
VIMOVOTM500 mg/20 mg comprimate cu eliberare modificată
naproxen și esomeprazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament.

• Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

• Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

• Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu-l transmite altora. Le poate dăuna, chiar dacă 
simptomele lor sunt aceleași cu ale dumneavoastră.

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice reacții adverse posibile care 

nu sunt enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

•

În acest prospect:

1. Ce este VIMOVO și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi VIMOVO
3. Cum să luaţi VIMOVO
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează VIMOVO
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este VIMOVO și pentru ce se utilizează
Ce este VIMOVO
VIMOVO conține două medicamente diferite numite naproxen și esomeprazol. Fiecare dintre aceste 
medicamente funcționează într-un mod diferit.
• Naproxenul aparține unui grup de medicamente numite „medicamente antiinflamatoare 

nesteroidiene” (AINS). Reduce durerea și inflamația.
Esomeprazolul aparține unui grup de medicamente numite „inhibitori ai pompei de protoni”. Reduce 
cantitatea de acid din stomac.

•

Esomeprazolul ajută la reducerea riscului de apariție a ulcerelor și a problemelor de stomac la pacienții care 
trebuie să ia AINS.

Pentru ce se utilizează VIMOVO
VIMOVO este utilizat la adulți pentru ameliorarea simptomelor de:

• Osteoartrita.
• Artrita reumatoida.
• Spondilită anchilozantă.

VIMOVO ajută la reducerea durerii, umflăturilor, înroșirii și căldurii (inflamației).

Vi se va administra acest medicament dacă se consideră că o doză mai mică de AINS este puțin probabil să vă 
amelioreze durerea și aveți riscul de a suferi un ulcer de stomac sau un ulcer în prima parte (duoden) a intestinului 
subțire (intestin) atunci când luați AINS.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați VIMOVO
Nu luați VIMOVO dacă:
• Sunteți alergic (hipersensibil) la naproxen.
• Sunteți alergic la esomeprazol sau la alte medicamente inhibitoare ale pompei de protoni.

• Sunteți alergic la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la secțiunea 6).

• Luați un medicament numit „atazanavir” sau „nelfinavir” (utilizat pentru tratarea HIV).
• Dacă acidul acetilsalicilic (de exemplu, aspirina), naproxenul sau alte AINS, cum ar fi ibuprofenul, diclofenacul sau 

inhibitorii COX-2 (de exemplu celecoxib, etoricoxib) v-au determinat să aveți astm bronșic (wheeziness) sau o reacție 
alergică, cum ar fi mâncărime sau erupție cutanată (urticarie) .

Esti in ultimele 3 luni de sarcina.•
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Tu aiseverăprobleme cu ficatul, rinichii sau inima. 
Aveți un ulcer în stomac sau intestin.
Aveți orice tulburare de sângerare sau sângerare gravă și neașteptată.

Nu luați VIMOVO dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră. Dacă nu sunteţi sigur, discutaţi cu medicul dumneavoastră 

sau cu farmacistul înainte de a lua VIMOVO.

Avertismente și precauții
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua VIMOVO.

Nu trebuie să luați VIMOVO și să discutați imediat cu medicul dumneavoastră dacă vi se întâmplă oricare dintre următoarele 
situații înainte sau în timp ce luați VIMOVO, deoarece acest medicament poate ascunde simptomele altor boli:

• Slăbești mult fără motiv și ai probleme la înghițire.
• Începi să vomiți mâncare sau sânge.

• Treci scaune negre (fecale pătate de sânge).
Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest 

medicament.

Consultați-vă medicul sau farmacistul înainte de a lua acest medicament dacă:
• Aveți inflamație a intestinelor (boala Crohn sau colită ulceroasă).
• Aveți orice alte probleme cu ficatul sau rinichii sau dacă sunteți în vârstă.
• Luați medicamente precum corticosteroizi administrați pe cale orală, warfarină, clopidogrel, 

inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), acid acetilsalicilic (aspirina) sau AINS, inclusiv 
inhibitori COX-2 (vezi pct. Alte medicamente și VIMOVO).
Ați avut vreodată o reacție cutanată după tratamentul cu un medicament similar cu esomeprazolul (care 
este o componentă a VIMOVO) care reduce aciditatea din stomac.
Trebuie să faceți un test de sânge specific (Cromogranina A).

