
ВИМОВОTM500 mg/20 mg таблетки с изменено освобождаване

напроксен и езомепразол

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

• Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

• Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

• Това лекарство е предписано само на Вас. Не го предавайте на други. Това може да им навреди, дори 
ако симптомите им са същите като вашите.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, 

които не са изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

•

В тази листовка:

1. Какво представлява VIMOVO и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ВИМОВО
3. Как да приемате ВИМОВО
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате ВИМОВО
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява VIMOVO и за какво се използва

Какво е VIMOVO
VIMOVO съдържа две различни лекарства, наречени напроксен и езомепразол. Всяко от тези 
лекарства действа по различен начин.
• Напроксен принадлежи към група лекарства, наречени „нестероидни противовъзпалителни 

средства“ (НСПВС). Намалява болката и възпалението.
Езомепразол принадлежи към група лекарства, наречени „инхибитори на протонната помпа“. Намалява 
количеството киселина в стомаха.

•

Езомепразол помага за намаляване на риска от развитие на язви и стомашни проблеми при пациенти, които 
трябва да приемат НСПВС.

За какво се използва VIMOVO
VIMOVO се използва при възрастни за облекчаване на симптомите на:

• Остеоартрит.
• Ревматоиден артрит.
• Анкилозиращ спондилит.

VIMOVO помага за намаляване на болката, подуването, зачервяването и топлината (възпаление).

Ще Ви бъде дадено това лекарство, ако се счита, че по-ниска доза НСПВС е малко вероятно да облекчи болката Ви и 
сте изложени на риск да получите стомашна язва или язва в първата част (дванадесетопръстника) на тънките черва 
(червата), когато приемате НСПВС.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете ВИМОВО

Не приемайте VIMOVO, ако:

• Вие сте алергични (свръхчувствителни) към напроксен.

• Вие сте алергични към езомепразол или други лекарства, инхибитори на протонната помпа.

• Вие сте алергични към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

• Вие приемате лекарство, наречено “атазанавир” или “нелфинавир” (използвано за лечение на ХИВ).

• Ако ацетилсалицилова киселина (напр. аспирин), напроксен или други НСПВС като ибупрофен, 
диклофенак или СОХ-2 инхибитори (напр. целекоксиб, еторикоксиб) са причинили астма (хрипове) или 
алергична реакция като сърбеж или кожен обрив (уртикария) .
Вие сте в последните 3 месеца от бременността.•
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•
•
•

Ти имаштежъкпроблеми с черния дроб, бъбреците или 
сърцето. Имате язва в стомаха или червата.
Имате някакво нарушение на кръвосъсирването или сериозно и неочаквано кървене.

Не приемайте VIMOVO, ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас. Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или 

фармацевт, преди да приемете VIMOVO.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете VIMOVO.

Не трябва да приемате VIMOVO и говорете незабавно с Вашия лекар, ако някое от следните се случи преди 
или докато приемате VIMOVO, тъй като това лекарство може да скрие симптомите на друго заболяване:

• Отслабвате много без причина и имате проблеми с преглъщането.
• Започвате да повръщате храна или кръв.

• Изхождате от черни изпражнения (оцветени с кръв фекалии).

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това 

лекарство.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство, ако:

• Имате възпаление на червата (болест на Crohn или улцерозен колит).
• Имате други проблеми с черния дроб или бъбреците или ако сте в напреднала възраст.

• Вие приемате лекарства като кортикостероиди, приемани през устата, варфарин, клопидогрел, селективни 

инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRI), ацетилсалицилова киселина (аспирин) или НСПВС, 

включително COX-2 инхибитори (вижте раздел Други лекарства и VIMOVO).

Някога сте имали кожна реакция след лечение с лекарство, подобно на езомепразол (който е 
компонент на VIMOVO), което намалява стомашната киселина.
Предстои ви специфичен кръвен тест (хромогранин А).

•

•

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това 

лекарство.

Ако преди това сте имали стомашна язва или кървене, трябва да уведомите Вашия лекар. Ще бъдете 
помолени да съобщите на Вашия лекар за всякакви необичайни симптоми от стомаха (напр. болка).

Лекарства като VIMOVO могат да бъдат свързани с малко увеличение на риска от сърдечен удар (инфаркт на 
миокарда) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и продължително лечение. Не превишавайте 
препоръчителната доза или продължителността на лечението.

VIMOVO съдържа НСПВС напроксен. Както при всички НСПВС, напроксен трябва да се използва в най-ниската 
ефективна доза за възможно най-кратка продължителност, за да се намали рискът от нежелани реакции. Поради това 
Вашият лекар ще преценява на редовни интервали дали VIMOVO все още е подходящ за Вас.

