
VIMOVOÇB500 mg/20 mg modifiye salımlı tabletler
naproksen ve esomeprazol

Bu ilacı almaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.

• Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
• Başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
• Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Belirtileri sizinkiyle 

aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

•

bu broşürde:
1. VIMOVO nedir ve ne için kullanılır?
2. VIMOVO'yu kullanmadan önce bilmeniz gerekenler
3. VIMOVO nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. VIMOVO nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. VIMOVO nedir ve ne için kullanılır?
VIMOVO nedir?
VIMOVO, naproksen ve esomeprazol adı verilen iki farklı ilaç içerir. Bu ilaçların her 
biri farklı bir şekilde çalışır.
• Naproksen, "Steroid Olmayan Anti-İnflamatuvar İlaçlar" (NSAID'ler) adı verilen bir ilaç 

grubuna aittir. Ağrı ve iltihabı azaltır.
Esomeprazol, "proton pompası inhibitörleri" adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. 
Midenizdeki asit miktarını azaltır.

•

Esomeprazol, NSAİİ alması gereken hastalarda gelişen ülser ve mide sorunları riskini 
azaltmaya yardımcı olur.

VIMOVO ne için kullanılır?
VIMOVO, yetişkinlerde aşağıdaki semptomların giderilmesi için kullanılır:

• Kireçlenme.
• Romatizmal eklem iltihabı.

• Ankilozan spondilit.

VIMOVO ağrı, şişlik, kızarıklık ve ısıyı (iltihabı) azaltmaya yardımcı olur.

Daha düşük bir NSAID dozunun ağrınızı hafifletmesinin olası olmadığı düşünülüyorsa ve NSAID 
kullanırken mide ülseri veya ince bağırsağınızın (bağırsak) ilk kısmında (duodenum) ülser olma 
riskiniz varsa bu ilaç verilecektir.

2. VIMOVO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VIMOVO'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Naproksen'e karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var.
• Esomeprazol veya diğer proton pompası inhibitörü ilaçlara alerjiniz var.
• Bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz var (Bölüm 6'da listelenmiştir).
• "atazanavir" veya "nelfinavir" (HIV tedavisinde kullanılan) adlı bir ilaç alıyorsunuz.
• Asetilsalisilik asit (örneğin aspirin), naproksen veya ibuprofen, diklofenak veya COX-2 inhibitörleri 

(örneğin selekoksib, etoricoxib) gibi diğer NSAID'ler astıma (hırıltı) veya kaşıntı veya deri döküntüsü 
(ürtiker) gibi alerjik bir reaksiyona neden olduysa .
Hamileliğinizin son 3 ayındasınız.•
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Varşiddetlikaraciğeriniz, böbrekleriniz veya kalbinizle ilgili 
sorunlar. Midenizde veya bağırsağınızda ülser var.
Herhangi bir kanama bozukluğunuz veya ciddi ve beklenmedik bir kanamanız varsa.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse VIMOVO'yu kullanmayınız. Emin değilseniz, VIMOVO'yu almadan önce 
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uyarılar ve Önlemler
VIMOVO'yu almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

VIMOVO'yu almadan önce veya alırken aşağıdakilerden biri olursa, VIMOVO'yu almamalı ve hemen 
doktorunuzla konuşmamalısınız, çünkü bu ilaç diğer hastalıkların semptomlarını gizleyebilir:

• Sebepsiz yere çok kilo kaybedersiniz ve yutma sorunları yaşarsınız.
• Yiyecek veya kan kusmaya başlarsınız.

• Siyah dışkı (kanlı dışkı) çıkarıyorsunuz.
Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), bu ilacı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla 
konuşun.

Aşağıdaki durumlarda bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız:

• Bağırsaklarınızda iltihaplanma var (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit).
• Karaciğeriniz veya böbreklerinizle ilgili başka sorunlarınız varsa veya yaşlıysanız.
• Ağız yoluyla alınan kortikosteroidler, varfarin, klopidogrel, Seçici Serotonin Geri Alım 

İnhibitörleri (SSRI'lar), asetilsalisilik asit (aspirin) veya COX-2 inhibitörleri dahil 
NSAID'ler (Diğer ilaçlar ve VIMOVO bölümüne bakınız) alıyorsanız.
Mide asidini azaltan esomeprazol (VIMOVO'nun bir bileşenidir) benzeri bir ilaçla 
tedaviden sonra hiç cilt reaksiyonu yaşadınız.
Spesifik bir kan testi yaptırmanız gerekiyor (Chromogranin A).

