
VIMOVOTMยาเม็ดดัดแปลงขนาด 500 มก./20 มก.
นาพรอกเซนและอโีซเมพราโซล

อ่านเอกสารนี้ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใชย้านี้
• เก็บใบนี้ไว้ คุณอาจต้องอ่านอีกครั้ง
• หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม ให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
• ยานี้ไดร้ับการกําหนดให้คุณเท่านั้น อย่าส่งต่อใหค้นอื่น อาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาแม้ว่าอาการของพวก

เขาจะเหมือนกับของคุณก็ตาม
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นซึ่ง
ไมไ่ดร้ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูหัวข้อที่ 4

•

ในแผ่นพับนี้:
1. VIMOVO คืออะไรและใช้ทําอะไร
2. สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนใช้ VIMOVO
3. วิธีรับประทาน VIMOVO
4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
5. วิธีจัดเก็บ VIMOVO
6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่น ๆ

1. VIMOVO คืออะไรและใชท้ําอะไร
VIMOVO คืออะไร
VIMOVO มียาสองชนิดที่เรียกว่า naproxen และ esomeprazole ยาเหล่านีแ้ต่ละชนิดทํางานแตก
ต่างกัน
• Naproxen อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า “ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใชส่เตียรอยด์” (NSAIDs) ช่วยลดความเจ็บ

ปวดและการอักเสบ
Esomeprazole อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า "สารยับยั้งโปรตอนปั๊ม" จะช่วยลดปริมาณกรดในกระเพาะ
อาหารของคุณ

•

Esomeprazole ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและปัญหาในกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่
ต้องใช้ NSAIDs
VIMOVO ใช้สําหรับอะไร
VIMOVO ใช้ในผู้ใหญเ่พื่อบรรเทาอาการของ:
• โรคข้อเข่าเสื่อม.
• ข้ออักเสบรูมาตอยด์.
• Ankylosing spondylitis.

VIMOVO ช่วยลดอาการปวด บวม แดง และความร้อน (การอักเสบ)

คุณจะได้รับยานีห้ากยา NSAID ในปริมาณที่น้อยกว่านั้นไม่น่าจะบรรเทาอาการปวดของคุณได้ และคุณมีความ
เสี่ยงที่จะเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือเป็นแผลในส่วนแรก (ลําไส้เล็กส่วนต้น) ของลําไส้เล็ก (ลําไส้) เมื่อใช้ 
NSAIDs

2. สิ่งที่คุณต้องรูก้่อนใช้ VIMOVO
อย่าใช้ VIMOVO ถ้า:
• คุณแพ้ (แพง้่าย) ต่อนาพรอกเซน
• คุณแพ้ยา esomeprazole หรือยาตัวยับยั้งโปรตอนปั๊มอื่นๆ
• คุณแพ้ส่วนผสมอื่นๆ ของยานี้ (ระบุไว้ในหัวข้อ 6)
• คุณกําลังใช้ยาทีเ่รียกว่า “atazanavir” หรือ “nelfinavir” (ใช้รักษาเอชไอวี)
• หากกรดอะซิติลซาลิไซลิก (เช่น แอสไพริน) นาโพรเซน หรือ NSAIDS อื่นๆ เช่น ibuprofen, diclofenac หรือ 

COX-2 inhibitors (เช่น celecoxib, etoricoxib) ทําให้คุณเป็นโรคหอบหืด (หายใจมีเสียงหวีด) หรือเกิด
อาการแพ้ เช่น อาการคันหรือผื่นที่ผิวหนัง (ลมพิษ) .
คุณอยู่ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์•

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

Source : Medicines Org UK

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


•
•
•

คุณมีรุนแรงปัญหาเกี่ยวกับตับ ไต หรือหัวใจ คุณมีแผลใน
กระเพาะอาหารหรือลําไสข้องคุณ
คุณมีเลือดออกผิดปกติหรือมเีลือดออกรุนแรงและไม่คาดคิด

อย่าใช้ VIMOVO หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นมผีลกับคุณ หากคุณไม่แน่ใจ ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้
ยา VIMOVO

คําเตือนและข้อควรระวัง
พูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนใช้ VIMOVO

คุณต้องไม่ใช้ VIMOVO และพูดคุยกับแพทย์ทันที หากเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้กับคุณก่อนหรือในขณะที่คุณกําลัง
ใช้ VIMOVO เนื่องจากยานี้อาจซ่อนอาการของโรคอื่นๆ:

