
VIMOVOTM500 mg/20 mg tabletter med modifierad frisättning
naproxen och esomeprazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
• Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
• Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.
• Detta läkemedel har ordinerats endast till dig. Ge det inte vidare till andra. Det kan skada dem, 

även om deras symtom är desamma som dina.
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar 
som inte nämns i denna bipacksedel. Se avsnitt 4.

•

I denna broschyr:

1. Vad VIMOVO är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar VIMOVO
3. Hur du tar VIMOVO
4. Eventuella biverkningar
5. Hur VIMOVO ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad VIMOVO är och vad det används för
Vad VIMOVO är
VIMOVO innehåller två olika läkemedel som kallas naproxen och esomeprazol. Var och en av dessa 
läkemedel fungerar på olika sätt.
• Naproxen tillhör en grupp läkemedel som kallas "icke-steroida antiinflammatoriska 

läkemedel" (NSAID). Det minskar smärta och inflammation.
Esomeprazol tillhör en grupp läkemedel som kallas "protonpumpshämmare". Det 
minskar mängden syra i magen.

•

Esomeprazol hjälper till att minska risken för att sår och magproblem utvecklas hos patienter som 
behöver ta NSAID.

Vad VIMOVO används för
VIMOVO används till vuxna för att lindra symtom på:
• Artros.
• Reumatism.
• Ankyloserande spondylit.

VIMOVO hjälper till att minska smärta, svullnad, rodnad och värme (inflammation).

Du kommer att få detta läkemedel om en lägre dos av NSAID anses osannolikt lindra din smärta och 
du löper risk att få ett magsår eller ett sår i den första delen (tolvfingertarmen) av tunntarmen 
(tarm) när du tar NSAID.

2. Vad du behöver veta innan du tar VIMOVO
Ta inte VIMOVO om:
• Du är allergisk (överkänslig) mot naproxen.
• Du är allergisk mot esomeprazol eller andra protonpumpshämmare.
• Du är allergisk mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
• Du tar ett läkemedel som kallas "atazanavir" eller "nelfinavir" (används för att behandla HIV).
• Om acetylsalicylsyra (t.ex. aspirin), naproxen eller andra NSAID som ibuprofen, diklofenak eller 

COX-2-hämmare (t.ex. celecoxib, etoricoxib) har orsakat att du har astma (väsande andning) eller en 
allergisk reaktion som klåda eller hudutslag (urtikaria) .
Du är under de senaste 3 månaderna av graviditeten.•

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

Source : Medicines Org UK
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Du harsvårproblem med din lever, njure eller hjärta. Du 
har ett sår i magen eller tarmen.
Du har någon blödningsrubbning eller allvarlig och oväntad blödning.

Ta inte VIMOVO om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller 
apotekspersonal innan du tar VIMOVO.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar VIMOVO.

Du får inte ta VIMOVO och tala med din läkare omedelbart om något av följande händer dig innan 
eller medan du tar VIMOVO, eftersom detta läkemedel kan dölja symtom på andra sjukdomar:

• Du går ner mycket i vikt utan anledning och har problem med att svälja.
• Du börjar kräkas mat eller blod.
• Du tar svart avföring (blodfläckad avföring).
Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar 
detta läkemedel.

Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om:

• Du har inflammation i dina tarmar (Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).
• Du har andra problem med din lever eller njurar eller om du är äldre.
• Du tar mediciner som kortikosteroider som tas via munnen, warfarin, klopidogrel, 

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), acetylsalicylsyra (aspirin) eller NSAID 
inklusive COX-2-hämmare (se avsnittet Andra läkemedel och VIMOVO).
Du har någonsin haft en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel som liknar 
esomeprazol (som är en komponent i VIMOVO) som minskar magsyra.
Du ska genomgå ett specifikt blodprov (kromogranin A).

•

•

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar 
detta läkemedel.

Om du tidigare har haft magsår eller blödning bör du meddela din läkare. Du kommer att bli 
ombedd att rapportera alla ovanliga symtom från magen (t.ex. smärta) till din läkare.

Läkemedel som VIMOVO kan vara associerade med en liten ökning av risken för hjärtinfarkt (hjärtinfarkt) 
eller stroke. Alla risker är mer sannolika med höga doser och långvarig behandling. Överskrid inte den 
rekommenderade dosen eller behandlingens längd.

