
.זו תרופה ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור•
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•
 אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה•

.לשלך זהים שלהם הסימפטומים
 לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
•

:זה בעלון
משמש הוא ולמהVIMOVO  זה מה1.
VIMOVO נטילת לפני לדעת עליך מה2.
VIMOVO את לקחת כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.
VIMOVO את לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהVIMOVO  זה מה1.

VIMOVO זה מה
 שונות תרופות שתי מכיל .Esomeprazole-שונה בצורה פועלת הללו מהתרופות אחת כל.

VIMOVO ו נפרוקסן הנקראות
" (NSAIDs). סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות" הנקראות תרופות לקבוצת שייכת נפרוקסן•

.ודלקת כאב מפחית זה
 בקיבה החומצה כמות את מפחית זה". פרוטון משאבת מעכבי" הנקראות תרופות לקבוצת שייך.

Esomeprazole
•

NSAIDs.ליטול שצריכים בחולים קיבה ובעיות כיבים להתפתחות הסיכון את להפחית עוזר 
Esomeprazole

VIMOVO משמש למה
VIMOVO של בתסמינים להקלה במבוגרים משמש:
.אוסטיאוארתריטיס•

.שגרונית מפרקים דלקת•
.ספונדיליטיס אנקילוזינג•

VIMOVO) דלקת( וחום אדמומיות, נפיחות, כאב להפחית עוזר.

 בסיכון ואתה שלך הכאב על להקל כדי סביר לא נחשבNSAID  של יותר נמוך מינון אם זו תרופה לך תינתן
NSAIDs. נטילת בעת) מעיים( שלך הדק המעי של) תריסריון( הראשון בחלק כיב או קיבה בכיב ללקות

VIMOVO נטילת לפני לדעת עליך מה2.
:אםVIMOVO  ליטול אין

.לנפרוקסן) יתר רגיש( אלרגי אתה•
.פרוטון משאבת המעכבות אחרות לתרופות או לאזומפרזול אלרגי אתה•
6). בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים אחד לכל אלרגי אתה•
-HIV).ב לטיפול המשמשת"nelfinavir" ( או"atazanavir"  בשם תרופה נוטל אתה•
 דיקלופנק, איבופרופן כגון אחריםNSAIDs  או נפרוקסן), אספירין כגון( אצטילסליצילית חומצה אם•

 תגובה או) צפצופים( מאסטמה לסבול לך גרמוcelecoxib, etoricoxib)  למשל(COX 2- מעכבי או
) .אורטיקריה( בעור פריחה או גירוד כגון אלרגית

.להריון האחרונים החודשים-3 ב את •

500TMVIMOVO מ"ג/20 מ"ג טבליות בשחרור שונה
נפרוקסן ואיזומפרזול

TITLE - NAPROXEN + ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM/ VIMOVO 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-naproxen-esomeprazole-magnesium-vimovo-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.5743.pdf


•
•
•

 או בבטן כיב לך יש. בלב או בכליות, בכבד בעיותחמָּורלך יש
.במעיים

.צפוי ובלתי רציני דימום או כלשהי דימום הפרעת לך יש

 הרוקח או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם. עליך חל לעיל מהדברים אחד אםVIMOVO  תיקח אל
VIMOVO. נטילת לפני שלך

זהירות ואמצעי אזהרות
VIMOVO. נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח

 בזמן או לפני לך קורה הבאים מהדברים אחד אם שלך הרופא עם מיד ולדברVIMOVO  ליטול אסור
:אחרת מחלה של הסימפטומים את להסתיר עלולה זו שתרופה מכיווןVIMOVO,  נוטל שאתה

.בבליעה בעיות לכם ויש סיבה ללא במשקל הרבה יורדים אתם•
.דם או אוכל להקיא מתחיל אתה•
).בדם מוכתמת צואה( שחורה צואה מעביר אתה•

.התרופה נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח), בטוח שאינך או( עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