• คุณลดนํ้าหนักได้มากโดยไม่มเีหตุผลและมีปัญหาในการกลืน
• คุณเริ่มอาเจียนอาหารหรือเลือด
• คุณถ่ายอุจจาระสีดํา (อุจจาระเปื้อนเลือด)
หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือคุณไม่แน่ใจ) ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณก่อนใชย้านีห้าก:
• คุณมีการอักเสบของลําไส้ (โรคโครห์นหรืออาการลําไส้ใหญบ่วมเป็นแผล)
• คุณมีปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับตับหรือไตของคุณ หรือหากคุณเป็นผู้สูงอายุ
• คุณกําลังใช้ยา เช่น คอร์ติโคสเตียรอยด์ที่รับประทานทางปาก วาร์ฟาริน โคลพโิดเกรล Selective 

Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) กรดอะซติิลซาลิไซลิก (แอสไพริน) หรือ NSAIDs 
รวมถึงสารยับยั้ง COX-2 (ดูหัวข้อ ยาอื่น ๆ และ VIMOVO)
คุณเคยมปีฏิกิริยาทางผิวหนังหลังการรักษาด้วยยาทีค่ล้ายกับ esomeprazole (ซึ่งเป็นส่วน
ประกอบของ VIMOVO) ที่ช่วยลดกรดในกระเพาะอาหาร
คุณมีกําหนดการตรวจเลือดโดยเฉพาะ (Chromogranin A)

•

•

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือคุณไม่แน่ใจ) ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใชย้านี้

หากคุณเคยมีแผลในกระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกมาก่อน คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบ คุณจะถูกขอใหร้ายงาน
อาการผิดปกติใด ๆ จากกระเพาะอาหารของคุณ (เช่นอาการปวด) กับแพทย์ของคุณ
ยาเช่น VIMOVO อาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในความเสี่ยงของอาการหัวใจวาย (กล้ามเนื้อหัวใจตาย) 
หรือโรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงใด ๆ ที่มีแนวโน้มมากกว่าด้วยปริมาณทีสู่งและการรักษาที่ยาวนาน ไม่เกิน
ปริมาณที่แนะนําหรือความยาวของการรักษา
VIMOVO มี NSAID naproxen สําหรับ NSAIDs ทั้งหมด ควรใช้นาโพรเซนในขนาดยาทีม่ีประสิทธิภาพตํ่าสุด
ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ แพทย์ของคุณจะประเมินเป็นระยะว่า 
VIMOVO ยังเหมาะสําหรับคุณหรือไม่
VIMOVO ไม่เหมาะสําหรับการบรรเทาอาการปวดเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง
กว่าที่ยาแก้ปวด naproxen จะถูกดูดซึมในเลือดของคุณ
ตรวจสอบกับแพทยก์่อนใชย้านี้ หากคุณมปีัญหาเกี่ยวกับหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง หรือคิดว่าคุณอาจเสี่ยงต่อ
ปัญหาเหล่านี้ คุณอาจมคีวามเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเหล่านี้หาก:

• คุณมีความดันโลหิตสูง
• คุณมีปัญหากับการไหลเวียนโลหิตหรือการแข็งตัวของเลือด
• คุณเป็นเบาหวาน
• คุณมีคอเลสเตอรอลสูง
• คุณเป็นคนสูบบุหรี่

การใช้ตัวยับยั้งโปรตอนปั๊ม (ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ VIMOVO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลามากกว่าหนึ่งปี อาจเพิ่ม
ความเสี่ยงของการแตกหักที่สะโพก ข้อมือ หรือกระดูกสันหลังเล็กน้อย แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบ หากคุณ
เป็นโรคกระดูกพรุนหรือหากคุณกําลังใช้คอร์ตโิคสเตียรอยด์ (ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน)



หากคุณมีผื่นทีผ่ิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทีส่ัมผัสกับแสงแดด แจ้งให้แพทย์ทราบโดยเร็วที่สุด 
เนื่องจากคุณอาจต้องหยุดการรักษาด้วย VIMOVO อย่าลืมพูดถึงผลร้ายอื่นๆ เช่น อาการปวดข้อ

