
VIMOVOTMViên nén phóng thích biến đổi 500 mg / 20 mg
naproxen và esomeprazole

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn bắt đầu dùng thuốc này.
• Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.
• Thuốc này đã được kê đơn cho bạn. Đừng truyền nó cho người khác. Nó có thể gây hại cho họ, ngay cả 

khi các triệu chứng của họ giống như của bạn.
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có 

thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

•

Trong tờ rơi này:
1. VIMOVO là gì và nó được sử dụng để làm gì
2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng VIMOVO
3. Cách dùng VIMOVO
4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

5. Cách lưu trữ VIMOVO
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. VIMOVO là gì và nó được sử dụng để làm gì
VIMOVO là gì
VIMOVO chứa hai loại thuốc khác nhau được gọi là naproxen và esomeprazole. Mỗi loại thuốc này hoạt 
động theo một cách khác nhau.
• Naproxen thuộc nhóm thuốc được gọi là “Thuốc chống viêm không 

steroid” (NSAID). Nó làm giảm đau và viêm.
Esomeprazole thuộc nhóm thuốc được gọi là "thuốc ức chế bơm proton". Nó làm giảm lượng 
axit trong dạ dày của bạn.

•

Esomeprazole giúp giảm nguy cơ loét và các vấn đề về dạ dày phát triển ở những bệnh nhân cần 
dùng NSAID.

VIMOVO được sử dụng để làm gì
VIMOVO được sử dụng ở người lớn để giảm các triệu chứng của:
• Bệnh xương khớp.

• Viêm khớp dạng thấp.
• Viêm cột sống dính khớp.

VIMOVO giúp giảm đau, sưng, tấy đỏ và nóng (viêm).

Bạn sẽ được cho dùng thuốc này nếu một liều NSAID thấp hơn được coi là không thể giảm 
đau và bạn có nguy cơ bị loét dạ dày hoặc loét ở phần đầu (tá tràng) của ruột non (ruột) 
khi dùng NSAID.

2. Những điều bạn cần biết trước khi dùng VIMOVO
Không dùng VIMOVO nếu:
• Bạn bị dị ứng (quá mẫn cảm) với naproxen.
• Bạn bị dị ứng với esomeprazole hoặc các loại thuốc ức chế bơm proton khác.
• Bạn có dị ứng với bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong Phần 6).
• Bạn đang dùng một loại thuốc có tên “atazanavir” hoặc “nelfinavir” (được sử dụng để điều trị HIV).

• Nếu axit acetylsalicylic (ví dụ như aspirin), naproxen hoặc các NSAIDS khác như ibuprofen, diclofenac hoặc 
chất ức chế COX-2 (ví dụ như celecoxib, etoricoxib) đã khiến bạn bị hen suyễn (thở khò khè) hoặc phản 
ứng dị ứng như ngứa ngáy hoặc phát ban da (mày đay) .
Bạn đang ở 3 tháng cuối của thai kỳ.•

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

Source : Medicines Org UK

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


•
•
•

Bạn códữ dộivấn đề với gan, thận hoặc tim của bạn. 
Bạn bị loét dạ dày hoặc ruột.
Bạn có bất kỳ rối loạn chảy máu hoặc chảy máu nghiêm trọng và bất ngờ.

Đừng sử dụng VIMOVO nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn. Nếu bạn không chắc chắn, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc 

dược sĩ của bạn trước khi dùng VIMOVO.

Cảnh báo và đề phòng
Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng VIMOVO.

Bạn không được dùng VIMOVO và nói chuyện ngay với bác sĩ nếu bất kỳ điều nào sau đây xảy ra với bạn trước 
hoặc trong khi bạn đang dùng VIMOVO, vì thuốc này có thể che giấu các triệu chứng của bệnh khác:

• Bạn giảm nhiều cân mà không có lý do và khó nuốt.
• Bạn bắt đầu nôn ra thức ăn hoặc máu.

• Bạn đi ngoài ra phân đen (phân có lẫn máu).
Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc chắn), hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng 

thuốc này.

Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng thuốc này nếu:
• Bạn bị viêm ruột (bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng).
• Bạn có bất kỳ vấn đề nào khác về gan, thận hoặc nếu bạn là người cao tuổi.
• Bạn đang dùng các loại thuốc như corticosteroid dùng đường uống, warfarin, clopidogrel, 

Thuốc ức chế tái hấp thu Serotonin có chọn lọc (SSRIs), axit acetylsalicylic (aspirin) hoặc NSAID 
bao gồm cả chất ức chế COX-2 (xem phần Thuốc khác và VIMOVO).
Bạn đã từng bị phản ứng da sau khi điều trị bằng một loại thuốc tương tự như esomeprazole 
(là một thành phần của VIMOVO) làm giảm axit trong dạ dày.
Bạn phải làm xét nghiệm máu cụ thể (Chromogranin A).

•

•

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc chắn), hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng 

thuốc này.

Nếu trước đây bạn đã từng bị loét hoặc chảy máu dạ dày, bạn nên cho bác sĩ biết. Bạn sẽ được yêu cầu báo cáo 
bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ dạ dày của bạn (ví dụ như đau) cho bác sĩ của bạn.

Các loại thuốc như VIMOVO có thể làm tăng nguy cơ đau tim (nhồi máu cơ tim) hoặc đột 
quỵ. Mọi rủi ro đều có khả năng xảy ra hơn với liều cao và điều trị lâu dài. Không vượt quá 
liều khuyến cáo hoặc thời gian điều trị.
VIMOVO chứa naproxen NSAID. Đối với tất cả các NSAID, nên sử dụng naproxen ở liều hiệu quả 
thấp nhất trong thời gian ngắn nhất có thể để giảm nguy cơ tác dụng không mong muốn. Do đó, 
bác sĩ sẽ đánh giá định kỳ xem VIMOVO có còn phù hợp với bạn hay không.

VIMOVO không thích hợp để giảm nhanh cơn đau cấp tính, vì phải mất vài giờ trước khi chất 
giảm đau naproxen được đưa vào máu của bạn.

Ngoài ra, hãy kiểm tra với bác sĩ trước khi dùng thuốc này nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào về tim, đột quỵ trước đó hoặc 
nghĩ rằng bạn có thể có nguy cơ mắc những vấn đề này. Bạn có thể có nguy cơ mắc phải những vấn đề này nếu:

• Bạn bị cao huyết áp.
• Bạn có vấn đề với lưu thông máu hoặc đông máu.
• Bạn bị bệnh tiểu đường.

• Bạn có lượng cholesterol cao.
• Bạn là một người hút thuốc.

Dùng thuốc ức chế bơm proton (là một thành phần của VIMOVO), đặc biệt là trong thời gian hơn một năm, 
có thể làm tăng nhẹ nguy cơ gãy xương ở hông, cổ tay hoặc cột sống. Cho bác sĩ biết nếu bạn bị loãng 
xương hoặc nếu bạn đang dùng corticosteroid (có thể làm tăng nguy cơ loãng xương).



Nếu bạn bị phát ban trên da, đặc biệt là ở những vùng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hãy cho bác sĩ biết càng sớm 
càng tốt, vì bạn có thể phải ngừng điều trị bằng VIMOVO. Hãy nhớ cũng đề cập đến bất kỳ tác động bất hợp pháp nào 
khác như đau khớp của bạn.

Trẻ em và thanh thiếu niên

VIMOVO không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em hoặc thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống.

Các loại thuốc khác và VIMOVO
Vui lòng cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Điều 
này bao gồm các loại thuốc bạn mua mà không cần đơn, bao gồm cả thuốc thảo dược. Điều này là do VIMOVO có thể ảnh 
hưởng đến cách hoạt động của một số loại thuốc khác. Ngoài ra, một số loại thuốc khác có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động 
của VIMOVO.

Không dùng thuốc này và nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn đang dùng:
• Một loại thuốc được gọi là “atazanavir” hoặc “nelfinavir” (được sử dụng để điều trị HIV).

Cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào sau đây:
• Axit acetylsalicylic (aspirin) (được sử dụng làm thuốc giảm đau hoặc ngăn ngừa đông máu). Nếu bạn 

dùng axit acetylsalicylic liều thấp (aspirin), bạn vẫn có thể dùng VIMOVO.
Các loại thuốc NSAID khác (bao gồm cả chất ức chế COX-2).
Một số loại thuốc như ketoconazole, itraconazole, posaconazole hoặc voriconazole (được sử dụng để 
điều trị nhiễm trùng do nấm).
Erlotinib (hoặc một loại thuốc chống ung thư khác cùng nhóm). 
Cholestyramine (dùng để giảm cholesterol).
Clarithromycin (dùng để điều trị nhiễm trùng).

“Kháng sinh quinolone” (đối với các bệnh nhiễm trùng), chẳng hạn như ciprofloxacin hoặc moxifloxacin. 

Diazepam (được sử dụng để điều trị lo lắng, để thư giãn cơ bắp của bạn hoặc được sử dụng trong bệnh động 

kinh). Hydantoins như phenytoin (được sử dụng để điều trị chứng động kinh).

Lithium (được sử dụng để điều trị một số loại trầm cảm).

Methotrexate (được sử dụng để điều trị viêm khớp dạng thấp, bệnh vẩy nến và ung thư). 

Probenecid (cho bệnh gút).

“Thuốc ức chế tái hấp thu Serotonin có chọn lọc” (SSRI) (được sử dụng để điều trị chứng trầm cảm nặng hoặc rối 
loạn lo âu).

Ciclosporin hoặc tacrolimus (thuốc dùng để làm giảm phản ứng miễn dịch của cơ thể). Digoxin (được 
sử dụng để điều trị rối loạn tim).
Sulphonylureas chẳng hạn như glimepiride (thuốc uống được sử dụng để kiểm soát lượng đường trong máu của bạn trong bệnh tiểu 

đường).

Thuốc được sử dụng để điều trị huyết áp cao được gọi là thuốc lợi tiểu (như furosemide hoặc 
hydrochlorothiazide), thuốc ức chế men chuyển (như enalapril), thuốc đối kháng thụ thể angiotensin 
II (như losartan) và thuốc chẹn beta (như propranolol).
Thuốc corticosteroid như hydrocortisone hoặc prednisolone (được sử dụng làm thuốc 
chống viêm).
Thuốc ngăn đông máu, như warfarin, dicoumarol, heparin hoặc clopidogrel. 
Rifampicin (được sử dụng để điều trị bệnh lao).
St. John's Wort (Hypericum perforatum) (được sử dụng để điều trị trầm cảm 
nhẹ). Cilostazole (dùng để chữa đau chân do máu lưu thông kém).

•
•

•
•
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Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc chắn), hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng 

VIMOVO.

VIMOVO với đồ ăn thức uống
Không dùng VIMOVO cùng với thức ăn vì điều này có thể làm giảm và / hoặc làm chậm tác dụng của VIMOVO. Uống 
máy tính bảng của bạn ít nhất 30 phút trước khi bạn ăn.

Mang thai, cho con bú và sinh sản
• Không dùng VIMOVO nếu bạn đang trong 3 tháng cuối của thai kỳ.



• Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi dùng thuốc này nếu bạn đang trong ba tháng đầu hoặc thứ hai của thai 
kỳ. Bác sĩ của bạn sẽ quyết định xem bạn có thể dùng VIMOVO hay không.

Không cho con bú nếu bạn đang dùng VIMOVO. Điều này là do một lượng nhỏ có thể đi vào sữa của 
người mẹ. Nếu bạn đang dự định cho con bú, bạn không nên dùng VIMOVO.

Hỏi ý kiến   bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc nào nếu bạn đang mang thai, 
có thể có thai hoặc đang cho con bú. VIMOVO có thể khiến bạn khó mang thai hơn. Bạn nên 
thông báo cho bác sĩ nếu bạn đang có kế hoạch mang thai hoặc nếu bạn có vấn đề khi mang 
thai.

•

Lái xe và sử dụng máy móc
Bạn có thể cảm thấy chóng mặt hoặc mờ mắt khi dùng VIMOVO. Nếu điều này xảy ra, không lái xe hoặc sử dụng bất kỳ 
công cụ hoặc máy móc nào.