:אם התרופה נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם בדוק
).כיבית קוליטיס או קרוהן מחלת( שלך במעיים דלקת לך יש•
.קשיש אתה אם או שלך בכליות או בכבד אחרות בעיות לך יש•
 מעכבי, קלופידוגרל, וורפרין, הפה דרך הנלקחים קורטיקוסטרואידים כגון תרופות נוטל אתה•

NSAIDs  או) אספירין( אצטילסליצילית חומצה(SSRI),  סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה
-VIMOVO).ו אחרות תרופות סעיף ראה(COX 2- מעכבי כולל
 של מרכיב שהיא( לאזומפרזול דומה בתרופה טיפול לאחר עורית תגובה לך הייתה פעם אי

(VIMOVOקיבה חומצת המפחיתה.
A). כרומוגרנין( ספציפית דם בדיקת לעבור אמור אתה

•

•

.התרופה נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח), בטוח שאינך או( עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

 על שלך לרופא לדווח תתבקש. שלך הרופא את ליידע עליך, דימום או קיבה כיב בעבר חווית אם
).כאבים למשל( שלך מהבטן חריגים תסמינים
שבץ או) הלב שריר אוטם( לב להתקף בסיכון קטנה לעלייה קשורות להיות עשויותVIMOVO  כגון תרופות

.הטיפול משך את או המומלץ מהמינון לחרוג אין. ממושך וטיפול גבוהים מינונים עם יותר סביר סיכון כל.

 להפחית כדי האפשרי ביותר הקצר הזמן למשך ביותר הנמוך היעיל במינוןVIMOVO  לך מתאים עדיין.
ב להשתמש ישnaproxen- אם קבוע במרווח יעריך שלך הרופא לכן. רצויות בלתי לתופעות הסיכון את

NSAIDs, לכל באשר naproxen.  NSAIDאת מכיל VIMOVO
 משכך שהחומר עד שעות מספר לוקח שכן, חריף כאב של מהירה הקלה להשגת מתאים אינו.

VIMOVO שלך בדם נקלט נפרוקסן הכאבים
 עלול שאתה חושב או קודם שבץ, לב בעיות לך יש אם זו תרופה נטילת לפני שלך הרופא עם בדוק, כן כמו

:אם האלה הבעיות את לקבל בסיכון להיות עלול אתה. אלה לבעיות בסיכון להיות

.גבוה דם לחץ לך יש•
.שלך הדם בקרישת או שלך הדם במחזור בעיות לך יש•
.סוכרת לך יש•
.גבוה כולסטרול לך יש•
.מעשן אתה•

 עלולה, משנה יותר של תקופה פני על במיוחד-VIMOVO), ב מרכיב שהוא( פרוטון משאבת מעכב נטילת
 לך יש אם שלך לרופא ספר. השדרה עמוד או היד כף פרק, בירך לשבר הסיכון את מעט להגביר

).לאוסטאופורוזיס הסיכון את להגביר שיכולים( קורטיקוסטרואידים נוטל אתה אם או אוסטיאופורוזיס



 בהקדם שלך לרופא ספר, לשמש החשופים באזורים במיוחד, שלך העור על פריחה מקבל אתה אם
 אחרות לוואי תופעות כל גם להזכיר זכור-VIMOVO. ב הטיפול את להפסיק שתצטרך ייתכן שכן, האפשרי

.שלך במפרקים כאב כמו

נוער ובני ילדים

VIMOVO ומטה18  בני מתבגרים או בילדים לשימוש מומלץ אינו.