•

•

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), bu ilacı almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla 
konuşun.

Daha önce mide ülseri veya kanaması yaşadıysanız, doktorunuza bildirmelisiniz. Midenizden kaynaklanan 
olağan dışı herhangi bir semptomu (örneğin ağrı) doktorunuza bildirmeniz istenecektir.

VIMOVO gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya felç riskinde küçük bir artışla 
ilişkilendirilebilir. Yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi ile herhangi bir risk daha olasıdır. 
Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayın.
VIMOVO, NSAID naproksen içerir. Tüm NSAID'lerde olduğu gibi, istenmeyen etki riskini azaltmak için naproksen 
mümkün olan en kısa süre boyunca en düşük etkili dozda kullanılmalıdır. Bu nedenle doktorunuz düzenli 
aralıklarla VIMOVO'nun sizin için hala uygun olup olmadığını değerlendirecektir.

Ağrı kesici naproksenin kanınıza geçmesi birkaç saat aldığından, VIMOVO akut ağrının 
hızlı bir şekilde giderilmesi için uygun değildir.
Ayrıca, herhangi bir kalp probleminiz varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya bu problemler için risk altında olduğunuzu 
düşünüyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışın. Aşağıdaki durumlarda bu sorunları yaşama riskiniz olabilir:

• Yüksek tansiyonunuz var.
• Kan dolaşımınız veya kanınızın pıhtılaşması ile ilgili sorunlarınız var.
• Şeker hastalığınız var.
• Yüksek kolesterolünüz var.
• Sen bir sigara tiryakisisin.

Bir proton pompası inhibitörü (VIMOVO'nun bir bileşenidir), özellikle bir yıldan uzun bir süre boyunca 
almak, kalça, bilek veya omurgada kırılma riskinizi hafifçe artırabilir. Osteoporozunuz varsa veya 
kortikosteroid kullanıyorsanız (ki bu osteoporoz riskini artırabilir) doktorunuza söyleyiniz.



Cildinizde, özellikle güneşe maruz kalan bölgelerde kızarıklık olursa, VIMOVO tedavinizi kesmeniz 
gerekebileceğinden, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz. Eklemlerinizdeki ağrı gibi diğer yan 
etkilerden de bahsetmeyi unutmayın.

Çocuklar ve ergenler
VIMOVO'nun 18 yaş ve altındaki çocuklarda veya adolesanlarda kullanılması önerilmez.

Diğer ilaçlar ve VIMOVO
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza 
bunlar hakkında bilgi veriniz. Buna bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere reçetesiz satın aldığınız ilaçlar dahildir. Bunun 
nedeni, VIMOVO'nun diğer bazı ilaçların çalışma şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı diğer ilaçlar da VIMOVO'nun 
çalışma şeklini etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, bu ilacı almayınız ve doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

• "atazanavir" veya "nelfinavir" adı verilen bir ilaç (HIV tedavisinde kullanılır).

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:
• Asetilsalisilik asit (aspirin) (ağrı kesici olarak veya kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır). 

Düşük doz asetilsalisilik asit (aspirin) alıyorsanız, yine de VIMOVO alabilirsiniz.
Diğer NSAID ilaçları (COX-2 inhibitörleri dahil).
Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol veya vorikonazol (bir mantarın neden olduğu enfeksiyonları tedavi 
etmek için kullanılır) gibi belirli ilaçlar.
Erlotinib (veya aynı sınıftan başka bir antikanser ilacı). 
Kolestiramin (kolesterolü düşürmek için kullanılır).
Klaritromisin (enfeksiyon tedavisinde kullanılır).

Siprofloksasin veya moksifloksasin gibi "kinolon antibiyotik" (enfeksiyonlar için). 
Diazepam (anksiyete tedavisinde, kaslarınızı gevşetmek için veya epilepside kullanılır). 
Fenitoin gibi hidantoinler (sara tedavisinde kullanılır).
Lityum (bazı depresyon türlerini tedavi etmek için kullanılır).

