
اإلطالقمعدلة أقراص مجم 20   /مجمTM 500فيموفو
وإيزوميبرازولنابروكسين

الدواء.هذا تناول في البدء قبل بعناية بالكامل النشرة هذه اقرأ

أخرى.مرة لقراءتها تحتاج قد النشرة. بهذه احتفظ•

الصيدلي.أو طبيبك اسأل أخرى ، أسئلة لديك كانت إذا•

مماثلة أعراضهم كانت لو حتى يضرهم ، قد فهو لألخرين. تنقلها ال فقط. لك الدواء هذا وصف تم•

ألعراضك.

محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

4.القسم انظر النشرة. هذه في مذكورة غير

•

:النشرةهذه في

استخدامهدواعي هي وما  VIMOVOهو ما 1.

VIMOVOتناول قبل تعرفه أن يجب ما 2.

فيموفوتأخذ كيف 3.

المحتملةالجانبية اآلثار 4.

VIMOVOتخزين كيفية 5.

أخرىومعلومات العبوة محتويات 6.

استخدامهدواعي هي وما  VIMOVOهو ما 1.

VIMOVOهو ما
األدوية هذه من كل . esomeprazoleو  naproxenيسمى مختلفين دوائين على  VIMOVOيحتوي

مختلفة.بطريقة يعمل

 ("الستيرويديةغير لاللتهاب المضادة األدوية "تسمى األدوية من مجموعة إلى نابروكسين ينتمي•
وااللتهابات.األلم من يقلل . )المسكنات

الحمض كمية من يقلل . "البروتونمضخة مثبطات "تسمى األدوية من مجموعة إلى إيزوميبرازول ينتمي

معدتك.في

•

مضادات تناول إلى يحتاجون الذين المرضى عند المعدة ومشاكل بالقرحة اإلصابة مخاطر تقليل على إيسوميبرازول يساعد

الستيروئيدية.غير االلتهاب

VIMOVOاستخدام هو ما
أعراض:من للتخفيف البالغين في  VIMOVOيستخدم

العظام.هشاشة•

الروماتويدي.المفصل التهاب•

التصلبي.الفقرات التهاب•

.)االلتهاب(والحرارة واالحمرار والتورم األلم تقليل على  VIMOVOيساعد

وأنت ألمك الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات من أقل جرعة تخفف أن المرجح غير من كان إذا الدواء هذا إعطاؤك سيتم

تناول عند  ء)األمعا(الدقيقة األمعاء من  )عشراالثني (األول الجزء في قرحة أو المعدة في بقرحة اإلصابة لخطر معرض

الستيروئيدية.غير االلتهاب مضادات

VIMOVOتناول قبل تعرفه أن يجب الذي ما2.
إذا: VIMOVOتأخذ ال

نابروكسين.من  )الحساسيةشديدة (حساسية لديك•

األخرى.البروتون مضخة مثبطات أدوية أو إيزوميبرازول من حساسية لديك•

.)6القسم في المدرجة (الدواء لهذا األخرى المكونات من أي من حساسية لديك•
.)البشريةالمناعة نقص فيروس لعالج يستخدم  ("نلفينافير"أو  "أتازانافير"يسمى دواء تتناول كنت•
مثل األخرى الستيروئيدية غير االلتهاب مضادات أو النابروكسين أو  )األسبرينمثل (الساليسيليك أسيتيل حمض تسبب إذا•

رد أو  )األزيز(بالربو إصابتك في  )وإيتوريكوكسيبسيليكوكسيب مثل (-2 كوكس مثبطات أو الديكلوفيناك أو اإليبوبروفين

 .)الشرى(الجلدي الطفح أو الحكة مثل تحسسي فعل

الحمل.من األخيرة الثالثة األشهر في أنت •

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

Source : Medicines Org UK

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


•
•
•

في قرحة لديك القلب. أو الكلى أو الكبد في مشاكل شديدةعندك

أمعائك.أو معدتك

متوقع.وغير خطير نزيف أو النزيف في اضطراب أي لديك كان

قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث متأكداً ، تكن لم إذا عليك. ينطبق سبق مما أي كان إذا  VIMOVOتأخذ ال