-VIMOVOו אחרות תרופות
 כולל זה. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר אנא

 על להשפיע יכול-VIMOVO ש היא לכך הסיבה. צמחיות תרופות כולל, מרשם ללא קונה שאתה תרופות
 של הפעולה אופן על להשפיע יכולות אחרות תרופות כמה, כן כמו. אחרות תרופות של הפעולה אופן

.VIMOVO
:נוטל אתה אם לרוקח או לרופא וספר זו תרופה ליטול אין

-HIV).ב לטיפול המשמשת"nelfinavir" ( או"atazanavir"  הנקראת תרופה•

:הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 חומצה נוטל אתה אם). דם קרישי למניעת או כאבים כמשכך משמשת() אספירין( אצטילסליצילית חומצה•

VIMOVO. לקחת תוכל שעדיין ייתכן) אספירין( נמוך במינון אצטילסליצילית
COX).2- מעכבי כולל( אחרותNSAID  תרופות
 לטיפול המשמשים(voriconazole  אוketoconazole, itraconazole, posaconazole  כגון מסוימות תרופות

).פטרייה ידי על הנגרמים בזיהומים
). קבוצה מאותה אחרת סרטנית אנטי תרופה או( ארלוטיניב
).כולסטרול להפחתת משמש( כולסטירמין

( Clarithromycinבזיהום לטיפול משמש.)
( דיאזפאם. מוקסיפלוקסצין או ציפרלקס כגון), לזיהומים" (קווינולון אנטיביוטיקה"

 כגון הידנטואינים). באפילפסיה בשימוש או השרירים להרפיית, בחרדה לטיפול משמש
).באפילפסיה לטיפול המשמשים( פניטואין
).דיכאון של סוגים בכמה לטיפול משמש( ליתיום

 פסוריאזיס, שגרונית מפרקים בדלקת לטיפול משמש) .)לגאוט( פרובנציד.
( Methotrexateוסרטן

 הפרעת או ורי'מז בדיכאון לטיפול משמשים(" (SSRI) סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי"
).חרדה

 של החיסוניות התגובות להפחתת המשמשות תרופות) .)לב בהפרעות לטיפול משמש( דיגוקסין.
Ciclosporin או( Tacrolimus הגוף

 בדם הסוכר ברמת לשליטה המשמשות הפה דרך תרופות( גלימפיריד כגון סולפונילאוריאה
).בסוכרת
 או פורוסמיד כגון( משתנים הנקראות גבוה דם בלחץ לטיפול המשמשות תרופות

 כגון(II  לאנגיוטנסין לקולטן אנטגוניסטים), אנלפריל כגון(ACE  מעכבי), הידרוכלורותיאזיד
).פרופרנולול כגון( בטא וחוסמי) לוסארטן
 אנטי כתרופות המשמשים( פרדניזולון או הידרוקורטיזון כגון קורטיקוסטרואידים תרופות
).דלקתיות
. קלופידוגרל או הפרין, דיקומרול, וורפרין כמו, שלך הדם קרישת לעצירת תרופה

Rifampicin)בשחפת לטיפול משמש.(
). קל בדיכאון לטיפול משמשperforatum) (Hypericum)  וורט ון'ג סנט

Cilostazole)לקויה דם זרימת עקב ברגליים לכאבים משמש.(

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
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•
•

 נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח), בטוח שאינך או( עליך חל לעיל מהדברים אחד אם
.VIMOVO

VIMOVO ושתייה אוכל עם
 את קחVIMOVO.  של ההשפעה את לעכב או/ו להפחית עלול שהדבר מכיוון אוכל עםVIMOVO  ליטול אין

.הארוחה לפני דקות30  לפחות שלך הטבליות

ופוריות הנקה, הריון
.להריון האחרונים החודשים-3 ב אתה אםVIMOVO  תיקח אל•



. ההריון של השני או הראשון בשליש אתה אם התרופה נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח•
VIMOVO. לקחת יכול אתה אם יחליט שלך הרופא

 אם. האם לחלב לעבור עלולות קטנות שכמויות היא לכך הסיבהVIMOVO.  נוטלת את אם תניקי אל
VIMOVO. ליטול אסור להניק מתכננת את

 או להריון להיכנס עלולה, בהריון את אם כלשהי תרופה נטילת לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל
 מתכוון אתה אם שלך הרופא את ליידע עליך. להריון הכניסה על להקשות עשויVIMOVO . מניקה
.להריון להיכנס בעיות לך יש אם או להריון להיכנס