Metotreksat (romatoid artrit, sedef hastalığı ve kanser tedavisinde kullanılır). 
Probenesid (gut için).
"Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri" (SSRI'lar) (majör depresyon veya anksiyete bozukluğunu tedavi etmek için 
kullanılır).

Siklosporin veya takrolimus (vücudun bağışıklık tepkilerini azaltmak için kullanılan ilaçlar). Digoksin (kalp 
bozukluklarının tedavisinde kullanılır).
Glimepirid (şeker hastalığında kan şekerinizi kontrol etmek için kullanılan oral ilaçlar) gibi 
sülfonilüreler.
Diüretikler (furosemid veya hidroklorotiyazid gibi), ACE inhibitörleri (enalapril gibi), anjiyotensin II 
reseptör antagonistleri (losartan gibi) ve beta blokerleri (örneğin propranolol) adı verilen yüksek kan 
basıncını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar.
Hidrokortizon veya prednizolon gibi kortikosteroid ilaçlar (anti-inflamatuar ilaçlar olarak 
kullanılır).
Varfarin, dikumarol, heparin veya klopidogrel gibi kanın pıhtılaşmasını durduran ilaçlar. 
Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır).
Sarı Kantaron (Hypericum perforatum) (hafif depresyon tedavisinde kullanılır). 
Silostazol (zayıf kan akışı nedeniyle bacaklarda ağrı için kullanılır).
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Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), VIMOVO'yu almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile 

konuşunuz.

VIMOVO'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

VIMOVO'nun etkisini azaltabileceği ve/veya geciktirebileceği için VIMOVO'yu yiyeceklerle birlikte almayınız. 
Tabletlerinizi yemekten en az 30 dakika önce alınız.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
• Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız VIMOVO almayınız.



• Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz, bu ilacı almadan önce doktorunuzla 
konuşun. VIMOVO'yu alıp alamayacağınıza doktorunuz karar verecektir.
VIMOVO alıyorsanız emzirmeyiniz. Bunun nedeni, küçük miktarların anne sütüne 
geçebilmesidir. Emzirmeyi planlıyorsanız VIMOVO almamalısınız.

Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız herhangi bir ilaç almadan 
önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VIMOVO hamile kalmayı zorlaştırabilir. Hamile 
kalmayı planlıyorsanız veya hamile kalmakta sorun yaşıyorsanız doktorunuzu 
bilgilendirmelisiniz.

•

Araç ve makine kullanma
VIMOVO kullanırken baş dönmesi hissedebilir veya bulanık görme yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda araç veya herhangi bir 
alet veya makine kullanmayınız.

VIMOVO, metil parahidroksibenzoat (E218) ve propil parahidroksibenzoat (E216) içerir.Bu 
bileşenler alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar hemen gerçekleşmeyebilir.

VIMOVO, tablet başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında 'sodyum 
içermez'.

3. VIMOVO nasıl alınır
Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya 
eczacınıza danışınız.

Bu ilacı almak
• Tabletlerinizi bütün olarak su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyin, parçalamayın veya ezmeyin. İlacınızın 

düzgün çalışabilmesi için tabletlerinizi bütün olarak almanız önemlidir.
Tabletlerinizi yemekten en az 30 dakika önce alınız. Yiyecekler, VIMOVO'nun mideniz ve bağırsağınız 
üzerindeki koruyucu etkisini azaltabilir. Yiyecekler ayrıca ağrı ve iltihabın giderilmesinde önemli bir 
gecikmeye neden olabilir.
Bu ilacı uzun süredir alıyorsanız, doktorunuz sizi izlemek isteyecektir 
(özellikle bir yıldan uzun süredir alıyorsanız).

•

•

ne kadar alınır
• Doktorunuzun size söylediği süre boyunca günde iki kez bir tablet alınız.