เด็กและวัยรุ่น
ไม่แนะนําให้ใช้ VIMOVO ในเด็กหรือวัยรุ่นทีม่ีอายุ 18 ปีหรือน้อยกว่า

ยาอื่นๆ และ VIMOVO
โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณกําลังรับประทาน เพิ่งกําลังรับประทาน หรืออาจกําลังใชย้าอื่นๆ ซึ่ง
รวมถึงยาที่คุณซื้อโดยไม่มใีบสั่งยา รวมทั้งยาสมุนไพร ทั้งนี้เนื่องจาก VIMOVO สามารถส่งผลต่อการทํางานของ
ยาบางชนิดได้ นอกจากนี้ ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของ VIMOVO

ห้ามใช้ยานีแ้ละแจ้งให้แพทยห์รือเภสัชกรทราบหากคุณกําลังรับประทาน:
• ยาทีเ่รียกว่า “atazanavir” หรือ “nelfinavir” (ใช้รักษาเอชไอวี)
แจ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ยาต่อไปนี้:
• กรดอะซติิลซาลิไซลิก (แอสไพริน) (ใช้เป็นยาแก้ปวดหรือเพื่อป้องกันลิ่มเลือด) หากคุณใช้กรดอะซิติลซา

ลไิซลิก (แอสไพริน) ในขนาดตํ่า คุณอาจยังสามารถใช้ VIMOVO ได้
ยา NSAID อื่น ๆ (รวมถึงสารยับยั้ง COX-2)
ยาบางชนิด เช่น ketoconazole, itraconazole, posaconazole หรือ voriconazole (ใชร้ักษาโรค
ติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อรา)
Erlotinib (หรือยาต้านมะเร็งตัวอื่นจากกลุ่มเดียวกัน) 
Cholestyramine (ใชเ้พื่อลดคอเลสเตอรอล)
Clarithromycin (ใชร้ักษาการติดเชื้อ)
“ยาปฏิชีวนะ Quinolone” (สําหรับการติดเชื้อ) เช่น ciprofloxacin หรือ moxifloxacin 
Diazepam (ใช้รักษาอาการวิตกกังวล ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หรือใชใ้นโรคลมชัก) 
Hydantoins เช่น phenytoin (ใช้ในการรักษาโรคลมชัก)
ลเิธียม (ใชร้ักษาอาการซึมเศร้าบางประเภท)
Methotrexate (ใช้ในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคสะเก็ดเงิน และมะเร็ง) 
Probenecid (สําหรับโรคเกาต์)
“Selective Serotonin Reuptake Inhibitors” (SSRIs) (ใช้รักษาโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวล)

Ciclosporin หรือ Tacrolimus (ยาทีใ่ช้เพื่อลดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันของร่างกาย) ดิจอกซิน (ใช้รักษา
อาการผิดปกติของหัวใจ)
Sulphonylureas เช่น glimepiride (ยารับประทานที่ใชใ้นการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของคุณในผู้ป่วยเบา
หวาน)
ยาที่ใชร้ักษาความดันโลหิตสูงที่เรียกว่ายาขับปัสสาวะ (เช่น furosemide หรือ 
hydrochlorothiazide), ACE inhibitors (เช่น enalapril), angiotensin II receptor 
antagonists (เช่น losartan) และ beta-blockers (เช่น propranolol)
ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ เช่น ไฮโดรคอร์ติโซนหรือเพรดนโิซโลน (ใช้เป็นยาแก้อักเสบ)

ยาเพื่อหยุดการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน ไดคูมาโรล เฮปาริน หรือโคลพิโดเกรล 
Rifampicin (ใชส้ําหรับรักษาวัณโรค)
สาโทเซนต์จอห์น (Hypericum perforatum) (ใช้รักษาอาการซึมเศร้าเล็กน้อย) 
Cilostazole (ใช้สําหรับปวดที่ขาเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไมด่ี)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

หากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นตรงกับคุณ (หรือคุณไม่แน่ใจ) ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ VIMOVO

VIMOVO พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม
ห้ามรับประทาน VIMOVO กับอาหาร เนื่องจากอาจลดและ/หรือชะลอผลของ VIMOVO ใช้แท็บเล็ตของคุณ
อย่างน้อย 30 นาทีก่อนรับประทานอาหาร
การตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และภาวะเจริญพันธุ์
• อย่าใช้ VIMOVO หากคุณอยู่ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์