•

•

Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua acest 

medicament.

Dacă ați avut anterior ulcer gastric sau sângerare, trebuie să anunțați medicul dumneavoastră. Vi se va cere să 
raportați medicului dumneavoastră orice simptome neobișnuite de la stomac (de exemplu durere).

Medicamente precum VIMOVO pot fi asociate cu o mică creștere a riscului de atac de cord (infarct miocardic) 
sau accident vascular cerebral. Orice risc este mai probabil cu doze mari și tratament de lungă durată. Nu 
depășiți doza recomandată sau durata tratamentului.

VIMOVO conține AINS naproxen. Ca și pentru toate AINS, naproxenul trebuie utilizat la cea mai mică doză eficientă 
pentru o durată cât mai scurtă posibilă pentru a reduce riscul de reacții adverse. Prin urmare, medicul dumneavoastră 
va evalua la intervale regulate dacă VIMOVO este încă potrivit pentru dumneavoastră.

VIMOVO nu este potrivit pentru a obține o ameliorare rapidă a durerii acute, deoarece durează câteva ore înainte ca substanța 

analgezică naproxen să fie absorbită în sângele dumneavoastră.

De asemenea, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament dacă aveți probleme cu inima, accident vascular cerebral 

anterior sau credeți că ați putea fi expus riscului acestor probleme. Este posibil să aveți riscul de a avea aceste probleme dacă:

• Ai hipertensiune arterială.
• Aveți probleme cu circulația sângelui sau cu coagularea sângelui.
• Ai diabet.
• Ai colesterolul mare.
• Ești fumător.

Utilizarea unui inhibitor al pompei de protoni (care este o componentă a VIMOVO), în special pe o perioadă mai mare de 
un an, poate crește ușor riscul de fractură la șold, încheietura mâinii sau coloana vertebrală. Spuneți medicului 
dumneavoastră dacă aveți osteoporoză sau dacă luați corticosteroizi (care pot crește riscul de osteoporoză).



Dacă aveți o erupție pe piele, în special în zonele expuse la soare, spuneți medicului dumneavoastră cât mai curând posibil, 
deoarece poate fi necesar să întrerupeți tratamentul cu VIMOVO. Amintiți-vă să menționați și orice alte efecte negative, cum ar 
fi durerea în articulații.

Copii si adolescenti
VIMOVO nu este recomandat pentru utilizare la copii sau adolescenți cu vârsta de 18 ani sau mai tineri.

Alte medicamente și VIMOVO
Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Acestea 

includ medicamentele pe care le cumpărați fără prescripție medicală, inclusiv medicamentele pe bază de plante. Acest lucru se datorează faptului 

că VIMOVO poate afecta modul în care acționează alte medicamente. De asemenea, unele alte medicamente pot afecta modul în care acționează 

VIMOVO.

Nu luați acest medicament și spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați:

• Un medicament numit „atazanavir” sau „nelfinavir” (utilizat pentru tratarea HIV).

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați oricare dintre următoarele medicamente:

• Acid acetilsalicilic (aspirina) (utilizat ca analgezic sau pentru prevenirea cheagurilor de sânge). Dacă luați o doză 
mică de acid acetilsalicilic (aspirină), este posibil să puteți lua în continuare VIMOVO.

Alte medicamente AINS (inclusiv inhibitori de COX-2).
Anumite medicamente, cum ar fi ketoconazol, itraconazol, posaconazol sau voriconazol (utilizate pentru a 
trata infecțiile cauzate de o ciupercă).
Erlotinib (sau un alt medicament anticancer din aceeași clasă). 
Colestiramină (folosită pentru a reduce colesterolul).
Claritromicină (utilizată pentru tratarea infecțiilor).

„antibiotic chinolon”   (pentru infecții), cum ar fi ciprofloxacina sau moxifloxacina. Diazepam 

(utilizat pentru tratarea anxietății, pentru relaxarea mușchilor sau utilizat în epilepsie). Hidantoine, 

cum ar fi fenitoina (utilizată pentru tratarea epilepsiei).