VIMOVO не е подходящ за постигане на бързо облекчаване на острата болка, тъй като са необходими няколко часа, 

преди болкоуспокояващото вещество напроксен да се поеме в кръвта Ви.

Също така, консултирайте се с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство, ако имате някакви сърдечни проблеми, предишен инсулт 

или смятате, че може да сте изложени на риск от тези проблеми. Може да сте изложени на риск да получите тези проблеми, ако:

• Имате високо кръвно налягане.
• Имате проблеми с кръвообращението или със съсирването на кръвта.
• Имате диабет.
• Имате висок холестерол.
• Вие сте пушач.

Приемането на инхибитор на протонната помпа (който е компонент на VIMOVO), особено за период от повече от една 
година, може леко да увеличи риска от фрактура на бедрото, китката или гръбначния стълб. Уведомете Вашия лекар, ако 
имате остеопороза или ако приемате кортикостероиди (които могат да повишат риска от остеопороза).



Ако получите обрив по кожата си, особено на места, изложени на слънце, уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, тъй като 

може да се наложи да спрете лечението си с VIMOVO. Не забравяйте да споменете и всякакви други неблагоприятни ефекти като 

болка в ставите.

Деца и юноши
VIMOVO не се препоръчва за употреба при деца или юноши на възраст 18 години или по-млади.

Други лекарства и VIMOVO
Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други 

лекарства. Това включва лекарства, които купувате без рецепта, включително билкови лекарства. Това е така, защото VIMOVO 

може да повлияе на действието на някои други лекарства. Също така някои други лекарства могат да повлияят на начина на 

действие на VIMOVO.

Не приемайте това лекарство и уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате:

• Лекарство, наречено „атазанавир“ или „нелфинавир“ (използван за лечение на ХИВ).

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:
• Ацетилсалицилова киселина (аспирин) (използва се като болкоуспокояващо или за предотвратяване на образуването на кръвни съсиреци). Ако 

приемате ниска доза ацетилсалицилова киселина (аспирин), все още може да сте в състояние да приемате VIMOVO.

Други НСПВС (включително COX-2 инхибитори).
Някои лекарства като кетоконазол, итраконазол, позаконазол или вориконазол (използвани за лечение на 
инфекции, причинени от гъбички).

Ерлотиниб (или друго противораково лекарство от същия клас). 

Холестирамин (използван за намаляване на холестерола).

Кларитромицин (използван за лечение на инфекции).

„Хинолонов антибиотик“ (за инфекции), като ципрофлоксацин или моксифлоксацин. Диазепам 

(използван за лечение на тревожност, за отпускане на мускулите или при епилепсия). Хидантоини 

като фенитоин (използвани за лечение на епилепсия).

Литий (използван за лечение на някои видове депресия).

Метотрексат (използван за лечение на ревматоиден артрит, псориазис и рак). 

Пробенецид (за подагра).

„Селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин“ (SSRI) (използвани за лечение на тежка депресия или тревожно 

разстройство).

Циклоспорин или такролимус (лекарства, използвани за потискане на имунните реакции на организма). Дигоксин 

(използван за лечение на сърдечни заболявания).

Сулфанилурейни продукти като глимепирид (перорални лекарства, използвани за контрол на кръвната Ви захар при 

диабет).

Лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане, наречени диуретици (като фуросемид или 
хидрохлоротиазид), АСЕ инхибитори (като еналаприл), антагонисти на ангиотензин II рецептори (като 
лосартан) и бета-блокери (като пропранолол).

Кортикостероидни лекарства като хидрокортизон или преднизолон (използвани като противовъзпалителни 
лекарства).

Лекарство за спиране на съсирването на кръвта, като варфарин, дикумарол, хепарин или клопидогрел. 

Рифампицин (използван за лечение на туберкулоза).

Жълт кантарион (Hypericum perforatum) (използван за лечение на лека депресия). 

Цилостазол (използван при болки в краката поради лош кръвен поток).

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете 

ВИМОВО.

ВИМОВО с храна и напитки
Не приемайте VIMOVO с храна, тъй като това може да намали и/или да забави ефекта на VIMOVO. 
Вземете таблетките си поне 30 минути преди хранене.

Бременност, кърмене и плодовитост
• Не приемайте ВИМОВО, ако сте в последните 3 месеца от бременността.