• พูดคุยกับแพทย์ก่อนรับประทานยานี้ หากคุณอยูใ่นช่วงไตรมาสที่ 1 หรือ 2 ของการตั้งครรภ์ แพทย์
ของคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณสามารถใช้ VIMOVO ได้หรือไม่
อย่าให้นมแม่ หากคุณกําลังใช้ VIMOVO เนื่องจากปริมาณเล็กน้อยอาจผ่านเข้าสูน่ํ้านมแม่ได้ หากคุณกําลัง
วางแผนทีจ่ะให้นมลูก คุณไมค่วรรับประทาน VIMOVO

ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรเพื่อขอคําแนะนําก่อนใชย้าใดๆ หากคุณกําลังตั้งครรภ์ อาจตั้งครรภ์ หรือกําลังให้นม
บุตร VIMOVO อาจทําใหต้ั้งครรภไ์ดย้ากขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หากคุณกําลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์หรือหาก
คุณมีปัญหาในการตั้งครรภ์

•

การขับรถและการใชเ้ครื่องจักร
คุณอาจรู้สึกวิงเวียนหรือมองเห็นภาพซ้อนขณะใช้ VIMOVO หากเป็นเช่นนี้ ห้ามขับรถหรือใช้เครื่องมือหรือเครื่อง
จักรใดๆ
VIMOVO ประกอบด้วย methyl parahydroxybenzoate (E218) และ propyl 
parahydroxybenzoate (E216)ส่วนผสมเหล่านี้อาจทําใหเ้กิดอาการแพไ้ด้ ปฏิกิริยาเหล่านีอ้าจไม่เกิดขึ้นทันที

VIMOVO มีโซเดียมน้อยกว่า 1 มิลลโิมล (23 มก.) ต่อเม็ด กล่าวคือ 'โซเดียมฟรี'

3. วิธรีับประทาน VIMOVO
ใช้ยานี้ตามที่แพทย์ของคุณบอกเสมอ ตรวจสอบกับแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่แน่ใจ

กินยาตัวนี้
• กลืนแท็บเล็ตของคุณทั้งหมดด้วยนํ้า อย่าเคี้ยว แยก หรือบดเม็ด เป็นสิ่งสําคัญทีคุ่ณจะต้องทานยาเม็ด

ทั้งหมดเพื่อให้ยาทํางานได้อย่างถูกต้อง
ใชแ้ท็บเล็ตของคุณอย่างน้อย 30 นาทีก่อนรับประทานอาหาร อาหารอาจลดผลการป้องกันของ 
VIMOVO ต่อกระเพาะอาหารและลําไสข้องคุณ อาหารอาจทําให้เกิดความล่าช้าอย่างมากในการบรรเทา
อาการปวดและการอักเสบ
หากคุณกําลังใชย้านี้เป็นเวลานาน แพทย์จะต้องการตรวจติดตามคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า
คุณใช้ยานีม้านานกว่าหนึ่งป)ี

•

•

รับเท่าไหร่คะ
• ใชเ้วลาหนึ่งเม็ดวันละสองครั้งตราบเท่าที่แพทย์ของคุณบอกคุณ

• VIMOVO มีเฉพาะใน 500 มก./20 มก. หากแพทย์ของคุณคิดว่าขนาดยานีไ้ม่เหมาะกับคุณ แพทย์อาจสั่ง
การรักษาอื่น

หากคุณใช้ VIMOVO มากกว่าที่ควร
หากคุณใช้ยา VIMOVO มากกว่าทีค่วรจะเป็น ใหป้รึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที อาการของยาเกินขนาดอาจรวม
ถึงความเฉื่อย, เวียนศีรษะ, ง่วงนอน, ปวดท้องส่วนบนและหรือไม่สบาย, อิจฉาริษยา, อาหารไม่ย่อย, คลื่นไส้, 
ปัญหาเกี่ยวกับตับ (แสดงในการตรวจเลือด), ปัญหาไตที่อาจรุนแรง, สูงกว่าระดับกรดปกติในของคุณ เลือด สับสน 
อาเจียน มีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลําไส้ ความดันโลหิตสูง หายใจลําบาก โคม่า อาการแพ้อย่างกะทันหัน (ซึ่ง
อาจรวมถึงหายใจไม่ออก ผื่นที่ผิวหนัง บวมที่ใบหน้าและ/หรือลําคอ และ/หรือล้มลง) และไม่สามารถควบคุมได้ การ
เคลื่อนไหวของร่างกาย