Litiu (utilizat pentru a trata unele tipuri de depresie).
Metotrexat (utilizat pentru tratamentul artritei reumatoide, psoriazisului și cancerului). 

Probenecid (pentru gută).

„Inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei” (ISRS) (utilizați pentru a trata depresia majoră sau tulburarea de 
anxietate).

Ciclosporină sau tacrolimus (medicamente utilizate pentru a atenua reacțiile imune ale organismului). Digoxină 

(utilizată pentru tratarea tulburărilor cardiace).

Sulfoniluree, cum ar fi glimepirida (medicamente orale utilizate pentru a vă controla glicemia în 
diabet).
Medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale crescute numite diuretice (cum ar fi furosemid sau 
hidroclorotiazida), inhibitori ai ECA (cum ar fi enalapril), antagonişti ai receptorilor de angiotensină II (cum este 
losartanul) şi beta-blocante (cum ar fi propranolol).

Medicamente corticosteroizi, cum ar fi hidrocortizonul sau prednisolonul (utilizate ca medicamente 
antiinflamatoare).
Medicamente pentru a vă opri coagularea sângelui, cum ar fi warfarina, dicumarolul, heparina sau clopidogrelul. 

Rifampicină (utilizată pentru tratamentul tuberculozei).

Sunătoare (Hypericum perforatum) (utilizată pentru tratarea depresiei ușoare). Cilostazol (utilizat 

pentru durerea la nivelul picioarelor din cauza fluxului sanguin slab).
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Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte de a lua 

VIMOVO.

VIMOVO cu alimente și băuturi
Nu luați VIMOVO cu alimente, deoarece aceasta poate reduce și/sau întârzia efectul VIMOVO. Luați 
comprimatele cu cel puțin 30 de minute înainte de a lua masa.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea
• Nu luați VIMOVO dacă vă aflați în ultimele 3 luni de sarcină.



• Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a lua acest medicament dacă sunteți în primul sau al doilea 
trimestru de sarcină. Medicul dumneavoastră va decide dacă puteți lua VIMOVO.

Nu alăptați dacă luați VIMOVO. Acest lucru se datorează faptului că cantități mici pot trece în 
laptele matern. Dacă intenționați să alăptați, nu trebuie să luați VIMOVO.

Cereți sfatul medicului dumneavoastră sau farmacistului înainte de a lua orice medicament dacă sunteți 
gravidă, ați putea rămâne gravidă sau alăptați. VIMOVO poate face mai dificilă rămânerea gravidă. Trebuie 
să vă informați medicul dacă intenționați să rămâneți gravidă sau dacă aveți probleme pentru a rămâne 
gravidă.

•

Conducerea și folosirea utilajelor
Este posibil să vă simțiți amețit sau să aveți vedere încețoșată în timp ce luați VIMOVO. Dacă se întâmplă acest lucru, nu conduceți 

vehicule și nu folosiți unelte sau utilaje.

VIMOVO conține parahidroxibenzoat de metil (E218) și parahidroxibenzoat de propil (E216).Aceste 
ingrediente pot provoca reacții alergice. Este posibil ca aceste reacții să nu apară imediat.

VIMOVO conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per comprimat, adică practic „fără sodiu”.

3. Cum să luaţi VIMOVO
Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Consultați medicul sau farmacistul dacă 
nu sunteți sigur.

Luând acest medicament

• Înghițiți comprimatele întregi cu apă. Nu mestecați, împărțiți sau zdrobiți comprimatele. Este important să 
luați comprimatele întregi pentru ca medicamentul să funcționeze corect.
Luați comprimatele cu cel puțin 30 de minute înainte de a lua masa. Alimentele pot reduce efectul protector al VIMOVO asupra 

stomacului și intestinului dumneavoastră. Alimentele pot provoca, de asemenea, o întârziere considerabilă în ameliorarea 

durerii și a inflamației.

Dacă luați acest medicament pentru o perioadă lungă de timp, medicul dumneavoastră va dori să 
vă monitorizeze (în special dacă îl luați mai mult de un an).

•

•

Cât de mult să ia
• Luați un comprimat de două ori pe zi atât timp cât v-a spus medicul dumneavoastră.