•

במכונות ושימוש נהיגה
 להשתמש או לנהוג אין, קורה זה אםVIMOVO.  נטילת בזמן מטושטשת ראייה לחוות או סחרחורת להרגיש עלול אתה

.כלשהן מכונות או בכלים

parahydroxybenzoate )E216(.ופרופיל parahydroxybenzoate )E218( מתיל מכיל VIMOVO
.מיד יתרחשו לא אלו שתגובות ייתכן. אלרגיות לתגובות לגרום עלולים אלה מרכיבים

VIMOVO נתרן נטול' למעשה כלומר, לטבליה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכיל.'

VIMOVO את לקחת כיצד3.
.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

זו תרופה נטילת
 לקחת חשוב. הטבליות את לכתוש או לפצל, ללעוס אין. מים עם בשלמותן הטבליות את לבלוע יש•

.כראוי תפעל שלך שהתרופה כדי שלמות הטבליות את
 של המגנה ההשפעה את להפחית עשוי מזון. הארוחה לפני דקות30  לפחות שלך הטבליות את קח

VIMOVOודלקות כאבים על בהקלה ניכר לעיכוב לגרום גם עלול מזון. שלך והמעיים הבטן על.

 אם במיוחד( אחריך לעקוב ירצה שלך הרופא, רב זמן במשך זו תרופה נוטל אתה אם
).משנה יותר במשך אותה נוטל אתה

•

•

לקחת כמה
.לך אמר שלך הרופא עוד כל ביום פעמיים אחת טבליה קח•

 לרשום עשוי הוא, לך מתאים אינו הזה שהמינון חושב שלך הרופא אם. ג"מ20 /ג"מ-500 ב רק זמין.•
VIMOVO אחר טיפול

צריך שאתה ממהVIMOVO  יותר לוקח אתה אם

 יתר מנת של תסמינים. הרוקח או הרופא עם מיד שוחח, צריך שאתה ממהVIMOVO  יותר לוקח אתה אם
, בחילות, עיכול הפרעות, צרבת, נוחות אי או/ו עליונה בטן כאבי, נמנום, סחרחורת, עייפות לכלול עשויים
. מהרגיל גבוהות חומצה רמות, חמורות להיות שיכולות בכליות בעיות), דם בבדיקת המוצגות( כבד בעיות

 אלרגיות תגובות, תרדמת, נשימה קשיי, גבוה דם לחץ, במעיים או בקיבה דימום, הקאות, בלבול, דם
) התמוטטות או/ו הגרון או/ו הפנים של נפיחות, בעור פריחות, נשימה קוצר לכלול שעשויות( פתאומיות

.הגוף תנועות מבוקרות ובלתי

VIMOVO ליטול שכחת אם
הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע אותה קח, מנה ליטול שכחת אם•

.שהוחמצה המנה על דלג, שלך
.שנשכחה מנה על לפצות כדי) בו-זמנית מנות שתי( כפולה מנה ליטול אין •

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.



 תופעות. אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו
.זו תרופה עם להתרחש עשויות הבאות הלוואי
 החמורות הלוואי מתופעות באחת מבחין אתה אם לרופא מיד ופנהVIMOVO  ליטול הפסק
:דחוף רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן-  הבאות

 בבליעה קשיים או התעלפות, פריחה, בגוף או ובגרון בלשון, בשפתיים נפיחות, פתאומיים צפצופים•
).חמורה אלרגית תגובה(

, בשפתיים ודימומים חמורות שלפוחיות גם ייתכנו. קילוף או שלפוחיות עם העור של אדמומיות
.המין ובאיברי באף, בפה, בעיניים
.בכבד בעיות של סימפטומים להיות שיכולים ועייפות כהה שתן, העיניים לובן או העור של הצהבה