.VIMOVOتناول

واإلحتياطاتالمحاذير
.VIMOVOتناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث

لـ تناولك أثناء أو قبل يلي مما أي لك حدث إذا الفور على طبيبك إلى وتتحدث  VIMOVOتتناول أال يجب

VIMOVO ،  آخر:مرض أعراض يخفي قد الدواء هذا ألن

البلع.في مشاكل من وتعاني سبب دون الوزن من الكثير تفقد•

الدم.أو الطعام تقيؤ في تبدأ•

.ء)بالدماملطخ براز (أسود براز خروج•

الدواء.هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (سبق مما أي عليك انطبق إذا

إذا:الدواء هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك استشر

.)التقرحيالقولون التهاب أو كرون مرض (أمعائك في التهاب لديك•
مسنا.ًكنت إذا أو الكلى أو الكبد في أخرى مشاكل أي لديك•

ومثبطات وكلوبيدوجريل ، وارفارين ، الفم ، طريق عن تؤخذ التي الكورتيكوستيرويدات مثل أدوية تتناول كنت•

غير االلتهاب مضادات أو  )األسبرين(الساليسيليك أسيتيل وحمض  ، )(SSRIsاالنتقائية السيروتونين امتصاص

.)VIMOVOو األخرى األدوية قسم انظر ( 2COX-مثبطات ذلك في بما الستيروئيدية
مكونات أحد وهو ( esomeprazoleلـ مشابه بدواء العالج بعد جلدي فعل رد من قبل من عانيت لقد

VIMOVO(  المعدة.حمض من يقلل الذي

.)أكروموجرانين (محدد دم لفحص تخضع أن المقرر من

•

•

الدواء.هذا تناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (سبق مما أي عليك انطبق إذا

طبيبك إبالغ منك سيطُلب طبيبك. تخبر أن يجب نزيف ، أو المعدة في قرحة من قبل من عانيت قد كنت إذا

.)األلممثل (معدتك من عادية غير أعراض بأي

السكتة أو  )القلبعضلة احتشاء (قلبية بنوبة اإلصابة خطر في طفيفة زيادة مع  VIMOVOمثل األدوية تترافق قد

أو بها الموصى الجرعة تتجاوز ال األمد. طويل والعالج العالية الجرعات مع خطر أي يكون أن المرجح من الدماغية.

العالج.مدة

يجب الستيروئيدية ، غير االلتهاب مضادات لجميع بالنسبة . naproxen NSAIDعلى  VIMOVOيحتوي

سيقوم لذلك فيها. المرغوب غير اآلثار مخاطر لتقليل ممكنة مدة ألقصر فعالة جرعة بأقل النابروكسين استخدام

لك.مناسباً يزال ال  VIMOVOكان إذا ما بتقييم منتظمة فترات على طبيبك

يتم أن قبل ساعات عدة األمر يستغرق حيث الحاد ، لأللم سريع تسكين لتحقيق مناسباً  VIMOVOيعد ال

الدم.في المسكنة نابروكسين مادة تناول

أو سابقة دماغية سكتة أو القلب في مشاكل أي من تعاني كنت إذا الدواء هذا تناول قبل طبيبك استشر أيضاً ،

إذا:المشكالت بهذه اإلصابة لخطر معرضاً تكون قد المشاكل. هذه لخطر معرضاً تكون قد أنك تعتقد

الدم.ضغط في ارتفاع لديك•

الدم.تخثر في أو الدموية الدورة في مشاكل لديك•

السكري.مرض لديك•

الكوليسترول.نسبة في ارتفاع لديك•

مدخن.انت•

زيادة إلى عام ، من أكثر مدى على خاصة  ، )VIMOVOمكونات أحد وهو (البروتون مضخة مثبط تناول يؤدي قد

هشاشة من تعاني كنت إذا طبيبك أخبر الفقري. العمود أو الرسغ أو الورك في بكسر إصابتك خطر في طفيفة

.)العظامبهشاشة اإلصابة خطر من تزيد أن يمكن التي (الكورتيكوستيرويدات تتناول كنت إذا أو العظام



ممكن ، وقت أقرب في طبيبك أخبر للشمس ، المعرضة المناطق في خاصة جلدك ، على جلدي بطفح أصبت إذا

في األلم مثل أخرى جانبية آثار أي تذكر أن أيضاً تذكر . VIMOVOباستخدام العالج إيقاف إلى تحتاج قد حيث

مفاصلك.