VIMOVO innehåller NSAID naproxen. Som för alla NSAID bör naproxen användas i den lägsta effektiva 
dosen under kortast möjliga tid för att minska risken för biverkningar. Din läkare kommer därför med 
jämna mellanrum att bedöma om VIMOVO fortfarande är lämpligt för dig.

VIMOVO är inte lämpligt för att uppnå snabb lindring av akut smärta, eftersom det tar flera timmar innan 
det smärtstillande ämnet naproxen tas upp i ditt blod.

Kontrollera också med din läkare innan du tar detta läkemedel om du har några hjärtproblem, tidigare 
stroke eller tror att du kan löpa risk för dessa problem. Du kan riskera att få dessa problem om:

• Du har högt blodtryck.
• Du har problem med din blodcirkulation eller med din blodpropp.
• Du har diabetes.
• Du har högt kolesterol.
• Du är en rökare.

Att ta en protonpumpshämmare (som är en komponent i VIMOVO), särskilt under en period på mer än ett 
år, kan öka risken för frakturer i höften, handleden eller ryggraden något. Tala om för din läkare om du har 
osteoporos eller om du tar kortikosteroider (vilket kan öka risken för osteoporos).



Om du får utslag på huden, särskilt i områden som utsätts för sol, berätta för din läkare så snart du kan, 
eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med VIMOVO. Kom ihåg att även nämna alla andra biverkningar 
som smärta i lederna.

Barn och ungdomar
VIMOVO rekommenderas inte för användning till barn eller ungdomar i åldern 18 år eller yngre.

Andra läkemedel och VIMOVO
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra 
läkemedel. Detta inkluderar läkemedel som du köper utan recept, inklusive växtbaserade läkemedel. 
Detta beror på att VIMOVO kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Vissa andra läkemedel kan 
också påverka hur VIMOVO fungerar.

Ta inte detta läkemedel och tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar:
• Ett läkemedel som kallas "atazanavir" eller "nelfinavir" (används för att behandla HIV).

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:
• Acetylsalicylsyra (aspirin) (används som smärtstillande medel eller för att förhindra blodproppar). Om du tar 

lågdos acetylsalicylsyra (aspirin) kanske du fortfarande kan ta VIMOVO.
Andra NSAID-läkemedel (inklusive COX-2-hämmare).
Vissa läkemedel som ketokonazol, itrakonazol, posakonazol eller vorikonazol (används för att behandla 
infektioner orsakade av svamp).
Erlotinib (eller annat läkemedel mot cancer från samma klass). 
Kolestyramin (används för att minska kolesterolet).
Klaritromycin (används för att behandla infektion).

"Kinolonantibiotikum" (mot infektioner), såsom ciprofloxacin eller moxifloxacin. Diazepam 

(används för att behandla ångest, för att slappna av dina muskler eller används vid epilepsi). 

Hydantoiner såsom fenytoin (används för att behandla epilepsi).

Litium (används för att behandla vissa typer av depression).

Metotrexat (används för att behandla reumatoid artrit, psoriasis och cancer). 
Probenecid (mot gikt).
"Selektiva serotoninåterupptagshämmare" (SSRI) (används för att behandla allvarlig depression eller 
ångestsyndrom).

Ciklosporin eller takrolimus (läkemedel som används för att dämpa kroppens immunreaktioner). Digoxin 
(används för att behandla hjärtsjukdomar).
Sulfonureider såsom glimepirid (orala läkemedel som används för att kontrollera ditt blodsocker vid 
diabetes).
Läkemedel som används för att behandla högt blodtryck som kallas diuretika (som furosemid 
eller hydroklortiazid), ACE-hämmare (som enalapril), angiotensin II-receptorantagonister (som 
losartan) och betablockerare (som propranolol).
Kortikosteroidläkemedel som hydrokortison eller prednisolon (används som antiinflammatoriska 
läkemedel).
Läkemedel för att stoppa din blodkoagulering, som warfarin, dikumarol, heparin eller klopidogrel. 
Rifampicin (används för behandling av tuberkulos).
Johannesört (Hypericum perforatum) (används för att behandla mild depression). 
Cilostazol (används mot smärta i benen på grund av dåligt blodflöde).
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Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar 
VIMOVO.

VIMOVO med mat och dryck
Ta inte VIMOVO med mat eftersom detta kan minska och/eller fördröja effekten av VIMOVO. Ta 
dina tabletter minst 30 minuter innan du äter.

