراً من العالج بدواء آخر، اعلم طبيبك بذلك لتجنب إأو في نفس الوقت  اً آخر ٳذا كنت تستخدم دواءً 
عندما تستخدم أدوية تنتمي هذا مهم خاصة  ٬ المخاطر أوقلة نجاعة العالج التي تنتج من التفاعالت بين األدوية

مميعات و فايبرات ٬نسيكلوسبوري ٬)امينيرالكوليست(األدوية الرابطة للحموض الصفراوية  :التالية للمجموعات
  .)، فينبروكومون أو الفلوينديونوارفرينال مثل( الدم

  
  :لتجنب التسمم

  طفال يدي األأاحفظ الدواء بعيداً عن متناول . ١
الطوارئ  مقس باشرة الى تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ، عليك التوجه م ذاٳ وأٳذا تناولت جرعة زائدة . ٢

  الدواءع اخذ الكمية المتبقية من م
  ستشارة الطبيبإحداث التقيؤ دون إال تحاول . ٣
  نك تأخذ الدواء الموصوف لكأتأكد ك في الظالم واقرأ التعليمات لتؤال تتناول دوا. ٤
نتهاء المذكورتأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية الدواء وال تأخذ ال. ٥  دواء بعد تاريخ ا
  فترة التخزينلشديدتين خالل لرطوبة ااتعريض الدواء للحرارة و تجنب. ٦
ستخدام إتوقف عن  غير واردة في النشرة، جانبية عراضأ أي في حالة ظهور. تناول الدواء حسب الوصفة فقط. ٧

  .كطبيباعلم العالج و
  

  :ستخدامالجرعة الدوائية و تعليمات اإل
 .الجرعة حسب إرشادات الطبيب -
   ممع أو بدون الطعا ياتر هاي أقراص يمكن تناول -
  مثل( ساعات بعد تناول الدواء الرابط للحموض الصفراوية ٤تناول هاي تراي ساعتين على األقل قبل أو  -
  )رامينتيالكوليس  
    ٍن واحدآمكن تناول هاي تراي مع الستاتين في ي -
  ال تقم بمضغ أوكسر القرص.القليل من الماءمع  ياتر هاي ابتلع أقراص -
  ستخدام هاي ترايإالكوليسترول أثناء ني بعلى تناول غذاء غيرغ حافظ -
  .ًستشارة طبيبك أوالإ ال تتوقف عن تناول هذا الدواء دون -

  
  :جرعةالفي حال نسيان 

  اكمل حسب المنسية و  اترك الجرعة ٬ولكن إذا اقترب موعد الجرعة التالية ٬المنسية حالما تتذكرتناول الجرعة  -
  عتيادياإلجدول الجرعات   
  .بمضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة المنسيةال تقم  -
  

  :التخزين
  .م °٣٠ -١٥على درجة حرارة ما بين  األصليةالدواء قي عبوته  احفظ هذا

  
  



  
  

 :العبوة
  .قرص ٣٠علبة تحتوي على 

  
  
  

  ٨١شارع المدارس رقم 
  ٨٥ب . ص 

  فلسطين - بيت جاال
beitjalapharma.comhttp://www.  

1401300-0         
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