 או) הלב שריר אוטם( לב להתקף קטן מוגבר לסיכון קשורות להיות עשויותVIMOVO  כגון תרופות
 בלבול, השמאלית בזרוע ולמטה ולכתפיים לצוואר המתפשטים בחזה כאבים כוללים הסימנים. שבץ
.הגוף של אחד בצד רק להיות שיכולים תחושה חוסר או שרירים חולשת או

 אתה. דמי שלשול לך שיש או) צואה( שחורות דביקות יציאות עובר אתה
.קפה טחון כמו שנראים כהים חלקיקים או דם כל מקיא

•

•

•

•
•

:הבאים מהדברים באחד נתקל אתה אם האפשרי בהקדם שלך הרופא עם שוחח

VIMOVO חיסוני למחסור שמוביל מה הלבנים הדם תאי על להשפיע נדירים במקרים עלול.

 זיהום של סימפטומים עם חום או מאוד מופחת כללי מצב עם חום כמו תסמינים עם זיהום לך יש אם
 בהקדם שלך הרופא עם להתייעץ עליך, שתן במתן קשיים או בפה או בגרון, בצוואר כאבים כגון מקומי

 על מידע לתת לך חשוב. דם בבדיקת) אגרנולוציטוזיס( לבנים דם בתאי מחסור לשלול ניתן. האפשרי
.זה בשלב שלך התרופות

:כוללות אחרות אפשריות לוואי תופעות

)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
.ראֹׁש ּכאְבֵ•
.עייף מרגיש•
.צמא מרגיש•
.מדוכא מרגיש•
.נשימה חסר מרגיש•
.מוגברת הזעה•
.בעור ופריחה מגרד עור•
).ורטיגו( ספינינג תחושת•
 העור על כתמים או חבורות, סגולים או אדומים סימנים•

).הקאה( חולה או) בחילה( חולי הרגשת. שלך
 מופרעת שינה). פלפיטציות( בלב מרפרפת תחושה

 או שמיעה בעיות). שינה נדודי( שינה קשיי או
 או נמנום תחושת, סחרחורת. באוזניים צלצולים
 הרגליים, הידיים של נפיחות. סחרחורת תחושת

.הפה בתוך דלקת). בצקת( והקרסוליים

.ראייה בעיות
 כיב או קיבה כיב). גזים( רוח או גיהוקים, עצירות, עיכול הפרעות, צרבת, בטן כאבי, שלשול
.הדק המעי של) תריסריון( הראשון בחלק
 פוליפים). קיבה דלקת( הקיבה רירית של דלקת

.בבטן שפירים

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

)פחות או אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( מאוד נדיר או נדיר, נדיר
.בפה כיבים או כואב פה•
.עיניים כאבי או הלחמית דלקת, מטושטשת ראייה כגון ראייה בעיות•



•
•
•

.מוזרים חלומות
.ישנוני מרגיש
 של מוגברת וכמות צמא תחושת לכלול עשויים התסמינים. שלך בדם) גלוקוז( הסוכר בכמות עלייה
.שתן
 הזעה, חולשה או רעב תחושת לכלול עשויים התסמינים. שלך בדם) גלוקוז( סוכר של נמוכות רמות
.מהיר ודופק
.תרדמת
 או הקיבה של) חור( ניקוב. הדם כלי של דלקת
.המעי
 מה, הגוף את תוקפת הגוף של החיסון מערכת שבה מחלה(SLE),  מערכתית אדמנתית זאבת
.וחום בעור פריחות, פרקים לכאבי שגורם
.מוגדלות לימפה בלוטות

חום). ארוך זמן ולאורך גבוהים במינונים-VIMOVO ב משתמשים אם( השדרה עמוד או היד כף פרק, הירך של שבר

.
.התִעלַפְּות

.יבש פה
.תֹוקּפנָּות

.שמיעה אובדן
.אסטמה התקף
.התקפים או התקפים
.תקופתיות בעיות

.במשקל שינויים
).אלופציה( שיער נשירת
).כוורות( גושית פריחה
. גברים אצל מוגדל חזה). ארתרלגיה( פרקים כאבי
. בשרירים רעד או עוויתות. נפוחה או כואבת לשון
 או שרירים חולשת. בטעם שינויים או בתיאבון בעיות
 יותר רב זמן להימשך עשוי שלך הדם). מיאלגיה( כאב