หากคุณลืมรับประทานยา VIMOVO
• หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันททีี่นึกได้ อย่างไรก็ตาม หากใกล้ถึงเวลาสําหรับมื้อต่อไป ใหข้้ามมื้อที่

ลืมไป
อย่าใชย้าสองครั้ง (สองครั้งในเวลาเดียวกัน) เพื่อชดเชยปริมาณทีล่ืม•

หากคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ยานี้ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

4. ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น



เช่นเดียวกับยาทั้งหมด ยานีส้ามารถทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ แม้ว่าจะไม่ใชทุ่กคนที่ได้รับก็ตาม ผลข้างเคียง
ต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นกับยานี้
หยุดใช้ VIMOVO และไปพบแพทยท์ันที หากคุณสังเกตเห็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงต่อไปนี้ – คุณอาจ
ต้องไดร้ับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน:
• หายใจมีเสียงหวีด บวมที่ริมฝีปาก ลิ้นและคอหรือร่างกาย ผื่น เป็นลม หรือกลืนลําบาก (อาการแพ้อย่าง

รุนแรง)
ผิวของคุณแดงด้วยแผลพุพองหรือลอก อาจมีแผลพุพองรุนแรงและมีเลือดออกที่ริมฝีปาก ตา ปาก จมูก 
และอวัยวะเพศ
ผิวเหลืองหรือตาขาว ปัสสาวะสีเข้ม อ่อนเพลีย อาจเป็นสัญญาณของปัญหาตับ

ยาเช่น VIMOVO อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอาการหัวใจวาย (กล้ามเนื้อหัวใจตาย) 
หรือโรคหลอดเลือดสมอง อาการต่างๆ ได้แก่ อาการเจ็บหน้าอกลามไปถึงคอและไหล่ และแขนซ้าย สับสน 
หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือชาซึ่งอาจอยู่เพียงซีกเดียวของร่างกาย

คุณผ่านการเคลื่อนไหวของลําไสเ้หนียวสีดํา (อุจจาระ) หรือมีอาการท้องร่วงเป็น
เลือด คุณอาเจียนเป็นเลือดหรืออนุภาคสีเข้มที่ดูเหมือนกากกาแฟ

•

•

•

•
•

พูดคุยกับแพทยข์องคุณโดยเร็วที่สุดหากคุณพบข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

ในบางกรณี VIMOVO อาจส่งผลต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวทีน่ําไปสู่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

หากมีอาการติดเชื้อ เช่น มไีข้ อาการทั่วไปลดลงอย่างรุนแรง หรือมีไข้ทีม่ีอาการของการติดเชื้อเฉพาะที่ เช่น 
ปวดคอ คอ หรือปาก หรือปัสสาวะลําบาก ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็วที่สุด การขาดเซลล์เม็ดเลือดขาว 
(agranulocytosis) สามารถตัดออกไดโ้ดยการตรวจเลือด เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับยา
ของคุณในเวลานี้

ผลข้างเคียงที่เป็นไปไดอ้ื่น ๆ ได้แก่ :

สามัญ (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 10 คน)
• ปวดศีรษะ.
• รู้สึกเหนื่อย.
• รู้สึกกระหายนํ้า
• รู้สึกหดหู่.
• รู้สึกหายใจไม่ออก
• เหงื่อออกเพิ่มขึ้น
• คันผิวหนังและผื่นทีผ่ิวหนัง
• ความรู้สึกหมุน (วิงเวียน).
• รอยแดงหรือม่วง ชํ้าหรือจุดบนผิวหนังของคุณ รู้สึกไม่

สบาย (คลื่นไส้) หรือกําลังป่วย (อาเจียน)
ความรู้สึกสั่นไหวในหัวใจของคุณ (ใจสั่น) รบกวนการ
นอนหลับหรือนอนไม่หลับ (นอนไม่หลับ) ปัญหาการ
ได้ยินหรือเสียงดังในหูของคุณ อาการวิงเวียนศีรษะ 
ง่วงซึม หรือรู้สึกปวดหัว อาการบวมที่มือ เท้าและข้อเท้า 
(บวมนํ้า) การอักเสบภายในปาก