• VIMOVO sadece 500 mg/20 mg'da mevcuttur. Doktorunuz bu dozun sizin için uygun olmadığını 
düşünürse başka bir tedavi önerebilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VIMOVO kullandıysanız

VIMOVO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, hemen doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 
Doz aşımı belirtileri arasında uyuşukluk, baş dönmesi, uyuşukluk, üst karın ağrısı ve/veya rahatsızlık, mide 
ekşimesi, hazımsızlık, mide bulantısı, karaciğer sorunları (kan testinde gösterilir), şiddetli olabilen böbrek 
sorunları, vücudunuzdaki normal asit düzeylerinden daha yüksek olabilir. kan, kafa karışıklığı, kusma, mide veya 
bağırsaklarda kanama, yüksek tansiyon, nefes almada güçlük, koma, ani alerjik reaksiyonlar (nefes darlığı, deri 
döküntüleri, yüz ve/veya boğazda şişme ve/veya çökmeyi içerebilir) ve kontrolsüz vücudun hareketleri.

VIMOVO'yu kullanmayı unutursanız

• Bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı 
yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın.
Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz (aynı anda iki doz) almayınız.•

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler



Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir. Bu 
ilaçla aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir.

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz VIMOVO kullanmayı bırakın ve hemen bir 
doktora görünün – acil tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir:
• Ani hırıltı, dudaklarınızda, dilinizde ve boğazınızda veya vücudunuzda şişme, döküntü, bayılma veya 

yutma güçlüğü (şiddetli alerjik reaksiyon).
Kabarcıklar veya soyulma ile cildinizin kızarması. Ayrıca dudaklarda, gözlerde, ağızda, burunda ve cinsel 
organlarda şiddetli kabarcıklar ve kanamalar olabilir.
Cildin veya göz aklarının sararması, koyu renkli idrar ve karaciğer sorunlarının 
belirtileri olabilen yorgunluk.
VIMOVO gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya felç riskinde küçük bir artışla 
ilişkilendirilebilir. Belirtiler arasında boynunuza ve omuzlarınıza ve sol kolunuza yayılan göğüs 
ağrısı, kafa karışıklığı veya kas zayıflığı veya vücudunuzun sadece bir tarafında olabilen uyuşma 
yer alır.
Siyah yapışkan bağırsak hareketleriniz (dışkı) veya kanlı ishaliniz var. Kahve telvesi 
gibi görünen herhangi bir kan veya koyu renkli parçacıklar kusarsınız.

•

•

•

•
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Aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla konuşun:

VIMOVO, nadiren beyaz kan hücrelerini etkileyerek bağışıklık yetmezliğine neden olabilir.

Şiddetli genel durumla seyreden ateş veya boyun, boğaz veya ağızda ağrı veya idrar yapmada 
güçlük gibi lokal enfeksiyon belirtileri ile birlikte ateş gibi belirtilerle seyreden bir enfeksiyonunuz 
varsa, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza başvurmalısınız. Beyaz kan hücrelerinin eksikliği 
(agranülositoz) bir kan testi ile ekarte edilebilir. Bu sırada ilaçlarınız hakkında bilgi vermeniz 
önemlidir.

Diğer olası yan etkiler şunlardır:

Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• Baş ağrısı.
• Yorgun hissetmek.

• Susamış hissetmek.

• Depresif hissetmek.
• Nefes nefese hissetmek.

• Artan terleme.
• Kaşıntılı cilt ve deri döküntüleri.
• Dönme hissi (baş dönmesi).
• Cildinizde kırmızı veya mor izler, morluklar veya lekeler. 

Hasta hissetmek (bulantı) veya hasta olmak (kusma).
Kalbinizde çırpınan bir his (çarpıntı). Rahatsız 
uyku veya uyku sorunu (uykusuzluk). İşitme 
sorunları veya kulaklarınızda çınlama. Baş 
dönmesi, uykulu hissetme veya sersemlik hissi. 
Ellerin, ayakların ve ayak bileklerinin şişmesi 
(ödem). Ağız içinde bir iltihap.
Görme sorunları.
İshal, mide ağrısı, mide ekşimesi, hazımsızlık, kabızlık, gaz çıkarma veya gaz (şişkinlik). 
İnce bağırsağın ilk kısmındaki (duodenum) mide ülseri veya ülseri.
Mide zarının iltihaplanması (gastrit). Midede 
iyi huylu polipler.
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Yaygın olmayan, seyrek veya çok seyrek (100 kişiden 1'ini veya daha azını etkileyebilir)
• Ağrılı bir ağız veya ağız ülseri.
• Bulanık görme, konjonktivit veya göz ağrısı gibi görme sorunları.