Graviditet, amning och fertilitet
• Ta inte VIMOVO om du är under de sista 3 månaderna av graviditeten.



• Tala med din läkare innan du tar detta läkemedel om du är under första eller andra trimestern av 
graviditeten. Din läkare kommer att avgöra om du kan ta VIMOVO.
Amma inte om du tar VIMOVO. Detta beror på att små mängder kan passera över i 
modersmjölken. Om du planerar att amma ska du inte ta VIMOVO.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är 
gravid, kan bli gravid eller ammar. VIMOVO kan göra det svårare att bli gravid. Du bör 
informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har problem med att bli 
gravid.

•

Köra bil och använda maskiner
Du kan känna dig yr eller uppleva dimsyn när du tar VIMOVO. Om detta händer ska du inte köra bil eller använda några 
verktyg eller maskiner.

VIMOVO innehåller metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216).Dessa 
ingredienser kan orsaka allergiska reaktioner. Dessa reaktioner kanske inte inträffar direkt.

VIMOVO innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, det vill säga i princip "natriumfritt".

3. Hur du tar VIMOVO
Ta alltid detta läkemedel enligt din läkares anvisningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal 
om du är osäker.

Tar detta läkemedel
• Svälj dina tabletter hela med vatten. Tugga, dela eller krossa inte tabletterna. Det är viktigt att du 

tar dina tabletter hela för att din medicin ska fungera korrekt.
Ta dina tabletter minst 30 minuter innan du äter. Mat kan minska den skyddande effekten av 
VIMOVO på din mage och tarm. Mat kan också orsaka en avsevärd fördröjning av lindring av 
smärta och inflammation.
Om du tar detta läkemedel under en längre tid, kommer din läkare att vilja 
övervaka dig (särskilt om du tar det i mer än ett år).

•

•

Hur mycket ska man ta

• Ta en tablett två gånger om dagen så länge som din läkare har sagt till dig.

• VIMOVO är endast tillgängligt i 500 mg/20 mg. Om din läkare anser att denna dos inte är lämplig för dig 
kan de ordinera en annan behandling.

Om du tar mer VIMOVO än du borde
Om du tar för stor mängd av VIMOVO, tala genast med din läkare eller apotekspersonal. Symtom på en 
överdos kan inkludera letargi, yrsel, dåsighet, smärta i övre delen av buken och/eller obehag, halsbränna, 
matsmältningsbesvär, illamående, leverproblem (visas i ett blodprov), njurproblem som kan vara allvarliga, 
högre än normala nivåer av syra i din blod, förvirring, kräkningar, blödning i magen eller tarmarna, högt 
blodtryck, andningssvårigheter, koma, plötsliga allergiska reaktioner (som kan inkludera andfåddhet, 
hudutslag, svullnad av ansikte och/eller svalg och/eller kollaps) och okontrollerade kroppens rörelser.

Om du har glömt att ta VIMOVO
• Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för din nästa 

dos, hoppa över den missade dosen.
Ta inte en dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för en glömd dos.•

Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

4. Möjliga biverkningar



Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. 
Följande biverkningar kan inträffa med detta läkemedel.

Sluta ta VIMOVO och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga 
biverkningar – du kan behöva akut medicinsk behandling:
• Plötslig väsande andning, svullnad av dina läppar, tunga och svalg eller kropp, utslag, svimning eller svårigheter 

att svälja (allvarlig allergisk reaktion).
Rodnad av huden med blåsor eller peeling. Det kan också förekomma svåra blåsor och blödningar i 
läppar, ögon, mun, näsa och könsorgan.
Gulfärgning av huden eller det vita i ögonen, mörk urin och trötthet som kan vara 
symtom på leverproblem.
Läkemedel som VIMOVO kan vara associerade med en liten ökad risk för hjärtinfarkt (hjärtinfarkt) 
eller stroke. Tecken inkluderar bröstsmärtor som sprider sig till nacke och axlar och ner i vänster 
arm, förvirring eller muskelsvaghet eller domningar som kanske bara finns på ena sidan av kroppen.

Du får svarta klibbiga tarmrörelser (avföring) eller har blodig diarré. Du 
kräks blod eller mörka partiklar som ser ut som kaffesump.

•

•

•

•
•

Tala med din läkare så snart som möjligt om du upplever något av följande:

VIMOVO kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna vilket leder till immunbrist.