والمراهقوناألطفال

أقل.أو عاماً 18 بين أعمارهم تتراوح الذين المراهقين أو لألطفال  VIMOVOباستخدام ينصح ال

VIMOVOو األخرى األدوية
األدوية ذلك يشمل أخرى. أدوية أي تتناول قد أو مؤخراً تناولت أو تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك إخبار يرجى

عمل طريقة على يؤثر أن يمكن  VIMOVOألن هذا العشبية. األدوية ذلك في بما طبية ، وصفة بدون تشتريها التي

.VIMOVOعمل طريقة على األخرى األدوية بعض تؤثر أن يمكن كما األخرى. األدوية بعض

تتناول:كنت إذا الصيدلي أو طبيبك وأخبر الدواء هذا تتناول ال

.)البشريةالمناعة نقص فيروس لعالج يستخدم  ("نلفينافير"أو  "أتازانافير"يسمى دواء•

التالية:األدوية من أياً تتناول كنت إذا الصيدلي أو طبيبك أخبر

منخفضة جرعة تتناول كنت إذا . )الدمتجلط لمنع أو لأللم كمسكن يستخدم ( )األسبرين(الساليسيليك أسيتيل حمض•

.VIMOVOتناول بإمكانك يزال ال فقد  ، )األسبرين(الساليسيليك أسيتيل حمض من

.)2COX-مثبطات ذلك في بما (األخرى  NSAIDأدوية
االلتهابات لعالج تستخدم (فوريكونازول أو بوساكونازول ، إيتراكونازول ، كيتوكونازول ، مثل األدوية بعض

.)الفطرياتتسببها التي
. )الفئةنفس من للسرطان مضاد آخر دواء أو (إرلوتينيب

.)الكوليستروللتقليل يستخدم (كوليستيرامين
.)العدوىلعالج يستخدم (كالريثروميسين

موكسيفلوكساسين. أو سيبروفلوكساسين مثل  )لاللتهابات(كينولون حيوي مضاد

. )الصرعفي يستعمل أو عضالتك إلرخاء القلق ، لمعالجة يستعمل (ديازيبام

Hydantoins  الصرعلعالج يستخدم (الفينيتوين مثل(.
.)االكتئابأنواع بعض لعالج يستخدم (الليثيوم

. )والسرطانوالصدفية الروماتويدي المفاصل التهاب لعالج يستخدم (ميثوتريكسات

.)للنقرس(بروبينيسيد
اضطراب أو الشديد االكتئاب لعالج تستخدم ( )" (SSRIsاالنتقائيةالسيروتونين امتصاص مثبطات "

.)القلق
(الديجوكسين . )الجسمفي المناعية الفعل ردود لتثبيط المستخدمة األدوية (تاكروليموس أو سيكلوسبورين

.)القلباضطرابات لعالج يستخدم
مرض في الدم في السكر نسبة على للسيطرة الفم طريق عن تؤخذ التي األدوية (جليمبيريد مثل يوريا السلفونيل

.)السكري
 )هيدروكلوروثيازيدأو فوروسيميد مثل (البول مدرات تسمى الدم ضغط ارتفاع لعالج المستخدمة األدوية

مثل (2 األنجيوتنسين مستقبالت ومضادات  )إناالبريلمثل (لألنجيوتنسين المحول اإلنزيم ومثبطات

.)بروبرانولولمثل (بيتا وحاصرات  )لوسارتان
.)لاللتهاباتمضادة كأدوية تستخدم (بريدنيزولون أو الهيدروكورتيزون مثل الكورتيكوستيرويد أدوية

والكلوبيدوجريل. والهيبارين ، والديكومارول ، الوارفارين ، مثل الدم ، تجلط لوقف دواء