• VIMOVO este disponibil numai în 500 mg/20 mg. Dacă medicul dumneavoastră consideră că această doză nu este potrivită pentru 

dumneavoastră, vă poate prescrie un alt tratament.

Dacă luați mai mult VIMOVO decât trebuie

Dacă luați mai mult VIMOVO decât trebuie, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Simptomele unei supradozaj pot include letargie, amețeli, somnolență, dureri abdominale superioare și/sau 
disconfort, arsuri la stomac, indigestie, greață, probleme hepatice (indicate într-un test de sânge), probleme ale 
rinichilor care pot fi severe, mai mari decât nivelurile normale de acid în sânge, confuzie, vărsături, sângerare la 
nivelul stomacului sau intestinelor, hipertensiune arterială, dificultăți de respirație, comă, reacții alergice bruște 
(care pot include dificultăți de respirație, erupții cutanate, umflarea feței și/sau gâtului și/sau colaps) și 
necontrolate miscarile corpului.

Dacă uitaţi să luaţi VIMOVO
• Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru 

următoarea doză, sări peste doza omisă.
Nu luați o doză dublă (două doze în același timp) pentru a compensa doza uitată.•

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile



Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. 
Următoarele reacții adverse pot apărea cu acest medicament.

Opriți administrarea VIMOVO și consultați imediat un medic dacă observați oricare dintre următoarele reacții adverse grave 

– este posibil să aveți nevoie de tratament medical urgent:

• Respirație șuierătoare bruscă, umflare a buzelor, limbii și gâtului sau a corpului, erupție cutanată, leșin sau 
dificultăți la înghițire (reacție alergică severă).
Înroșirea pielii cu vezicule sau peeling. De asemenea, pot apărea vezicule și sângerări severe la nivelul buzelor, 
ochilor, gură, nasului și organelor genitale.
Îngălbenirea pielii sau a albului ochilor, urină închisă la culoare și oboseală care pot fi simptome 
ale problemelor hepatice.
Medicamente precum VIMOVO pot fi asociate cu un risc mic crescut de atac de cord (infarct miocardic) sau 
accident vascular cerebral. Semnele includ durere în piept care se răspândește la gât și umeri și pe brațul 
stâng, confuzie sau slăbiciune sau amorțeală musculară care poate fi doar pe o parte a corpului.

Treceți de mișcări intestinale lipicioase negre (scaune) sau aveți diaree cu sânge. 
Vărsați orice sânge sau particule întunecate care arată ca zațul de cafea.

•

•

•

•
•

Discutați cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil dacă aveți oricare dintre următoarele:

În cazuri rare, VIMOVO poate afecta celulele albe din sânge, ducând la deficiență imunitară.

Dacă aveți o infecție cu simptome precum febră cu o stare generală sever redusă sau febră cu simptome ale 
unei infecții locale, cum ar fi durere la nivelul gâtului, gâtului sau gurii sau dificultăți la urinare, trebuie să vă 
consultați cât mai curând posibil, astfel încât o lipsă de globule albe (agranulocitoză) poate fi exclusă printr-
un test de sânge. Este important să oferiți informații despre medicamentele dumneavoastră în acest 
moment.

Alte reacții adverse posibile includ:

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)
• Durere de cap.

• Senzație de oboseală.

• Senzație de sete.
• Senzație de depresie.
• Senzație de respirație.
• Transpirație crescută.
• Mâncărimi ale pielii și erupții cutanate.

• Senzație de învârtire (vertij).
• Urme roșii sau violete, vânătăi sau pete pe piele. 

Senzație de rău (greață) sau rău (vărsături).
O senzație de fluturare în inimă (palpitații). Somn 
perturbat sau probleme cu somnul (insomnie). 
Probleme cu auzul sau țiuit în urechi. Amețeli, senzație 
de somnolență sau senzație de amețeli. Umflarea 
mâinilor, picioarelor și gleznelor (edem). O inflamație 
în interiorul gurii.
Probleme de vedere.
Diaree, dureri de stomac, arsuri la stomac, indigestie, constipație, eructat sau vânt (flatulență). 
Ulcer de stomac sau ulcer în prima parte (duoden) a intestinului subțire.
Inflamație a mucoasei stomacului (gastrită). 
Polipi benini în stomac.