• Говорете с Вашия лекар, преди да приемете това лекарство, ако сте в първия или втория триместър на 
бременността. Вашият лекар ще реши дали можете да приемате VIMOVO.

Не кърмете, ако приемате ВИМОВО. Това е така, защото малки количества могат да преминат в 
майчиното мляко. Ако планирате да кърмите, не трябва да приемате VIMOVO.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете каквото и да е лекарство, ако сте 
бременна, може да забременеете или кърмите. VIMOVO може да затрудни забременяването. Трябва 
да информирате Вашия лекар, ако планирате да забременеете или ако имате проблеми със 
забременяването.

•

Шофиране и работа с машини
Може да почувствате замаяност или замъглено зрение, докато приемате VIMOVO. Ако това се случи, не шофирайте и не използвайте 

никакви инструменти или машини.

VIMOVO съдържа метил парахидроксибензоат (E218) и пропил парахидроксибензоат (E216).Тези 
съставки могат да причинят алергични реакции. Тези реакции може да не се появят веднага.

VIMOVO съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, тоест по същество „без 
натрий“.

3. Как да приемате ВИМОВО

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не 

сте сигурни.

Прием на това лекарство

• Поглъщайте таблетките си цели с вода. Не дъвчете, разделяйте или смачквайте таблетките. Важно е да 
приемате таблетките си цели, за да действа правилно Вашето лекарство.

Вземете таблетките си поне 30 минути преди хранене. Храната може да намали защитния ефект на 
VIMOVO върху стомаха и червата. Храната може също да причини значително забавяне на 
облекчаването на болката и възпалението.
Ако приемате това лекарство продължително време, Вашият лекар ще иска да Ви 
наблюдава (особено ако го приемате повече от година).

•

•

Колко да приемате
• Приемайте по една таблетка два пъти дневно за толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар.

• VIMOVO се предлага само в 500 mg/20 mg. Ако Вашият лекар смята, че тази доза не е подходяща за Вас, 
той може да Ви предпише друго лечение.

Ако сте приели повече от необходимата доза VIMOVO

Ако сте приели повече от необходимата доза VIMOVO, говорете незабавно с Вашия лекар или фармацевт. Симптомите на 
предозиране могат да включват летаргия, замаяност, сънливост, болка в горната част на корема и/или дискомфорт, 
киселини, лошо храносмилане, гадене, проблеми с черния дроб (показани в кръвен тест), бъбречни проблеми, които 
могат да бъдат тежки, по-високи от нормалните нива на киселина във Вашите кръв, объркване, повръщане, кървене от 
стомаха или червата, високо кръвно налягане, затруднено дишане, кома, внезапни алергични реакции (които може да 
включват задух, кожни обриви, подуване на лицето и/или гърлото, и/или колапс) и неконтролирани движения на тялото.

Ако сте пропуснали да приемете ВИМОВО

• Ако забравите да приемете доза, вземете я веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата 

доза, пропуснете пропуснатата доза.

Не вземайте двойна доза (две дози по едно и също време), за да компенсирате пропуснатата доза.•

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни странични ефекти



Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. 

Следните нежелани реакции могат да възникнат с това лекарство.

Спрете приема на VIMOVO и незабавно посетете лекар, ако забележите някоя от следните сериозни нежелани 

реакции – може да се наложи спешно медицинско лечение:

• Внезапно хрипове, подуване на устните, езика и гърлото или тялото, обрив, припадък или затруднения при 
преглъщане (тежка алергична реакция).

Зачервяване на кожата с мехури или пилинг. Може също да има тежки мехури и кървене в 
устните, очите, устата, носа и гениталиите.
Пожълтяване на кожата или бялото на очите Ви, тъмна урина и умора, които могат да бъдат симптоми 
на чернодробни проблеми.
Лекарства като VIMOVO могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен удар (инфаркт на миокарда) 
или инсулт. Признаците включват болка в гърдите, разпространяваща се към врата и раменете и надолу по 
лявата ви ръка, объркване или мускулна слабост или изтръпване, което може да е само от едната страна на 
тялото ви.

Изхождате от черни лепкави изхождания (изпражнения) или имате кървава диария. 

Повръщате кръв или тъмни частици, които приличат на утайка от кафе.

•

•

•

•
•

Говорете с Вашия лекар възможно най-скоро, ако изпитате някое от следните:

VIMOVO може в редки случаи да засегне белите кръвни клетки, което води до имунен дефицит.