Om du har en infektion med symtom som feber med kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber 
med symtom på lokal infektion som smärta i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att kissa, ska 
du kontakta din läkare så snart som möjligt så att brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan 
uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt för dig att ge information om din medicin vid denna 
tidpunkt.

Andra möjliga biverkningar inkluderar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

• Huvudvärk.
• Känner mig trött.

• Känner mig törstig.

• Känna sig deprimerad.

• Känner mig andfådd.
• Ökad svettning.
• Kliande hud och hudutslag.
• Spinnande känsla (vertigo).
• Röda eller lila märken, blåmärken eller fläckar på huden. Att må 

illa (illamående) eller vara illamående (kräkningar).
En fladdrande känsla i ditt hjärta 
(hjärtklappning). Störd sömn eller 
sömnsvårigheter (sömnlöshet). Hörselproblem 
eller ringningar i öronen. Yrsel, sömnighet eller 
yrsel. Svullnad av händer, fötter och vrister 
(ödem). En inflammation i munnen.
Synproblem.
Diarré, magsmärtor, halsbränna, matsmältningsbesvär, förstoppning, rapningar eller vind 
(flatulens). Magsår eller sår i den första delen (duodenum) av tunntarmen.
Inflammation i magslemhinnan (gastrit). 
Godartade polyper i magen.

•
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Mindre vanliga, sällsynta eller mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer eller färre)

• En öm mun eller munsår.
• Synproblem som dimsyn, konjunktivit eller ögonsmärta.



•
•
•

Konstiga drömmar.

Känner sig sömnig.

En ökad mängd socker (glukos) i ditt blod. Symtomen kan innefatta törstkänsla och 
ökad mängd urin.
Låga nivåer av socker (glukos) i ditt blod. Symtomen kan vara hungrig eller svag känsla, 
svettning och snabb hjärtrytm.
Koma.
Inflammation i blodkärlen. Perforering 
(hål) i magen eller tarmen.
Systemisk lupus erythematosus (SLE), en sjukdom där kroppens immunförsvar angriper 
kroppen, vilket orsakar ledvärk, hudutslag och feber.
Förstorade lymfkörtlar.
Fraktur på höften, handleden eller ryggraden (om VIMOVO används i höga doser och under lång tid). Feber.

Svimning.
Torr mun.
Aggression.
Hörselnedsättning.

Astma attack.
Anfall eller anfall.
Periodproblem.
Viktförändringar.
Håravfall (alopeci).
Klumpiga utslag (nässelutslag).

Ledvärk (artralgi). Förstorade bröst hos män. Ont eller 
svullen tunga. Ryckningar eller muskeltremor. 
Aptitproblem eller smakförändringar. Muskelsvaghet 
eller smärta (myalgi). Ditt blod kan ta längre tid att 
koagulera. Problem för kvinnor att bli gravida. Feber, 
rodnad eller andra tecken på infektion. En 
oregelbunden, långsam eller mycket snabb hjärtrytm. 
Stickande känslor som "nålar och nålar". Svårigheter 
med ditt minne eller koncentration. Känner mig 
upprörd, förvirrad, orolig eller nervös. Känner mig 
allmänt illamående, svag och orkeslös.

Svullna eller smärtsamma delar av din kropp eftersom du har fått vatten. Högt 
eller lågt blodtryck. Du kan känna dig svimfärdig eller yr.
Hudutslag eller blåsor, eller din hud blir känsligare vid exponering för solljus. Att se, 
känna eller höra saker som inte finns där (hallucinationer).
Förändringar i dina blodprovsresultat, till exempel för att se hur din lever fungerar. Din läkare kan 
förklara mer.
En infektion som kallas "trast" som kan påverka tarmen och orsakas av en 
svamp. Blod i urinen (vatten) eller andra njurproblem. Du kan ha ont i ryggen.
Andningssvårigheter, som långsamt kan förvärras. Detta kan vara tecken på lunginflammation eller att 
dina lungor svullnar.
Låga nivåer av salt (natrium) i ditt blod. Detta kan orsaka svaghet, illamående (kräkningar) och 
kramper.
Symtom på meninigit som feber, illamående eller illamående, stel nacke, huvudvärk, känslighet för 
starkt ljus och förvirring.
Problem med din bukspottkörtel. Tecken inkluderar svår magsmärta som sprider sig till din rygg. Blek 
färgad avföring som är ett tecken på allvarliga leverproblem (hepatit). Allvarliga leverproblem kan leda 
till leversvikt och störningar i hjärnan.
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• Kolit eller försämring av inflammatorisk tarmsjukdom som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Tecken 
inkluderar magsmärtor, diarré, kräkningar och viktminskning.
Blodproblem såsom minskat antal röda blodkroppar (anemi), vita blodkroppar eller blodplättar. 
Detta kan orsaka svaghet, blåmärken, feber, svår frossa, ont i halsen eller göra infektioner mer 
sannolikt. Ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili).
Brist på alla typer av blodkroppar (pancytopeni).
Problem med hur ditt hjärta pumpar blod runt kroppen eller skador på dina blodkärl. Tecken 
kan vara trötthet, andnöd, svimningskänsla, bröstsmärta eller allmän smärta.