•
•
•

Garip rüyalar.
Uykulu hissediyor.

Kanınızdaki şeker (glikoz) miktarında artış. Semptomlar susama hissi ve artan idrar 
miktarını içerebilir.
Kanınızdaki düşük şeker (glikoz) seviyeleri. Semptomlar aç veya zayıf hissetmeyi, terlemeyi ve 
hızlı kalp atışını içerebilir.
Koma.
Kan damarlarının iltihabı. Mide veya 
bağırsakta perforasyon (delik).
Sistemik lupus eritematozus (SLE), vücudun bağışıklık sisteminin vücuda saldırdığı ve eklem 
ağrısı, deri döküntüleri ve ateşe neden olan bir hastalık.
Büyümüş lenf bezleri.
Kalça, bilek veya omurga kırığı (VIMOVO yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanılıyorsa). Ateş.

Bayılma.
Kuru ağız.
saldırganlık
İşitme kaybı.
Astım krizi.
Uyuyor veya nöbetler.

Dönem sorunları.
Ağırlık değişir.
Saç dökülmesi (alopesi).

Topaklı döküntü (kurdeşen).

Eklem ağrısı (artralji). Erkeklerde büyümüş göğüsler. 
Ağrılı veya şişmiş dil. Seğirme veya kas titremesi. İştah 
sorunları veya tat değişiklikleri. Kas zayıflığı veya ağrısı 
(miyalji). Kanınızın pıhtılaşması daha uzun sürebilir. 
Kadınların hamile kalma sorunları. Ateş, kızarıklık veya 
diğer enfeksiyon belirtileri. Düzensiz, yavaş veya çok 
hızlı kalp atışı. “iğneler ve iğneler” gibi karıncalanma 
hisleri. Hafızanız veya konsantrasyonunuzla ilgili zorluk. 
Heyecanlı, kafası karışmış, endişeli veya gergin 
hissetmek. Genellikle kendini kötü, zayıf ve enerjisiz 
hissetmek.

Su aldığınız için vücudunuzun şişmiş veya ağrılı kısımları. Yüksek veya düşük 
tansiyon. Baygınlık veya baş dönmesi hissedebilirsiniz.
Deri döküntüsü veya kabarması veya cildinizin güneş ışığına maruz kaldığında daha hassas hale gelmesi. 
Orada olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyonlar).

Karaciğerinizin nasıl çalıştığını görmek gibi kan testi sonuçlarınızdaki değişiklikler. Doktorunuz daha fazlasını 
açıklayabilir.
Bağırsakları etkileyebilen ve bir mantarın neden olduğu "pamukçuk" adı verilen bir 
enfeksiyon. İdrarınızda (suda) kan veya diğer böbrek sorunları. Sırt ağrınız olabilir.
Yavaş yavaş kötüleşebilen nefes almada zorluk. Bu, pnömoni veya gelişen akciğerlerinizin şişmesi 
belirtileri olabilir.
Kanınızdaki düşük tuz (sodyum) seviyeleri. Bu halsizliğe, hastalanmaya (kusmaya) ve kramplara neden 
olabilir.
Ateş, hissetme veya hasta olma, boyun tutulması, baş ağrısı, parlak ışığa duyarlılık ve kafa karışıklığı 
gibi menenjit belirtileri.
Pankreasınızla ilgili sorunlar. İşaretler, sırtınıza yayılan şiddetli mide ağrısını içerir. Ciddi karaciğer 
problemlerinin (hepatit) belirtisi olan soluk renkli dışkı. Ciddi karaciğer sorunları, karaciğer 
yetmezliğine ve beyin bozukluğuna yol açabilir.
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• Kolit veya Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalığının kötüleşmesi. Belirtiler 
arasında mide ağrısı, ishal, kusma ve kilo kaybı sayılabilir.
Kırmızı küre (anemi), beyaz küre veya trombosit sayısında azalma gibi kan sorunları. Bu halsizliğe, 
morarmaya, ateşe, şiddetli titremeye, boğaz ağrısına neden olabilir veya enfeksiyonları daha olası hale 
getirebilir. Belirli bir tür beyaz kan hücresi sayısında artış (eozinofili).
Her tür kan hücresi eksikliği (pansitopeni).
Kalbinizin vücuda kan pompalama şekliyle ilgili sorunlar veya kan damarlarınızda hasar. 
Belirtiler yorgunluk, nefes darlığı, bayılma hissi, göğüs ağrısı veya genel ağrıyı içerebilir.