.)السللعالج يستخدم (ريفامبيسين
. )الخفيفاالكتئاب لعالج تسُتخدم ( )perforatum) Hypericumالمثقوب العرن نبتة

.)الدمتدفق ضعف بسبب الساقين في لأللم يستخدم (سيلوستازول

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

.VIMOVOتناول قبل الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث  ، ً)متأكداتكن لم أو (عليك ينطبق سبق مما أي كان إذا

والشرابالطعام مع فيموفو تناول

على دقيقة 30 قبل أقراصك خذ . VIMOVOتأثير يؤخر أو   /ويقلل قد ذلك ألن الطعام مع  VIMOVOتتناول ال

الوجبة.تناول من األقل

والخصوبةوالرضاعة الحمل

الحمل.من األخيرة الثالثة األشهر في كنت إذا  VIMOVOتتناولي ال•



طبيبك سيقرر الحمل. من الثاني أو األول الثلث في كنت إذا الدواء هذا تناول قبل طبيبك إلى تحدث•

.VIMOVOتناول بإمكانك كان إذا ما

تخططين كنت إذا األم. حليب إلى تنتقل قد صغيرة كميات ألن وذلك فيموفو. تتناولين كنت إذا ترضعي ال

فيموفو.تناول عليك يجب فال للرضاعة

ترضعين. أو تحملين قد أو حامال ًكنت إذا دواء أي تناول قبل المشورة على للحصول الصيدلي أو طبيبك اسألي

تعانين كنت إذا أو للحمل تخططين كنت إذا طبيبك إبالغ عليك يجب صعوبة. أكثر الحمل  VIMOVOيجعل قد

الحمل.في مشاكل من

•

الماكناتواستعمال السياقة
أي تستخدم وال تقود فال هذا ، حدث إذا . VIMOVOتناول أثناء الرؤية وضوح عدم من تعاني أو بالدوار تشعر قد

آالت.أو أدوات

قد .)(E216بنزوات باراهيدروكسي وبروبيل  )(E218بنزوات باراهيدروكسي ميثيل على  VIMOVOيحتوي

الفور.على هذه الفعل ردود تحدث ال قد تحسسية. فعل ردود المكونات هذه تسبب

."الصوديوممن خال ٍ"أساسي بشكل يعني وهذا قرص ، لكل  )ملغ23 (صوديوم مليمول 1 من أقل على  VIMOVOيحتوي

فيموفوتأخذ كيف 3.

متأكداً.تكن لم إذا الصيدلي أو طبيبك استشر طبيبك. أخبرك كما تماماً الدواء هذا تناول على دائماً احرص

الدواءهذا تناول

كاملة أقراصك تأخذ أن المهم من األقراص. تسحق أو تقسم أو تمضغ ال الماء. مع كاملة أقراصك ابتلع•

صحيح.بشكل الدواء يعمل حتى

 VIMOVOلـ الوقائي التأثير من الطعام يقلل قد الوجبة. تناول من األقل على دقيقة 30 قبل أقراصك خذ

وااللتهابات.األلم تسكين في كبير تأخير في أيضاً الطعام يتسبب قد وأمعائك. معدتك على

كنت إذا خاصة (مراقبتك في طبيبك يرغب فسوف طويلة ، لفترة الدواء هذا تتناول كنت إذا

.)عاممن ألكثر تتناوله

•

•

تأخذكم

طبيبك.أخبرك لطالما يومياً مرتين واحداً قرصاً خذ•

يصف فقد لك ، مناسبة غير الجرعة هذه أن يعتقد طبيبك كان إذا مجم. 20   /مجم500 في فقط .متاح•

VIMOVOآخر عالجاً لك

يجبمما أكثر  VIMOVOمن كمية تناولت إذا

أعراض تشمل قد الفور. على الصيدلي أو طبيبك إلى تحدث يجب ، مما أكثر  VIMOVOمن كمية تناولت إذا

وحموضة الراحة ، عدم أو   /والبطن من العلوي الجزء في وآالم والنعاس ، والدوخة ، الخمول ، الزائدة الجرعة