VIMOVO chứa metyl parahydroxybenzoat (E218) và propyl parahydroxybenzoat (E216).Những thành 
phần này có thể gây ra phản ứng dị ứng. Những phản ứng này có thể không xảy ra ngay lập tức.

VIMOVO chứa ít hơn 1 mmol natri (23 mg) mỗi viên, có nghĩa là về cơ bản là 'không có natri'.

3. Cách dùng VIMOVO
Luôn dùng thuốc này đúng như những gì bác sĩ đã nói với bạn. Kiểm tra với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không 
chắc chắn.

Dùng thuốc này
• Nuốt toàn bộ viên nén của bạn với nước. Không nhai, chia nhỏ hoặc nghiền nát viên thuốc. Điều quan 

trọng là bạn phải uống cả viên để thuốc hoạt động bình thường.
Uống máy tính bảng của bạn ít nhất 30 phút trước khi bạn ăn. Thức ăn có thể làm giảm tác dụng bảo vệ 
của VIMOVO đối với dạ dày và ruột của bạn. Thức ăn cũng có thể gây ra sự chậm trễ đáng kể trong việc 
giảm đau và viêm.
Nếu bạn đang dùng thuốc này trong một thời gian dài, bác sĩ sẽ muốn theo dõi bạn 
(đặc biệt nếu bạn đang dùng nó hơn một năm).

•

•

Lấy bao nhiêu
• Uống một viên hai lần một ngày miễn là bác sĩ đã nói với bạn.

• VIMOVO chỉ có sẵn ở dạng 500 mg / 20 mg. Nếu bác sĩ của bạn cho rằng liều lượng này không phù hợp với bạn, họ có 
thể kê toa một phương pháp điều trị khác.

Nếu bạn dùng nhiều VIMOVO hơn mức cần thiết

Nếu bạn dùng nhiều VIMOVO hơn mức cần thiết, hãy nói chuyện ngay với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Các 
triệu chứng của quá liều có thể bao gồm hôn mê, chóng mặt, buồn ngủ, đau bụng trên và hoặc khó chịu, ợ 
chua, khó tiêu, buồn nôn, các vấn đề về gan (hiển thị trong xét nghiệm máu), các vấn đề về thận có thể 
nghiêm trọng, nồng độ axit trong cơ thể bạn cao hơn mức bình thường. máu, lú lẫn, nôn mửa, chảy máu dạ 
dày hoặc ruột, huyết áp cao, khó thở, hôn mê, phản ứng dị ứng đột ngột (có thể bao gồm khó thở, phát ban 
trên da, sưng mặt và / hoặc cổ họng, và / hoặc suy sụp) và không kiểm soát được các chuyển động của cơ 
thể.

Nếu bạn quên dùng VIMOVO
• Nếu bạn quên dùng một liều, hãy dùng ngay khi bạn nhớ ra. Tuy nhiên, nếu gần đến lúc dùng liều 

tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên.
Không dùng liều gấp đôi (hai liều cùng lúc) để bù cho liều đã quên.•

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra



Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc 
phải. Các tác dụng phụ sau đây có thể xảy ra với thuốc này.

Ngừng dùng VIMOVO và đi khám bác sĩ ngay lập tức nếu bạn nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng 
nào sau đây - bạn có thể cần được điều trị y tế khẩn cấp:
• Thở khò khè đột ngột, sưng môi, lưỡi và cổ họng hoặc cơ thể, phát ban, ngất xỉu hoặc khó 

nuốt (phản ứng dị ứng nghiêm trọng).
Da đỏ lên với mụn nước hoặc bong tróc. Ngoài ra còn có thể bị phồng rộp nghiêm trọng và chảy máu ở 
môi, mắt, miệng, mũi và bộ phận sinh dục.
Vàng da hoặc tròng trắng mắt, nước tiểu sẫm màu và mệt mỏi có thể là các triệu chứng 
của các vấn đề về gan.
Các loại thuốc như VIMOVO có thể làm tăng nguy cơ đau tim (nhồi máu cơ tim) hoặc 
đột quỵ. Các dấu hiệu bao gồm đau ngực lan xuống cổ, vai và xuống cánh tay trái, lú 
lẫn hoặc yếu cơ hoặc tê có thể chỉ ở một bên cơ thể.