Ако имате инфекция със симптоми като треска със силно намалено общо състояние или треска със 
симптоми на локална инфекция като болка във врата, гърлото или устата или затруднено уриниране, трябва 
да се консултирате с Вашия лекар възможно най-скоро, за да липсата на бели кръвни клетки 
(агранулоцитоза) може да се изключи чрез кръвен тест. За вас е важно да дадете информация за вашето 
лекарство в този момент.

Други възможни нежелани реакции включват:

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)
• главоболие.

• Чувствам се изморен.

• Чувство на жажда.

• Чувствам се депресиран.

• Усещане за задух.
• Повишено изпотяване.

• Сърбеж по кожата и кожни обриви.

• Усещане за въртене (световъртеж).

• Червени или лилави петна, синини или петна по кожата ви. 
Повръщане (гадене) или гадене (повръщане).
Усещане за трептене в сърцето (сърцебиене). 
Нарушен сън или проблеми със съня (безсъние). 
Проблеми със слуха или звънене в ушите. 
Световъртеж, чувство на сънливост или замаяност. 
Подуване на ръцете, краката и глезените (оток). 
Възпаление вътре в устата.
Проблеми със зрението.

Диария, болки в стомаха, киселини, лошо храносмилане, запек, оригване или вятър (метеоризъм). 
Стомашна язва или язва в първата част (дванадесетопръстника) на тънките черва.
Възпаление на лигавицата на стомаха (гастрит). 
Доброкачествени полипи в стомаха.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нечести, редки или много редки (могат да засегнат до 1 на 100 души или по-малко)

• Болка в устата или язви в устата.
• Проблеми със зрението като замъглено зрение, конюнктивит или болка в очите.



•
•
•

Странни сънища.
Усещане за сънливост.

Повишено количество захар (глюкоза) в кръвта Ви. Симптомите могат да включват чувство на 
жажда и повишено количество урина.
Ниски нива на захар (глюкоза) в кръвта Ви. Симптомите могат да включват чувство на глад или слабост, 
изпотяване и ускорен сърдечен ритъм.
кома.
Възпаление на кръвоносните съдове. Перфорация 
(дупка) на стомаха или червата.
Системен лупус еритематозус (SLE), заболяване, при което имунната система на тялото атакува тялото, което 
причинява болки в ставите, кожни обриви и треска.
Увеличени лимфни жлези.
Фрактура на бедрото, китката или гръбначния стълб (ако VIMOVO се използва във високи дози и продължително). 

Треска.

Припадък.

Суха уста.
Агресия.
Загуба на слуха.

Астматичен пристъп.

Припадъци или припадъци.

Проблеми с менструацията.

Промени в теглото.

Косопад (алопеция).
Обрив на бучки (копривна треска).

Болка в ставите (артралгия). Увеличени гърди при мъжете. 

Възпален или подут език. Потрепване или мускулен тремор. 

Проблеми с апетита или промени във вкуса. Мускулна слабост 

или болка (миалгия). Вашата кръв може да отнеме повече 

време, за да се съсирва. Проблеми на жените при 

забременяване. Треска, зачервяване или други признаци на 

инфекция. Неравномерен, бавен или много бърз сърдечен 

ритъм. Усещане за изтръпване като „иглички“. Трудности с 

паметта или концентрацията. Чувство на възбуда, обърканост, 

тревожност или нервност. Като цяло се чувства зле, слабост и 

липса на енергия.

Подути или болезнени части на тялото ви, защото сте получили вода. Високо или 

ниско кръвно налягане. Може да почувствате припадък или замаяност.

Кожен обрив или образуване на мехури, или кожата ви става по-чувствителна при излагане на слънчева светлина. 

Виждане, усещане или чуване на неща, които не съществуват (халюцинации).

Промени в резултатите от кръвните Ви изследвания, като например да видите как работи черният Ви дроб. Вашият лекар може да 

обясни повече.

Инфекция, наречена "млечница", която може да засегне червата и се причинява от гъбички. 

Кръв в урината (вода) или други проблеми с бъбреците. Може да имате болки в гърба.
Затруднено дишане, което може да се влоши бавно. Това може да са признаци на пневмония или развитие на подуване 

на белите ви дробове.

Ниски нива на сол (натрий) в кръвта Ви. Това може да причини слабост, гадене (повръщане) и 
крампи.
Симптоми на менингит като треска, чувство или гадене, схванат врат, главоболие, чувствителност към 
ярка светлина и объркване.
Проблеми с панкреаса. Признаците включват силна болка в стомаха, която се разпространява в гърба. Бледоцветни 

изпражнения, които са признак на сериозни чернодробни проблеми (хепатит). Сериозните чернодробни проблеми могат да 

доведат до чернодробна недостатъчност и разстройство на мозъка.