أن يمكن التي الكلى ومشاكل  ، )الدمفحص في موضح هو كما (الكبد ومشاكل والغثيان ، الهضم ، وعسر المعدة ،

أو المعدة ونزيف والقيء واالرتباك الدم جسمك. في للحمض الطبيعية المستويات من وأعلى شديدة ، تكون

ضيق تشمل قد التي (المفاجئة التحسسية الفعل وردود والغيبوبة التنفس وصعوبة الدم ضغط وارتفاع األمعاء

الجسم.حركات  )االنهيارأو   /والحلق أو   /والوجه وتورم الجلدي والطفح التنفس

VIMOVOتناول نسيت إذا
التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد فتناولها جرعة ، تناول نسيت إذا•

الفائتة.الجرعة فتجاوز

المنسية.الجرعة لتعويض  )الوقتنفس في جرعتان (مضاعفة جرعة تأخذ ال •

الصيدلي.أو طبيبك اسأل الدواء ، هذا استخدام حول أخرى أسئلة أي لديك كان إذا

المحتملةالجانبية اآلثار4.



قد الجميع. لدى حدوثها عدم من الرغم على جانبية ، آثاراً الدواء هذا يسبب أن يمكن األدوية ، جميع مثل

الدواء.هذا مع التالية الجانبية اآلثار تحدث

- التالية الخطيرة الجانبية اآلثار من أياً الحظت إذا فوراً الطبيب واستشر  VIMOVOتناول عن توقف
عاجل:طبي عالج إلى تحتاج قد

رد (البلع في صعوبات أو إغماء جلدي ، طفح الجسم ، أو والحلق اللسان الشفتين ، انتفاخ مفاجئ ، صفير•

.)شديدتحسسي فعل
والفم والعينين الشفتين في حاد ونزيف بثور أيضاً هناك يكون قد تقشير. أو بثور ظهور مع الجلد احمرار

التناسلية.واألعضاء واألنف

الكبد.مشاكل أعراض من يكون أن يمكن وإرهاق غامق بول وجود العين ، بياض أو الجلد اصفرار

السكتة أو  )القلبعضلة احتشاء (قلبية بنوبة اإلصابة خطر زيادة مع  VIMOVOمثل األدوية تترافق قد

أو واالرتباك األيسر ، ذراعك وأسفل وكتفيك رقبتك إلى يمتد الصدر في ألماً العالمات تشمل الدماغية.

جسمك.من فقط واحد جانب في يكون قد الذي التنميل أو العضالت ضعف

تتقيأ الدموي. اإلسهال من تعاني أو  )البراز(السوداء اللزجة األمعاء حركات تمرر

القهوة.تشبه داكنة جزيئات أو دم أي

•

•

•

•
•

يلي:مما أياً واجهت إذا ممكن وقت أقرب في طبيبك إلى تحدث

المناعة.نقص إلى يؤدي مما البيضاء الدم خاليا على نادرة حاالت في  VIMOVOيؤثر قد

مع الحمى أو العامة الحالة في شديد انخفاض مع الحمى مثل بأعراض مصحوبة عدوى من تعاني كنت إذا

استشارة عليك يجب التبول ، في صعوبات أو الفم أو الحلق أو الرقبة في ألم مثل موضعية عدوى أعراض

فحص طريق عن  )المحبباتندرة (البيضاء الدم خاليا نقص استبعاد يمكن حتى ممكن وقت أقرب في طبيبك

الوقت.هذا في أدويتك حول معلومات تقديم لك بالنسبة المهم من الدم.

يلي:ما األخرى المحتملة الجانبية اآلثار تشمل

)أشخاص10 كل من 1 حتى لدى تظهر قد (شائعة
الراس.صداع•

بالتعب.اشعر•

بالعطش.الشعور•

.باالكتئابالشعور•
التنفس.بضيق الشعور•

التعرق.زيادة•

جلدي.وطفح الجلد في حكة•

.)الدوار(بالدوار الشعور•
جلدك. على بقع أو وكدمات أرجوانية أو حمراء عالمات•

.ء)القي(المرض أو  )الغثيان(بالغثيان الشعور

أو المضطرب النوم . )خفقان(قلبك برفرفة شعور

في طنين أو السمع في مشاكل . )األرق(النوم صعوبة

تورم بالدوخة. الشعور أو بالنعاس الشعور دوار ، أذنيك.