ปัญหาสายตา.
ท้องร่วง, ปวดท้อง, อิจฉาริษยา, อาหารไม่ย่อย, ท้องผูก, เรอหรือลม (ท้องอืด). แผลในกระเพาะ
อาหารหรือแผลในกระเพาะอาหารส่วนต้น (duodenum) ของลําไส้เล็ก
การอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร (โรคกระเพาะ) ติ่ง
เนื้ออ่อนโยนในกระเพาะอาหาร

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผิดปกติ หายาก หรือหายากมาก (อาจส่งผลกระทบมากถึง 1 ใน 100 คนหรือน้อยกว่า)
• ปากเจ็บหรือแผลในปาก
• ปัญหาสายตา เช่น ตาพร่ามัว ตาแดง หรือปวดตา



•
•
•

ฝันประหลาด.
รู้สึกง่วงนอน.
ปริมาณนํ้าตาล (กลูโคส) ในเลือดของคุณเพิ่มขึ้น อาการอาจรวมถึงความรู้สึกกระหายนํ้าและปริมาณ
ปัสสาวะที่เพิ่มขึ้น
ระดับนํ้าตาล (กลูโคส) ในเลือดตํ่า อาการอาจรวมถึงรู้สึกหิวหรืออ่อนแรง เหงื่อออก และหัวใจเต้นเร็ว

อาการโคม่า

การอักเสบของหลอดเลือด การเจาะ (รู) ของ
กระเพาะอาหารหรือลําไส้
Systemic lupus erythematosus (SLE) โรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีร่างกาย ซึ่งทําให้
เกิดอาการปวดข้อ ผื่นผิวหนัง และมีไข้
ต่อมนํ้าเหลืองโต.
การแตกหักของสะโพก ข้อมือ หรือกระดูกสันหลัง (หากใช้ VIMOVO ในปริมาณทีสู่งและเป็นเวลานาน) 
ไข้.
เป็นลม
ปากแห้ง.
ความก้าวร้าว
สูญเสียการได้ยิน
โรคหอบหืด.
พอดีหรือชัก
ปัญหาประจําเดือน.
การเปลี่ยนแปลงนํ้าหนัก
ผมร่วง (ผมร่วง).
ผื่นเป็นก้อน (ลมพิษ)
ปวดข้อ (ปวดข้อ) หน้าอกโตในผู้ชาย. ลิ้นเจ็บหรือบวม 
กระตุกหรือสั่นของกล้ามเนื้อ ปัญหาความอยากอาหาร
หรือการเปลี่ยนแปลงรสชาติ กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือปวด 
(ปวดกล้ามเนื้อ) เลือดของคุณอาจใช้เวลานานกว่าจะจับ
ตัวเป็นก้อน ปัญหาสําหรับผู้หญิงในการตั้งครรภ์ มีไข้ 
แดง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ หัวใจเต้นผิดปกติ ช้าหรือ
เร็วมาก ความรู้สึกเสียวซ่าเช่น "หมุดและเข็ม" มีปัญหา
กับความจําหรือสมาธขิองคุณ รู้สึกกระวนกระวาย สับสน 
วิตกกังวล หรือวิตกกังวล โดยทั่วไปจะรู้สึกไม่สบาย 
อ่อนแอ และขาดพลังงาน

ร่างกายบวมหรือเจ็บปวดเพราะไดร้ับนํ้า ความดันโลหิตสูงหรือตํ่า คุณอาจ
รู้สึกเป็นลมหรือเวียนหัว
ผื่นทีผ่ิวหนังหรือพุพอง หรือผิวของคุณไวต่อแสงแดดมากขึ้น การเห็น รู้สึก หรือได้ยินสิ่งที่ไม่มี 
(ภาพหลอน)
การเปลี่ยนแปลงในผลการตรวจเลือดของคุณ เช่น เพื่อดูว่าตับทํางานอย่างไร แพทย์ของคุณสามารถอธิบาย
เพิ่มเติมได้
การติดเชื้อทีเ่รียกว่า "เชื้อรา" ซึ่งส่งผลต่อลําไสแ้ละเกิดจากเชื้อรา เลือดในปัสสาวะ (นํ้า) 
หรือปัญหาไตอื่นๆ คุณอาจมีอาการปวดหลัง
หายใจลําบากซึ่งอาจแย่ลงอย่างช้าๆ นี่อาจเป็นสัญญาณของโรคปอดบวมหรือปอดบวม