•

•
•
•

Okänd (frekvens kan inte uppskattas utifrån tillgängliga data)
• Om du tar VIMOVO i mer än tre månader är det möjligt att nivåerna av magnesium i ditt blod kan 

sjunka. Låga nivåer av magnesium kan ses som trötthet, ofrivilliga muskelsammandragningar, 
desorientering, kramper, yrsel eller ökad hjärtfrekvens. Om du får något av dessa symtom, tala 
omedelbart för din läkare. Låga nivåer av magnesium kan också leda till en minskning av kalium- 
eller kalciumnivåerna i blodet. Din läkare kan besluta att ta regelbundna blodprover för att 
övervaka dina nivåer av magnesium.
Utslag, eventuellt med smärta i lederna.•

Oroa dig inte för denna lista över möjliga biverkningar.Du kanske inte får någon av dem.

Rapportering av biverkningar
Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte 
nämns i denna bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

Irland
HPRA Pharmacovigilance, webbplats:www.hpra.ie .

Storbritannien

Gula kortsprogrammet kl:www.mhra.gov.uk/yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google 
Play eller Apple App Store

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur VIMOVO ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen, flaskan eller blistern efter EXP. 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Förvaras inte över 30°C.

Flaska: Förvaras i originalförpackningen och förvara flaskan väl tillsluten för att skydda mot 
fukt.

Blister: Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot fukt.

Släng inte några läkemedel i avloppsvatten eller hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur du slänger 
mediciner du inte längre använder. Dessa åtgärder kommer att bidra till att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad VIMOVO innehåller
• De aktiva substanserna är naproxen 500 mg och esomeprazol 20 mg.
• Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) i tablettkärnan är kroskarmellosnatrium, 

magnesiumstearat, povidon K90, kolloidal kiseldioxid och i filmbeläggningen karnaubavax, 
glycerolmonostearat 40-55, hypromellos typ 2910 (3 mPas, 50 mPas och 50 mPas). ), järnoxid 
(E172, gul, svart), makrogol 8000, metakrylsyra-etylakrylat-sampolymer (1:1) dispersion 30 %, 
metylparahydroxibensoat (E218), polydextros, polysorbat 80, propylenglykol, 
propylparahydroxibensoat (E216), natriumlaurilsulfat, titandioxid (E171), trietylcitrat.



Hur VIMOVO ser ut och förpackningens innehåll
Dessa är 18x9,5 mm ovala gula tabletter märkta 500/20 i svart bläck.

Flaska:
Förpackningsstorlekar - 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 eller 500 tabletter med modifierad frisättning.

Flaskorna innehåller silikagel-torkmedel i skruvförslutningen (för att hålla tabletterna torra).

Aluminium blisterförpackning:
Förpackningsstorlekar - 10, 20, 30, 60 eller 100 tabletter med modifierad frisättning. Eventuellt 

kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Marknadsföringstillståndet för VIMOVO innehas av Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood Road, 
Citywest Business Park, Citywest, Co. Dublin, Irland.

VIMOVO tillverkas av Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Aachen, Tyskland
.

eller

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sverige

Detta läkemedel är godkänt i EES-länderna under namnet Vimovo, i följande länder:

Österrike, Belgien, Bulgarien, Estland, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Denna broschyr uppdaterades senast i oktober 2021.

Endast Storbritannien

För att lyssna på eller begära en kopia av denna broschyr i punktskrift, 
storstilt eller ljud, ring gratis:
0800 198 5000
Var beredd att ge följande information:

Produktnamn
VIMOVO 500 mg/20 mg tabletter

Referensnummer
50414/0022

Detta är en tjänst som tillhandahålls av Royal National Institute of Blind 
People.