•

•
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Bilinmiyor (eldeki verilerden sıklık tahmin edilemiyor)
• Üç aydan uzun süredir VIMOVO kullanıyorsanız, kanınızdaki magnezyum seviyelerinin düşmesi olasıdır. 

Düşük magnezyum seviyeleri yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, kasılmalar, 
baş dönmesi veya artmış kalp hızı olarak görülebilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, lütfen 
derhal doktorunuza söyleyiniz. Düşük magnezyum seviyeleri ayrıca kandaki potasyum veya kalsiyum 
seviyelerinde azalmaya neden olabilir. Doktorunuz magnezyum seviyenizi izlemek için düzenli kan 
testleri yapmaya karar verebilir.
Döküntü, muhtemelen eklemlerde ağrı ile.•

Bu olası yan etkiler listesi sizi endişelendirmesin.Bunların hiçbirini alamayabilirsiniz.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde listelenmeyen 
olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan şu yollarla da bildirebilirsiniz:

İrlanda
HPRA Farmakovijilans, Web Sitesi:www.hpra.ie .

Birleşik Krallık

Sarı Kart Programı:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da 
MHRA Sarı Kartı arayın

Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. VIMOVO nasıl saklanır
Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

EXP'den sonra bu ilacı karton, şişe veya blister üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. 
Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

30°C'nin üzerinde saklamayın.

Şişe: Orijinal ambalajında   saklayınız ve nemden korumak için şişeyi sıkıca kapalı 
tutunuz.
Blister: Nemden korumak için orijinal ambalajında   saklayınız.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. Paket içeriği ve diğer bilgiler
VIMOVO'nun içeriği

• Aktif maddeler naproksen 500 mg ve esomeprazol 20 mg'dır.
• Tablet çekirdeğindeki diğer bileşenler (yardımcı maddeler) kroskarmeloz sodyum, magnezyum 

stearat, povidon K90, kolloidal silikon dioksit ve film kaplamada karnauba mumu, gliserol 
monostearat 40-55, hipromelloz tip 2910 (3 mPas, 6 mPas ve 50 mPas) ), demir oksit (E172, sarı, 
siyah), makrogol 8000, metakrilik asit-etil akrilat kopolimer (1:1) dispersiyon %30, metil 
parahidroksibenzoat (E218), polidekstroz, polisorbat 80, propilen glikol, propil 
parahidroksibenzoat (E216), sodyum laurilsülfat, titanyum dioksit (E171), trietil sitrat.



VIMOVO'nun görünüşü ve paketin içeriği
Bunlar, siyah mürekkeple 500/20 olarak işaretlenmiş 18x9.5 mm oval sarı tabletlerdir.

Şişe:
Paket boyutları - 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 veya 500 değiştirilmiş salımlı tablet.

Şişeler, vidalı kapakta (tabletleri kuru tutmak için) silika jel kurutucu içerir.

Alüminyum blister ambalaj:
Paket boyutları - 10, 20, 30, 60 veya 100 değiştirilmiş salımlı tablet. 
Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Ruhsat Sahibi ve Üretici

VIMOVO'nun pazarlama yetkisi Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood Road, Citywest 
Business Park, Citywest, Co. Dublin, İrlanda'ya aittir.

VIMOVO, Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Aachen, Almanya tarafından üretilmiştir.
.

veya
AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, İsveç

Bu tıbbi ürün, EEA Üye Devletlerinde Vimovo adı altında aşağıdaki ülkelerde 
ruhsatlandırılmıştır:

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, 
Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık.

Bu broşür en son Ekim 2021'de güncellenmiştir.

Yalnızca İngiltere

Bu broşürü Braille, büyük puntolu veya sesli olarak dinlemek veya bir kopyasını talep 
etmek için lütfen ücretsiz olarak arayın:
0800 198 5000
Lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:

Ürün adı
VIMOVO 500 mg/20 mg tabletler

Referans numarası
50414/0022

Bu, Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü tarafından sağlanan bir 
hizmettir.