•

•
•
•
•

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

•
•
•

•

•

•
•



• Колит или влошаване на възпалително заболяване на червата като болест на Crohn или улцерозен колит. Признаците 

включват стомашна болка, диария, повръщане и загуба на тегло.

Проблеми с кръвта като намален брой червени клетки (анемия), бели клетки или тромбоцити. Това може да 
причини слабост, синини, треска, тежки втрисане, възпалено гърло или да направи инфекции по-вероятни. 
Повишен брой на определен тип бели кръвни клетки (еозинофилия).
Недостиг на всички видове кръвни клетки (панцитопения).
Проблеми с начина, по който сърцето ви изпомпва кръвта около тялото или увреждане на кръвоносните съдове. 

Признаците могат да включват умора, задух, чувство на припадък, болка в гърдите или обща болка.

•

•
•
•

Неизвестно (честотата не може да бъде оценена от наличните данни)
• Ако сте на VIMOVO повече от три месеца е възможно нивата на магнезий в кръвта Ви да паднат. 

Ниските нива на магнезий могат да се видят като умора, неволни мускулни контракции, дезориентация, 
гърчове, замаяност или учестена сърдечна честота. Ако получите някой от тези симптоми, моля, 
уведомете незабавно Вашия лекар. Ниските нива на магнезий могат също да доведат до намаляване на 
нивата на калий или калций в кръвта. Вашият лекар може да реши да извършва редовни кръвни 
изследвания, за да следи нивата на магнезий.
Обрив, вероятно с болка в ставите.•

Не се притеснявайте от този списък с възможни странични ефекти.Може да не получите нито един от тях.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрез:

Ирландия

HPRA фармакологична бдителност, уебсайт:www.hpra.ie .

Обединеното кралство

Схемата на жълтата карта при:www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в 
Google Play или Apple App Store

Като съобщавате нежелани реакции, можете да помогнете за предоставянето на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ВИМОВО

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка, бутилката или блистера след „Годен до”. 

Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец.

Да не се съхранява над 30°C.

Бутилка: Съхранявайте в оригиналната опаковка и съхранявайте бутилката плътно затворена, за да се предпази от 

влага.

Блистер: Да се   съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарства в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да 

изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазването на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа VIMOVO
• Активните вещества са напроксен 500 mg и езомепразол 20 mg.
• Другите съставки (помощни вещества) в ядрото на таблетката са кроскармелоза натрий, магнезиев 

стеарат, повидон К90, колоиден силициев диоксид, а във филмовото покритие карнаубски восък, 
глицерол моностеарат 40-55, хипромелоза тип 2910, 3 mPas 5 mPas ), железен оксид (E172, жълт, черен), 
макрогол 8000, кополимер на метакрилова киселина-етил акрилат (1:1) дисперсия 30%, метил 
парахидроксибензоат (E218), полидекстроза, полисорбат 80, пропилен гликол 2-хидрокси16, пропилей 
парахидрокси16, натриев лаурилсулфат, титанов диоксид (Е171), триетил цитрат.



Как изглежда VIMOVO и какво съдържа опаковката
Това са овални жълти таблетки с размер 18x9,5 mm, маркирани с черно мастило 500/20.

бутилка:

Опаковки - 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 или 500 таблетки с изменено освобождаване.

Бутилките съдържат десикант от силикагел в винтовата капачка (за да поддържат таблетките сухи).

Алуминиева блистерна опаковка:

Опаковки - 10, 20, 30, 60 или 100 таблетки с изменено освобождаване. Не всички размери на 

опаковките могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешение за употреба и производител

Разрешението за употреба на VIMOVO се притежава от Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood Road, 
Citywest Business Park, Citywest, Co. Dublin, Ireland.

VIMOVO се произвежда от Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Аахен, Германия
.

или
AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Швеция

Този лекарствен продукт е разрешен в държавите-членки на ЕИП под името Vimovo, 
в следните страни:

Австрия, Белгия, България, Естония, Финландия, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 
Холандия, Норвегия, Португалия, Румъния, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

Тази листовка е актуализирана последно през октомври 2021 г.

Само за Великобритания

За да чуете или поискате копие от тази листовка на Брайлово писмо, голям шрифт или 

аудио, моля, обадете се безплатно:

0800 198 5000
Моля, бъдете готови да дадете следната информация:

Име на продукта

ВИМОВО 500 mg/20 mg таблетки
Номер за справка
50414/0022

Това е услуга, предоставяна от Кралския национален институт за слепи 
хора.