•
•
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Mai puțin frecvente, rare sau foarte rare (pot afecta până la 1 din 100 de persoane sau mai puțin)

• O gură inflamată sau ulcere bucale.
• Probleme de vedere, cum ar fi vedere încețoșată, conjunctivită sau durere oculară.



•
•
•

Vise ciudate.
Simtandu-se somnoroasa.

O creștere a cantității de zahăr (glucoză) din sânge. Simptomele pot include senzația de sete 
și creșterea cantității de urină.
Niveluri scăzute de zahăr (glucoză) în sânge. Simptomele pot include senzație de foame sau slăbiciune, 
transpirație și bătăi rapide ale inimii.
Comă.
Inflamația vaselor de sânge. Perforarea 
(gaura) stomacului sau intestinului.
Lupusul eritematos sistemic (LES), o boală în care sistemul imunitar al corpului atacă organismul, ceea ce 
provoacă dureri articulare, erupții cutanate și febră.
Glandele limfatice marite.
Fractura șoldului, încheieturii mâinii sau coloanei vertebrale (dacă VIMOVO este utilizat în doze mari și pe durată lungă). 

Febră.

Leșin.
Gură uscată.
Agresiune.
Pierderea auzului.

Criză de astm.
Crize sau convulsii.
Probleme menstruale.

Modificări de greutate.

Căderea părului (alopecie).

Erupție cutanată (urticarie).

Dureri articulare (artralgie). Sânii măriți la bărbați. Limba 
dureroasă sau umflată. Convulsii sau tremor muscular. 
Probleme de apetit sau modificări ale gustului. Slăbiciune sau 
durere musculară (mialgie). Sângele dumneavoastră poate 
dura mai mult să se coaguleze. Probleme pentru femei în a 
rămâne însărcinate. Febră, roșeață sau alte semne de infecție. 
Bătăi neregulate, lente sau foarte rapide ale inimii. Sentimente 
de furnicături, cum ar fi „ace”. Dificultate cu memoria sau 
concentrarea. Senzație de agitație, confuză, anxietate sau 
nervos. În general, senzație de rău, slăbiciune și lipsă de 
energie.

Părți umflate sau dureroase ale corpului, deoarece ați acumulat apă. Tensiune 
arterială ridicată sau scăzută. Este posibil să vă simțiți leșin sau amețit.
Erupție cutanată sau vezicule sau pielea dvs. devine mai sensibilă la expunerea la lumina 
soarelui. A vedea, simți sau auzi lucruri care nu există (halucinații).
Modificări ale rezultatelor testelor de sânge, cum ar fi pentru a vedea cum funcționează ficatul. Medicul dumneavoastră vă poate 

explica mai multe.

O infecție numită „afte” care poate afecta intestinul și este cauzată de o ciupercă. Sânge 
în urină (apă) sau alte probleme cu rinichii. Este posibil să aveți dureri de spate.
Dificultăți de respirație, care se pot agrava încet. Acestea pot fi semne de pneumonie sau de umflare a 
plămânilor în curs de dezvoltare.
Niveluri scăzute de sare (sodiu) în sânge. Acest lucru poate provoca slăbiciune, stare de rău (vărsături) și crampe.

Simptome de meninigită, cum ar fi febră, senzație de rău sau stare de rău, gât înțepenit, dureri de cap, sensibilitate la 
lumină puternică și confuzie.
Probleme cu pancreasul. Semnele includ dureri severe de stomac care se răspândesc la spate. Scaune de 
culoare deschisă, care sunt un semn de probleme hepatice grave (hepatită). Problemele grave ale ficatului pot 
duce la insuficiență hepatică și tulburări ale creierului.
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• Colita sau agravarea bolii inflamatorii intestinale, cum ar fi boala Crohn sau colita ulceroasă. Semnele 
includ dureri de stomac, diaree, vărsături și scădere în greutate.
Probleme de sânge, cum ar fi un număr redus de globule roșii (anemie), globule albe sau trombocite. Acest 
lucru poate provoca slăbiciune, vânătăi, febră, frisoane severe, dureri în gât sau poate crește probabilitatea 
infecțiilor. Creșterea numărului unui anumit tip de globule albe (eozinofilie).
Lipsa tuturor tipurilor de celule sanguine (pancitopenie).
Probleme cu modul în care inima pompează sângele în jurul corpului sau deteriorarea vaselor de sânge. Semnele pot 
include oboseală, dificultăți de respirație, senzație de leșin, durere în piept sau durere generală.
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Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