, חום. להריון בכניסה לנשים בעיות. להקריש
 לא דופק. זיהום של אחרים סימנים או אדמומיות

" כגון עקצוץ תחושות. מאוד מהיר או איטי, סדיר
נסער מרגיש. בריכוז או בזיכרון קושי". ומחטים סיכות

, טוב לא מרגיש כלל בדרך. עצבני או חרדה, מבולבל,
.אנרגיה וחסר חלש

 או גבוה דם לחץ. מים שהרווחת בגלל בגופך כואבים או נפוחים חלקים
.סחרחורת או עילפון להרגיש עלול אתה. נמוך

לראות. השמש לאור בחשיפה יותר רגיש הופך שלך שהעור או, שלפוחיות או בעור פריחה
).הזיות( שם שאינם דברים לשמוע או להרגיש,

 יכול שלך הרופא. פועל שלך הכבד כיצד לראות כדי כגון, שלך הדם בדיקות בתוצאות שינויים
.יותר להסביר
( בשתן דם. פטרייה ידי על ונגרם המעיים על להשפיע שעלול" קיכלי" הנקרא זיהום
.גב כאבי לך שיש ייתכן. אחרות כליות בעיות או) מים
 של נפיחות או ריאות דלקת של סימנים להיות עשוי זה. לאט לאט להחמיר שעלולים, נשימה קשיי

.המתפתחות הריאות
.והתכווצויות) הקאות( חולה, לחולשה לגרום עלול זה. שלך בדם) נתרן( מלח של נמוכות רמות

 לאור רגישות, ראש כאב, תפוס צוואר, בחילה או הרגשה, חום כגון המוח קרום דלקת של תסמינים
.ובלבול בהיר
 חיוור בצבע צואה. לגב שמתפשטים עזים בטן כאבי כוללים הסימנים. שלך הלבלב עם בעיות

 כבד ספיקת לאי להוביל עלולות חמורות כבד בעיות). הפטיטיס( חמורות כבד לבעיות סימן המהווה
.במוח ולהפרעה

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•



 הסימנים. כיבית קוליטיס או קרוהן מחלת כגון דלקתיות מעי מחלות של החמרה או קוליטיס•
.במשקל וירידה הקאות, שלשולים, בטן כאבי כוללים
 לגרום יכול זה. דם טסיות או לבנים תאים), אנמיה( אדומים תאים של מופחת מספר כמו דם בעיות

 מוגבר מספר. יותר גבוהים לזיהומים לגרום או גרון כאב, קשות צמרמורות, חום, חבורות, לחולשה
).אאוזינופיליה( לבנים דם תאי של מסוים סוג של

).פנציטופניה( הדם תאי סוגי בכל מחסור
 לכלול עשויים הסימנים. שלך הדם לכלי נזק או הגוף ברחבי דם שואב שלך הלב שבו באופן בעיות
.כללי כאב או בחזה כאבים, עילפון תחושת, נשימה קוצר, עייפות

•

•
•
•

)הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידוע לא
. לרדת עלולות שלך בדם המגנזיום שרמות ייתכן, חודשים משלושה יותרVIMOVO  לוקח אתה אם•

, התמצאות חוסר, רצוניות לא שרירים התכווצויות, עייפות מגנזיום של נמוכות ברמות לראות ניתן
 לרופא ספר אנא, הללו מהתסמינים אחד מקבל אתה אם. הלב בקצב עלייה או סחרחורת, עוויתות

בדם הסידן או האשלגן ברמות להפחתה גם להוביל יכולות מגנזיום של נמוכות רמות. בהקדם שלך
.שלך המגנזיום רמות אחר לעקוב כדי סדירות דם בדיקות לבצע להחליט עשוי שלך הרופא.