الفم.داخل التهاب . )وذمة(والكاحلين والقدمين اليدين

البصر.مشاكل

في قرحة . )البطنانتفاخ (ريح أو تجشؤ إمساك ، هضم ، عسر حرقة ، المعدة ، في آالم إسهال ،

الدقيقة.األمعاء من  )عشراالثني (األول الجزء في قرحة أو المعدة

في الحميدة االورام . )المعدةالتهاب (المعدة بطانة التهاب

المعدة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

)أقلأو شخص 100 كل من 1 إلى يصل ما على يؤثر قد (جداً نادر أو نادر أو شائع غير
الفم.تقرحات أو الفم قرحة•

العين.في ألم أو الملتحمة والتهاب الرؤية وضوح عدم مثل البصر في مشاكل•



•
•
•

غريبة.احالم

بالنعاس.شعور

البول.كمية وزيادة بالعطش الشعور األعراض تشمل قد الدم. في  )الجلوكوز(السكر كمية زيادة

والتعرق الضعف أو بالجوع الشعور األعراض تشمل قد الدم. في  )الجلوكوز(السكر مستويات انخفاض

القلب.ضربات وسرعة

غيبوبة.

المعدة في  )ثقب(انثقاب الدموية. األوعية التهاب

األمعاء.أو

يسبب مما الجسم ، الجسم في المناعة جهاز فيه يهاجم مرض وهو  ، )(SLEالجهازية الحمامية الذئبة

والحمى.الجلدي والطفح المفاصل آالم

الليمفاوية.الغدد تضخم

حمُى.. )طويلةولمدة عالية بجرعات  VIMOVOاستخدام تم إذا (الفقري العمود أو الرسغ أو الورك في كسر

إغماء.

جاف.فم

عدوان.

السمع.فقدان

حادة.ربو نوبة

نوبات.أو نوبات

الشهرية.الدورة مشاكل

الوزن.تغيرات

.)الثعلبة(الشعر تساقط
.)النحلخاليا (العقدي الجلدي الطفح

الرجال. عند الثدي تضخم . )(arthralgiaالمفاصل آالم

عضلي. رعاش أو ارتعاش اللسان. تورم أو التهاب

ضعف التذوق. حاسة في تغيرات أو الشهية في مشاكل

وقتاً دمك يستغرق قد . )عضليألم (العضالت ألم أو

احمرار أو حمى الحمل. في المرأة مشاكل للتجلط. أطول

أو منتظمة غير قلب ضربات للعدوى. أخرى عالمات أو

الدبابيس "مثل بالوخز الشعور جداً. سريعة أو بطيئة

الشعور التركيز. أو الذاكرة في صعوبة . "واإلبر

بشكل الشعور التوتر. أو القلق أو االرتباك أو باالضطراب

الطاقة.في ونقص وضعف بتوعك عام

أو الدم ضغط ارتفاع الماء. اكتسبت ألنك جسمك من مؤلمة أو منتفخة أجزاء

بالدوار.أو باإلغماء تشعر قد انخفاضه.

أو رؤية الشمس. ألشعة التعرض عند حساسية أكثر بشرتك تصبح أو تقرحات ، أو جلدي طفح

.)هلوسة(موجودة غير أشياء سماع أو الشعور
أكثر.يشرح أن لطبيبك يمكن الكبد. عمل كيفية معرفة مثل الدم ، فحص نتائج في التغييرات

البول في دم الفطريات. وتسببها الهضمية القناة تصيب أن ويمكن  "القالع"تسمى عدوى

الظهر.في ألم لديك يكون قد الكلى. في أخرى مشاكل أو  ء)الما(

رئتيك.في تورم أو رئوي التهاب على عالمات هذه تكون قد ببطء. سوءاً تزداد قد والتي التنفس ، صعوبة

والتشنجات. ء)القي(والمرض الضعف هذا يسبب قد دمك. في  )الصوديوم(الملح من منخفضة مستويات

الساطع للضوء والحساسية والصداع الرقبة وتيبس المرض أو والشعور الحمى مثل السحايا التهاب أعراض

واالرتباك.