• Dacă luați VIMOVO mai mult de trei luni, este posibil ca nivelurile de magneziu din sângele dumneavoastră să scadă. 
Nivelurile scăzute de magneziu pot fi văzute ca oboseală, contracții musculare involuntare, dezorientare, convulsii, 
amețeli sau creșterea ritmului cardiac. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, vă rugăm să spuneți imediat 
medicului dumneavoastră. Nivelurile scăzute de magneziu pot duce, de asemenea, la o reducere a nivelurilor de 
potasiu sau calciu din sânge. Medicul dumneavoastră poate decide să efectueze periodic analize de sânge pentru a vă 
monitoriza nivelul de magneziu.

Erupție cutanată, posibil cu dureri la nivelul articulațiilor.•

Nu vă îngrijorați această listă de posibile efecte secundare.Este posibil să nu primiți niciunul dintre ele.

Raportarea efectelor secundare

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Aceasta include orice posibile reacții adverse care nu sunt 

enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin:

Irlanda
Farmacovigilență HPRA, site web:www.hpra.ie .

Regatul Unit

Schema de cartonașe galbene la:www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google 
Play sau Apple App Store

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează VIMOVO

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, flacon sau blister după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

Flacon: A se păstra în ambalajul original și ține flaconul bine închis pentru a fi protejat de 
umiditate.

Blister: A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei uzate sau a reziduurilor menajere. Întrebați-vă farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații
Ce conține VIMOVO

• Substanțele active sunt naproxen 500 mg și esomeprazol 20 mg.
• Celelalte componente (excipienți) din miezul comprimatului sunt croscarmeloză sodică, stearat de 

magneziu, povidonă K90, dioxid de siliciu coloidal și, în filmul de acoperire, ceară de carnauba, 
glicerol monostearat 40-55, hipromeloză tip 2910 (3 mPas, 6 mPas și 50 mPas). ), oxid de fier (E172, 
galben, negru), macrogol 8000, acid metacrilic-copolimer acrilat de etil (1:1) dispersie 30%, 
parahidroxibenzoat de metil (E218), polidextroză, polisorbat 80, propilen glicol, parahidroxibenzoat 
de propil (E216), laurilsulfat de sodiu, dioxid de titan (E171), citrat de trietil.



Cum arată VIMOVO și conținutul ambalajului
Acestea sunt tablete ovale galbene de 18x9,5 mm marcate cu cerneală neagră 500/20.

Sticla:
Mărimi de ambalaj - 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 sau 500 de comprimate cu eliberare modificată.

Sticlele conțin desicant cu silicagel în capacul cu șurub (pentru a menține comprimatele uscate).

Pachet blister din aluminiu:
Mărimi de ambalaj - 10, 20, 30, 60 sau 100 de comprimate cu eliberare modificată. Este posibil ca 

nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de introducere pe piață și producătorul

Autorizația de introducere pe piață pentru VIMOVO este deținută de Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood Road, 
Citywest Business Park, Citywest, Co. Dublin, Irlanda.

VIMOVO este produs de Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Aachen, Germania
.

sau
AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Suedia

Acest medicament este autorizat în statele membre ale SEE sub denumirea Vimovo, în 
următoarele țări:

Austria, Belgia, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, 
Olanda, Norvegia, Portugalia, România, Spania, Suedia și Regatul Unit.

Acest prospect a fost actualizat ultima dată în octombrie 2021.

Numai Marea Britanie

Pentru a asculta sau a solicita o copie a acestui pliant în Braille, litere mari sau 
audio, vă rugăm să sunați gratuit:
0800 198 5000
Vă rugăm să fiți gata să oferiți următoarele informații:

Numele produsului

VIMOVO 500 mg/20 mg comprimate
Numar de referinta
50414/0022

Acesta este un serviciu oferit de Institutul Național Regal al 
Nevăzătorilor.