.במפרקים כאבים עם אולי, פריחה •

.מהם אחד אף תקבל שלא ייתכן.אפשריות לוואי תופעות של זו מרשימה תדאג אל
לוואי תופעות על דיווח
 שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

:דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות

אירלנד
. Pharmacovigilance, HPRAwww.hpra.ie אינטרנט אתר:

ּברְִיטנִַיהָ

-Play בCard Yellow MHRA  את חפש או yellowcardwww.mhra.gov.uk/:ב הצהובים הכרטיסים תוכנית
Googleאו  Store AppApple

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על

VIMOVO את לאחסן כיצד5.
.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 תאריךEXP.  לאחר   השלפוחית או הבקבוק, הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה

.צלזיוס מעלות30  מעל לאחסן אין

.לחות מפני להגן מנת על היטב סגור הבקבוק את ולשמור המקורית באריזה לאחסן יש: בקבוק

.לחות מפני להגנה המקורית באריזה לאחסן יש: שלפוחית
 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין

.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

VIMOVO מכיל מה
.ג"מEsomeprazole -20 ו ג"מ500  נפרוקסן הם הפעילים החומרים•
K90  מגנזיום, נתרן קרוסקרמלוז הם הטבליה בליבת) העזר חומרי( המרכיבים שאר•

,stearate, povidoneגליצרול, הסרט לציפוי קרנובה ובשעוות, קולואידי חמצני דו סיליקון 
, צהוב(E172,  ברזל תחמוצתmPas). ), -50 וmPas (3 2910  מסוג היפרומלוז40-55,  מונוסטארט

 מתיל30%,  פיזור(1:1)  אקרילט מתאקרילית-אתיל חומצה קופולימר8000,  מאקרוגול), שחור
 פרופיל, גליקול פרופילן80,  פוליסורבט, פולידקסטרוז(E218),  פארהידרוקסי-בנזואט
.ציטראט טריאתיל(E171),  חמצני דו טיטניום, לאורילסולפט נתרן(E216),  פארהידרוקסי-בנזואט



האריזה ותכולתVIMOVO  נראה איך
.שחורה בדיו500/20  המסומנות מ"מ18x9.5  בגודל אובליות צהובות טבליות הן אלו

:בקבוק
.שונה בשחרור טבליות500  או180 100, 60, 30, 20, 10, 6, -  אריזה גדלי

).יבשות הטבליות על לשמירה( הבורג בסגירת ל'סיליקה-ג מייבש חומר מכילים הבקבוקים

:אלומיניום   שלפוחית חבילת
 כל לא. שונה בשחרור טבליות100  או60 30, 20, 10, - אריזה גדלי
.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי

ויצרן שיווק אישור בעל

Park, Citywest, Co. Dublin, Ireland Business  ידי על מוחזקVIMOVO  של השיווק אישור
Road, Citywest Kingswood Ltd, 4045 Pharma.Grünenthal

Aachen, Germany 52078, 6, GmbH, Zieglerstraße Grünenthalידי על מיוצר VIMOVO
.

אֹו
Södertälje,  85-151 AB, SEAstraZeneca שוודיה

:הבאות במדינותVimovo,  השם תחת-EEA ב החברות במדינות מורשה זה תרופתי מוצר

, הולנד, לוקסמבורג, ליטא, לטביה, איטליה, אירלנד, גרמניה, פינלנד, אסטוניה, בולגריה, בלגיה, אוסטריה
.ובריטניה שוודיה, ספרד, רומניה, פורטוגל, נורבגיה

2021. באוקטובר לאחרונה עודכן זה עלון

בלבד בריטניה

 או גדולות באותיות, ברייל בכתב זה עלון של עותק לבקש או להאזין כדי
:תשלום ללא, התקשר אנא, באודיו
0800 1985000
:הבא המידע את לתת מוכנים היו אנא

מוצר שם
ג"מ20 /ג"מVIMOVO 500  טבליות

סימוכין מספר
50414/0022

.לעיוורים המלכותי הלאומי המכון ידי על הניתן שירות זהו