وهو شاحب البراز لون ظهرك. في تنتشر المعدة في شديدة آالماً العالمات تشمل البنكرياس. في مشاكل

الكبد فشل إلى الخطيرة الكبد مشاكل تؤدي قد . )الكبدالتهاب (الكبد في خطيرة مشاكل على عالمة

الدماغ.في واضطراب

•

•
•
•
•

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

•
•
•

•

•

•
•



العالمات تشمل التقرحي. القولون التهاب أو كرون داء مثل األمعاء التهاب مرض تفاقم أو القولون التهاب•

الوزن.وفقدان والقيء واإلسهال المعدة آالم

يمكن الدموية. الصفائح أو البيضاء الدم خاليا أو  )الدمفقر (الحمراء الدم خاليا عدد انخفاض مثل الدم مشاكل

أكثر العدوى يجعل أو الحلق والتهاب الشديدة ، والقشعريرة والحمى ، والكدمات ، الضعف ، هذا يسبب أن

.)الحمضاتفرط (البيضاء الدم خاليا من معين نوع عدد زيادة احتماال.
.)الشاملةالكريات قلة (الدم خاليا أنواع جميع في نقص

وضيق التعب العالمات تشمل قد الدموية. األوعية تلف أو الجسم حول للدم قلبك ضخ طريقة في مشاكل

العام.األلم أو الصدر وألم باإلغماء والشعور التنفس

•

•
•
•

)المتاحةالبيانات من التردد تقدير يمكن ال (معروف غير
في المغنيسيوم مستويات تنخفض أن المحتمل فمن أشهر ، ثالثة من ألكثر  VIMOVOتستخدم كنت إذا•

ال عضلية تقلصات أو إرهاق ، أنها على المغنيسيوم من المنخفضة المستويات إلى ينُظر أن يمكن دمك.

هذه من أي لديك ظهرت إذا القلب. ضربات معدل زيادة أو دوار ، أو تشنجات ، أو ارتباك ، أو إرادية ،

إلى أيضاً المغنيسيوم مستويات انخفاض يؤدي أن يمكن الفور. على طبيبك إخبار فيرجى األعراض ،

لمراقبة منتظمة دم فحوصات إجراء طبيبك يقرر قد الدم. في الكالسيوم أو البوتاسيوم مستويات انخفاض

لديك.المغنيسيوم مستويات

المفاصل.في ألم مع وربما جلدي ، طفح •

منهم.أي على تحصل ال قد المحتملة.الجانبية اآلثار من القائمة هذه من تقلق ال

الجانبيةاألعراض عن التبليغ

مذكورة غير محتملة جانبية آثار أي ذلك يتضمن الصيدلي. أو طبيبك إلى تحدث جانبية ، آثار أي لديك ظهرت إذا

عبر:مباشرة ًالجانبية اآلثار عن اإلبالغ أيضاً يمكنك النشرة. هذه في

أيرلندا
. www.hpra.ieاإللكتروني:الموقع  ، HPRAالدوائي التيقظ

المتحدةالمملكة

 Playفي  Card Yellow MHRAعن ابحث أو  yellowcard/www.mhra.gov.uk:فيالصفراء البطاقة مخطط

Google  أوStore App Apple

الدواء.هذا سالمة حول المعلومات من مزيد توفير في المساعدة يمكنك الجانبية ، اآلثار عن اإلبالغ خالل من

VIMOVOتخزين كيفية 5.
األطفال.أيدي ومتناول أنظار عن بعيداً الدواء هذا احفظ

تاريخ يشير . EXPبعد اللويحة أو الزجاجة أو الكرتون على المذكور الصالحية انتهاء تاريخ بعد الدواء هذا تستخدم ال

الشهر.نفس من األخير اليوم إلى الصالحية انتهاء

مئوية.درجة 30 فوق التخزين يجوز ال

الرطوبة.من لحمايتها بإحكام مغلقة الزجاجة واحفظ األصلية العبوة خزن الزجاجة:

الرطوبة.من لحمايته األصلية العلبة في التخزين يجب نفطة:

من التخلص كيفية عن الصيدلي اسأل المنزلية. النفايات أو الصحي الصرف مياه في األدوية من تتخلص ال

البيئة.حماية في اإلجراءات هذه ستساعد تستخدمها. تعد لم التي األدوية

أخرىومعلومات العبوة محتويات6.