Bạn đi tiêu phân đen dính (phân) hoặc tiêu chảy ra máu. Bạn nôn ra 
máu hoặc các hạt sẫm màu trông giống như bã cà phê.

•

•

•

•
•

Nói chuyện với bác sĩ của bạn càng sớm càng tốt nếu bạn gặp bất kỳ điều nào sau đây:

Trong một số trường hợp hiếm gặp, VIMOVO có thể ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu dẫn đến suy giảm miễn dịch.

Nếu bạn bị nhiễm trùng với các triệu chứng như sốt với tình trạng chung giảm nghiêm trọng hoặc sốt 
với các triệu chứng nhiễm trùng tại chỗ như đau ở cổ, họng hoặc miệng hoặc khó đi tiểu, bạn phải hỏi ý 
kiến   bác sĩ càng sớm càng tốt. Có thể loại trừ tình trạng thiếu bạch cầu (mất bạch cầu hạt) bằng xét 
nghiệm máu. Điều quan trọng là bạn phải cung cấp thông tin về thuốc của bạn tại thời điểm này.

Các tác dụng phụ khác có thể xảy ra bao gồm:

Phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người)
• Đau đầu.
• Cảm thấy mệt.
• Cảm thấy khát.
• Cảm thấy áp lực.
• Cảm thấy khó thở.
• Tăng tiết mồ hôi.
• Da bị ngứa và phát ban.
• Cảm giác quay cuồng (chóng mặt).

• Các vết đỏ hoặc tím, bầm tím hoặc đốm trên da của bạn. 
Cảm thấy buồn nôn (buồn nôn) hoặc ốm (nôn).
Cảm giác xốn xang trong tim (đánh trống ngực). 
Rối loạn giấc ngủ hoặc khó ngủ (mất ngủ). Vấn đề 
về thính giác hoặc ù tai. Chóng mặt, buồn ngủ hoặc 
cảm thấy choáng váng. Sưng bàn tay, bàn chân và 
mắt cá chân của bạn (phù nề). Tình trạng viêm bên 
trong miệng.
Các vấn đề về thị lực.
Tiêu chảy, đau dạ dày, ợ chua, khó tiêu, táo bón, ợ hơi hoặc gió (đầy hơi). Loét 
dạ dày hoặc vết loét ở phần đầu tiên (tá tràng) của ruột non.
Viêm niêm mạc dạ dày (viêm dạ dày). Polyp 
lành tính trong dạ dày.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Không phổ biến, hiếm hoặc rất hiếm (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người hoặc ít hơn)

• Đau miệng hoặc loét miệng.
• Các vấn đề về thị lực như nhìn mờ, viêm kết mạc hoặc đau mắt.



•
•
•

Những giấc mơ kỳ lạ.

Buồn ngủ.
Lượng đường (glucose) trong máu của bạn tăng lên. Các triệu chứng có thể bao gồm cảm 
giác khát và tăng lượng nước tiểu.
Lượng đường (glucose) trong máu thấp. Các triệu chứng có thể bao gồm cảm giác đói hoặc yếu, đổ 
mồ hôi và tim đập nhanh.
Hôn mê.

Viêm mạch máu. Thủng (lỗ) của dạ dày 
hoặc ruột.
Bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE), một căn bệnh mà hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn 
công cơ thể, gây đau khớp, phát ban trên da và sốt.
Mở rộng các tuyến bạch huyết.

Gãy xương hông, cổ tay hoặc cột sống (nếu sử dụng VIMOVO với liều lượng cao và thời gian dài). 
Sốt.
Ngất xỉu.
Khô miệng.
Hiếu chiến.
Mất thính lực.
Cơn hen suyễn.
Phù hợp hoặc co giật.

Các vấn đề về thời kỳ.

Thay đổi trọng lượng.

Rụng tóc (rụng tóc).
Phát ban dạng sần (phát ban).