ระดับเกลือ (โซเดียม) ในเลือดตํ่า ซึ่งอาจทําให้อ่อนแรง ป่วย (อาเจียน) และเป็นตะคริว

อาการของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เช่น มไีข้ รู้สึกไม่สบาย คอเคล็ด ปวดหัว ไวต่อแสงจ้าและสับสน

ปัญหาเกี่ยวกับตับอ่อนของคุณ อาการต่างๆ ได้แก่ ปวดท้องรุนแรงซึ่งลามไปถึงหลังของคุณ อุจจาระสซีีด
ซึ่งเป็นสัญญาณของปัญหาตับอย่างรุนแรง (ตับอักเสบ) ปัญหาตับทีร่้ายแรงอาจนําไปสูค่วามล้มเหลวของ
ตับและความผิดปกตขิองสมอง

•

•
•
•
•

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

•
•
•

•

•

•
•



• อาการลําไส้ใหญ่บวมหรืออาการลําไส้อักเสบที่แย่ลงเช่นโรค Crohn หรืออาการลําไส้ใหญ่บวมเป็นแผล 
อาการต่างๆ ได้แก่ ปวดท้อง ท้องร่วง อาเจียน และนํ้าหนักลด
ปัญหาเกี่ยวกับเลือด เช่น จํานวนเม็ดเลือดแดงลดลง (โลหิตจาง) เม็ดเลือดขาว หรือเกล็ดเลือด ซึ่งอาจ
ทําใหอ้่อนแรง ฟกชํ้า มีไข้ หนาวสั่นรุนแรง เจ็บคอ หรือทําให้มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น เพิ่มจํานวนเม็ดเลือด
ขาวบางชนิด (eosinophilia)
การขาดแคลนเซลลเ์ม็ดเลือดทุกชนิด (pancytopenia)
ปัญหาเกี่ยวกับวิธีที่หัวใจของคุณสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายหรือสร้างความเสียหายใหก้ับหลอดเลือดของคุณ 
อาการต่างๆ อาจรวมถึงความเหนื่อยล้า หายใจลําบาก รู้สึกเป็นลม เจ็บหน้าอก หรือปวดทั่วไป

•

•
•
•

ไม่ทราบ (ความถี่ไมส่ามารถประมาณได้จากข้อมูลที่มีอยู)่
• หากคุณใช้ VIMOVO นานกว่าสามเดือน ระดับแมกนีเซียมในเลือดของคุณอาจลดลง แมกนีเซียมในระดับ

ตํ่าสามารถเห็นได้ว่าเป็นความเหนื่อยล้า การหดตัวของกล้ามเนื้อโดยไม่สมัครใจ อาการเวียนศีรษะ อาการ
ชัก อาการวิงเวียนศีรษะ หรืออัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น หากคุณมีอาการเหล่านี้ โปรดแจ้งใหแ้พทย์
ทราบโดยทันที แมกนีเซียมในระดับตํ่าอาจทําใหร้ะดับโพแทสเซียมหรือแคลเซียมในเลือดลดลง แพทย์ของ
คุณอาจตัดสินใจตรวจเลือดเป็นประจําเพื่อตรวจสอบระดับแมกนีเซียมของคุณ

ผื่นอาจมีอาการปวดข้อ•

อย่ากังวลกับรายการผลข้างเคียงที่เป็นไปไดน้ี้คุณอาจไม่ได้รับใด ๆ ของพวกเขา
การรายงานผลข้างเคียง
หากคุณไดร้ับผลข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ ซึ่งรวมถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งไมไ่ด้ระบไุว้ใน
เอกสารฉบับนี้ คุณยังสามารถรายงานผลข้างเคียงไดโ้ดยตรงผ่าน:

ไอร์แลนด์
การดูแลเภสัช HPRA เว็บไซต์:www.hpra.ie .