فيموفويحتوي ماذا

مجم.20 وايزوميبرازول مجم 500 نابروكسين هي الفعالة المواد•

وبوفيدون المغنيسيوم ، وستيرات الصوديوم ، كروسكارميلوز هي اللوحي الجهاز قلب في  )السواغات(األخرى المكونات•

K90 ،  ونوع 40-55 ، الجلسرين ستيارات وأحادي بالفيلم ، المطلي كرنوبا وشمع الغروي ، السيليكون أكسيد وثاني

أصفر ،  ، (E172الحديد أكسيد  ، . )باسكالمللي 50 و باسكال ، مللي 6 باسكال ، مللي 3 (2910 بروبيل هيدروكسي

باراهيدروكسي ميثيل 30٪ ، مشتت  )11: (كوبوليمر أكريالت إيثيل أسيد-ميثاكريليك 8000 ، ماكروغول  ، )أسود

لوريلسلفات  )بنزواتباراهيدروكسي بروبيل جليكول ، بروبيلين 80 ، سوربات بولي ديكستروز ، بولي  ، )(E218بنزوات

إيثيل.ثالثي وسيترات  )(E171التيتانيوم أكسيد وثاني الصوديوم



العبوةمحتويات هي وما  VIMOVOيبدو كيف
األسود.بالحبر 500 /20عالمة عليها ملم x9.5 18مقاس صفراء بيضاوية أقراص هذه

زجاجة:

اإلصدار.معدل قرص 500 أو 180 100 ، 60 ، 30 ، 20 ، 10 ، 6 ، - العبوات أحجام

.)جافةاألقراص على للحفاظ (اللولبي اإلغالق في السيليكا هالم من تجفيف مادة على الزجاجات تحتوي

األلومنيوم:نفطة حزمة

قد اإلصدار. معدل قرص 100 أو 60 30 ، 20 ، 10 ، العبوات: أحجام

العبوات.أحجام جميع تسويق يتم ال

المصنعةوالشركة التسويق ترخيص صاحب

 ،Ireland، Dublin، Co.، Citywest، Park Business Citywestلشركة مملوك  VIMOVOلـ التسويق ترخيص

Road Kingswood ، 4045Ltd Pharma Grünenthal.

ألمانياآخن ،  ، 6Zieglerstraße ، GmbH Grünenthal 52078 ، بواسطة  VIMOVOتصنيع تم

.

أو

151SE، AB AstraZeneca-85 السويد سودرتاليا ،

 ، Vimovoاسم تحت األوروبية االقتصادية المنطقة في األعضاء الدول في به مصرح الطبي المنتج هذا
التالية:البلدان في

والنرويج وهولندا ولوكسمبورغ وليتوانيا والتفيا وإيطاليا وأيرلندا وألمانيا وفنلندا وإستونيا وبلغاريا وبلجيكا النمسا

المتحدة.والمملكة والسويد وإسبانيا ورومانيا والبرتغال

2021.أكتوبر في النشرة لهذه تحديث آخر تم

فقطالمتحدة المملكة

أو كبيرة بأحرف برايل ، بطريقة النشرة هذه من نسخة طلب أو لالستماع

مجاناً:االتصال يرجى بالصوت ،

0800 1985000

التالية:المعلومات لتقديم االستعداد يرجى

المنتجاسم
أقراصمجم 20   /مجم500 فيموفو

المرجعرقم
0022/50414

للمكفوفين.الملكي الوطني المعهد من مقدمة خدمة هذه