Đau khớp (đau khớp). Vú to ở nam giới. Đau hoặc sưng 
lưỡi. Co giật hoặc run cơ. Vấn đề thèm ăn hoặc thay đổi 
khẩu vị. Yếu cơ hoặc đau (đau cơ). Máu của bạn có thể 
mất nhiều thời gian hơn để đông lại. Những vấn đề đối 
với phụ nữ khi mang thai. Sốt, mẩn đỏ hoặc các dấu 
hiệu nhiễm trùng khác. Nhịp tim không đều, chậm hoặc 
rất nhanh. Cảm giác ngứa ran như “kim châm”. Khó 
khăn với trí nhớ hoặc sự tập trung của bạn. Cảm thấy 
kích động, bối rối, lo lắng hoặc căng thẳng. Nói chung là 
cảm thấy không khỏe, yếu ớt và thiếu năng lượng.

Các bộ phận trên cơ thể bị sưng hoặc đau vì bạn bị tích nước. Huyết áp cao 
hoặc thấp. Bạn có thể cảm thấy ngất xỉu hoặc chóng mặt.
Phát ban hoặc phồng rộp da, hoặc da của bạn trở nên nhạy cảm hơn khi tiếp xúc với ánh nắng. 
Nhìn, cảm thấy hoặc nghe thấy những thứ không có ở đó (ảo giác).
Những thay đổi trong kết quả xét nghiệm máu của bạn, chẳng hạn như để xem gan của bạn đang hoạt động như thế nào. Bác sĩ của bạn có thể 

giải thích thêm.

Một bệnh nhiễm trùng được gọi là "tưa miệng" có thể ảnh hưởng đến đường ruột và do nấm gây ra. 

Có máu trong nước tiểu (nước) hoặc các vấn đề về thận khác. Bạn có thể bị đau lưng.
Khó thở có thể trở nên tồi tệ hơn từ từ. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh viêm phổi hoặc sưng phổi 
đang phát triển.
Lượng muối (natri) trong máu thấp. Điều này có thể gây suy nhược, ốm (nôn mửa) và chuột 
rút.
Các triệu chứng của bệnh viêm màng não mủ như sốt, cảm thấy hay bị ốm, cứng cổ, nhức đầu, nhạy cảm 
với ánh sáng chói và lú lẫn.
Các vấn đề với tuyến tụy của bạn. Các dấu hiệu bao gồm đau dạ dày dữ dội và lan ra sau lưng của bạn. 
Phân có màu nhạt là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng về gan (viêm gan). Các vấn đề nghiêm trọng 
về gan có thể dẫn đến suy gan và rối loạn não.

•

•
•
•
•

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

•
•
•

•

•

•
•



• Viêm ruột kết hoặc làm nặng thêm bệnh viêm ruột như bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng. Các 
dấu hiệu bao gồm đau dạ dày, tiêu chảy, nôn mửa và sụt cân.
Các vấn đề về máu như giảm số lượng tế bào hồng cầu (thiếu máu), bạch cầu hoặc tiểu cầu. Điều này có 
thể khiến cơ thể bị suy nhược, bầm tím, sốt, ớn lạnh, đau họng hoặc làm cho khả năng nhiễm trùng cao 
hơn. Tăng số lượng một số loại tế bào bạch cầu (bạch cầu ái toan).
Sự thiếu hụt tất cả các loại tế bào máu (giảm bạch cầu).
Các vấn đề với cách tim của bạn bơm máu đi khắp cơ thể hoặc tổn thương các mạch máu của bạn. Các 
dấu hiệu có thể bao gồm mệt mỏi, khó thở, cảm thấy ngất xỉu, đau ngực hoặc đau toàn thân.