สหราชอาณาจักร

โครงการใบเหลืองที่:www.mhra.gov.uk/yellowcard หรือค้นหา MHRA Yellow Card ใน Google Play 
หรือ Apple App Store

โดยการรายงานผลข้างเคียง คุณสามารถช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของยานีไ้ด้

5. วิธจีัดเก็บ VIMOVO
เก็บยานี้ให้พ้นสายตาและมือเด็ก

ห้ามใชย้านี้หลังจากวันหมดอายุซึ่งระบุไว้บนกล่อง ขวด   หรือตุ่มหลัง EXP วันหมดอายุหมายถึงวันสุดท้ายของ
เดือนนั้น

อย่าเก็บทีอุ่ณหภูมิสูงกว่า 30°C

ขวด: เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมและปิดขวดให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้น

ตุ่ม: เก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อป้องกันความชื้น
อย่าทิ้งยาผ่านทางนํ้าเสียหรือของเสียในครัวเรือน ถามเภสัชกรของคุณถึงวิธทีิ้งยาที่คุณไม่ได้ใช้อีกต่อไป 
มาตรการเหล่านี้จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

6. เนื้อหาของชุดและข้อมูลอื่นๆ
สิ่งที่ VIMOVO ประกอบด้วย

• สารออกฤทธิค์ือ นาพรอกเซน 500 มก. และอีโซเมพราโซล 20 มก.
• ส่วนผสมอื่นๆ (สารเพิ่มปริมาณ) ในแกนยาเม็ด ได้แก่ ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม, แมกนีเซยีมสเตียเรต, โพวโิดน 

K90, คอลลอยดซ์ิลิกอนไดออกไซดแ์ละขี้ผึ้งคาร์นบูาที่เคลือบฟิล์ม, กลีเซอรอลโมโนสเตียเรต 40-55, ประเภทไฮ
โปรเมลโลส 2910 (3 mPas, 6 mPas และ 50 mPas ), ไอรอนออกไซด์ (E172, สีเหลือง, สีดํา), macrogol 
8000, การกระจายตัวของกรดเมทาคริลิก-เอทิลอะครเิลต (1:1) 30%, เมทิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอต (E218), 
โพลีเดกซ์โทรส, พอลซิอร์เบต 80, โพรพิลีนไกลคอล, โพรพิลพาราไฮดรอกซีเบนโซเอต (E216), โซเดียมลอริล
ซัลเฟต, ไททาเนียมไดออกไซด์ (E171), ไตรเอทิลซิเตรต



VIMOVO หน้าตาเป็นอย่างไรและเนื้อหาของแพ็ค
เหล่านี้เป็นเม็ดสีเหลืองรูปไข่ 18x9.5 มม. ทําเครื่องหมาย 500/20 ด้วยหมึกสีดํา

ขวด:
ขนาดแพ็ค - 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 หรือ 500 เม็ดดัดแปลง

ขวดบรรจสุารดูดความชื้นซิลกิาเจลในฝาเกลียว (เพื่อใหเ้ม็ดยาแห้ง)

แพคเกจตุ่มอลมูเินียม:
ขนาดบรรจุ- 10, 20, 30, 60 หรือ 100 เม็ดดัดแปลง ขนาดของบรรจุ
ภัณฑ์อาจไม่สามารถวางตลาดได้ทั้งหมด

ผู้ถือใบอนุญาตการตลาดและผู้ผลิต

การอนุญาตทางการตลาดสําหรับ VIMOVO ถือโดย Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood Road, Citywest 
Business Park, Citywest, Co. Dublin, Ireland

VIMOVO ผลิตโดย Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Aachen, Germany
.

หรือ
AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, สวีเดน

ยานี้ได้รับอนุญาตในประเทศสมาชิกของ EEA ภายใตช้ื่อ Vimovo ในประเทศต่อไปนี้:

ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ เยอรมนี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก 
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส โรมาเนีย สเปน สวีเดน และสหราชอาณาจักร

แผ่นพับนี้ไดร้ับการปรับปรุงล่าสุดในเดือนตุลาคม 2021

สหราชอาณาจักรเท่านั้น

หากต้องการฟังหรือขอสําเนาแผ่นพับนีเ้ป็นอักษรเบรลล์ ตัวพิมพใ์หญห่รือไฟล์เสียง 
โปรดโทรติดต่อโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย:
0800 198 5000
โปรดเตรียมข้อมูลดังนี้

ชื่อผลิตภัณฑ์
VIMOVO 500 มก./20 มก. เม็ด

หมายเลขอ้างอิง
50414/0022

เป็นบริการของสถาบันคนตาบอดแห่งชาติ