•

•
•
•

Không xác định (không thể ước tính tần suất từ   dữ liệu có sẵn)
• Nếu bạn đang sử dụng VIMOVO trong hơn ba tháng, có thể mức magiê trong máu của bạn có thể 

giảm xuống. Mức magiê thấp có thể được thấy như mệt mỏi, co cơ không tự chủ, mất phương 
hướng, co giật, chóng mặt hoặc tăng nhịp tim. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, 
hãy báo cho bác sĩ của bạn ngay lập tức. Lượng magiê thấp cũng có thể dẫn đến giảm nồng độ kali 
hoặc canxi trong máu. Bác sĩ có thể quyết định thực hiện các xét nghiệm máu thường xuyên để 
theo dõi mức magiê của bạn.
Phát ban, có thể kèm theo đau các khớp.•

Đừng lo lắng bởi danh sách các tác dụng phụ có thể xảy ra này.Bạn có thể không nhận được bất kỳ cái nào trong số chúng.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra 

không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo tác dụng phụ trực tiếp qua:

Ailen
Cảnh giác Dược HPRA, Trang web:www.hpra.ie .

Vương quốc Anh

Chương trình Thẻ vàng tại:www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong 
Google Play hoặc Apple App Store

Bằng cách báo cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách lưu trữ VIMOVO
Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.

Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên hộp, chai hoặc vỉ sau EXP. Ngày 
hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Không lưu trữ trên 30 ° C.

Chai: Bảo quản trong bao bì gốc và đậy chặt nắp chai để tránh ẩm.

Vỉ: Bảo quản trong gói ban đầu để tránh ẩm.
Không vứt bỏ bất kỳ loại thuốc nào qua nước thải hoặc rác thải sinh hoạt. Hỏi dược sĩ của bạn cách vứt bỏ 
những loại thuốc bạn không còn sử dụng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường.

6. Nội dung của gói và thông tin khác
VIMOVO chứa những gì

• Các chất hoạt tính là naproxen 500 mg và esomeprazole 20 mg.
• Các thành phần khác (tá dược) trong lõi viên nén là natri croscarmellose, magnesi stearat, 

povidone K90, silicon dioxide dạng keo, và trong sáp carnauba phủ phim, glycerol 
monostearate 40-55, hypromellose loại 2910 (3 mPas, 6 mPas và 50 mPas ), oxit sắt (E172, vàng, 
đen), macrogol 8000, chất đồng trùng hợp axit metacrylic-etyl acrylat (1: 1) phân tán 30%, metyl 
parahydroxybenzoat (E218), polydextrose, polysorbate 80, propylene glycol, propyl 
parahydroxybenzoate (E216), natri laurilsulfat, titanium dioxide (E171), trietyl citrat.



VIMOVO trông như thế nào và nội dung của gói
Đây là những viên nén màu vàng hình bầu dục 18x9,5 mm được đánh dấu 500/20 bằng mực đen.

Chai:
Kích thước gói - 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 hoặc 500 viên nén giải phóng sửa đổi.

Các chai chứa chất hút ẩm silica-gel trong nắp vặn (để giữ cho viên thuốc khô).

Gói vỉ nhôm:
Kích thước đóng gói - 10, 20, 30, 60 hoặc 100 viên nén giải phóng sửa đổi. Không phải tất 

cả các kích cỡ gói có thể được bán trên thị trường.

Nhà sản xuất và chủ sở hữu ủy quyền tiếp thị

Giấy phép tiếp thị cho VIMOVO do Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood Road, Citywest Business 
Park, Citywest, Co. Dublin, Ireland nắm giữ.

VIMOVO được sản xuất bởi Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Aachen, Germany
.

hoặc
AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Thụy Điển

Sản phẩm thuốc này được ủy quyền tại các Quốc gia Thành viên của EEA dưới tên Vimovo, 
ở các quốc gia sau:

Áo, Bỉ, Bulgaria, Estonia, Phần Lan, Đức, Ireland, Ý, Latvia, Litva, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ 
Đào Nha, Romania, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh.

Tờ rơi này được cập nhật lần cuối vào tháng 10 năm 2021.

Chỉ dành cho nước Anh

Để nghe hoặc yêu cầu một bản sao của tờ rơi này bằng chữ nổi Braille, bản in lớn 
hoặc âm thanh, vui lòng gọi, miễn phí:
0800 198 5000
Vui lòng sẵn sàng cung cấp thông tin sau:

Tên sản phẩm
VIMOVO viên nén 500 mg / 20 mg

Số tham chiếu
50414/0022

Đây là dịch vụ do Viện Người mù Quốc gia Hoàng gia cung 
cấp.


