
VIMOVOTM500 mg/20 mg tabletten met gereguleerde afgifte
naproxen en esomeprazol

Lees goed de hele bijsluiter voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

• Bewaar deze bijsluiter. Misschien moet je het nog een keer lezen.

• Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan hen schaden, zelfs 

als hun symptomen dezelfde zijn als die van u.
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die 

niet in deze bijsluiter worden vermeld. Zie rubriek 4.

•
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1. Wat is VIMOVO en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat is VIMOVO
VIMOVO bevat twee verschillende geneesmiddelen, naproxen en esomeprazol genaamd. Elk van deze 
geneesmiddelen werkt op een andere manier.
• Naproxen behoort tot een groep geneesmiddelen die 'niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen' (NSAID's) worden 

genoemd. Het vermindert pijn en ontstekingen.

Esomeprazol behoort tot een groep geneesmiddelen die “protonpompremmers” worden genoemd. Het vermindert 
de hoeveelheid zuur in uw maag.

•

Esomeprazol helpt het risico op het ontstaan   van zweren en maagproblemen te verminderen bij patiënten die NSAID's 
moeten gebruiken.

Waarvoor wordt VIMOVO gebruikt?

VIMOVO wordt gebruikt bij volwassenen voor de verlichting van symptomen van:

• Artrose.
• Reumatoïde artritis.
• Spondylitis ankylopoetica.

VIMOVO helpt pijn, zwelling, roodheid en warmte (ontsteking) te verminderen.

U krijgt dit geneesmiddel als het onwaarschijnlijk wordt geacht dat een lagere dosis NSAID uw pijn zal verlichten en als u het 
risico loopt een maagzweer of een zweer in het eerste deel (twaalfvingerige darm) van uw dunne darm (darm) te krijgen 
wanneer u NSAID's gebruikt.

2. Wat u moet weten voordat u VIMOVO inneemt
Neem VIMOVO niet in als:
• U bent allergisch (overgevoelig) voor naproxen.
• U bent allergisch voor esomeprazol of andere protonpompremmers.
• U bent allergisch voor een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6).

• U gebruikt een geneesmiddel genaamd "atazanavir" of "nelfinavir" (gebruikt voor de behandeling van hiv).

• Als acetylsalicylzuur (bijv. aspirine), naproxen of andere NSAID's zoals ibuprofen, diclofenac of COX-2-remmers 
(bijv. celecoxib, etoricoxib) ervoor hebben gezorgd dat u astma (piepende ademhaling) of een allergische reactie 
zoals jeuk of huiduitslag (urticaria) heeft gekregen .
U bevindt zich in de laatste 3 maanden van de zwangerschap.•

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

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-naproxen-esomeprazole-magnesium-vimovo-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.5743.pdf
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Jij hebterge, ernstigeproblemen met uw lever, nier of hart. U 
heeft een zweer in uw maag of darm.
U heeft een bloedingsstoornis of een ernstige en onverwachte bloeding.

Gebruik VIMOVO niet als een van de bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts 

of apotheker voordat u VIMOVO inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u VIMOVO inneemt.

U mag VIMOVO niet innemen en neem onmiddellijk contact op met uw arts als een van de volgende situaties u overkomt 
voor of tijdens het gebruik van VIMOVO, omdat dit geneesmiddel de symptomen van een andere ziekte kan verbergen:

• Je verliest veel gewicht zonder reden en hebt problemen met slikken.
• Je begint voedsel of bloed over te geven.

• Je hebt zwarte ontlasting (met bloed bevlekte ontlasting).

Als een van het bovenstaande op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel 

inneemt.

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt als:
• U heeft een ontsteking van uw darmen (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).
• U heeft andere problemen met uw lever of nieren of als u op leeftijd bent.
• U gebruikt geneesmiddelen zoals orale corticosteroïden, warfarine, clopidogrel, selectieve 

serotonineheropnameremmers (SSRI's), acetylsalicylzuur (aspirine) of NSAID's waaronder COX-2-
remmers (zie rubriek Gebruikt u nog andere geneesmiddelen en VIMOVO).
U heeft ooit een huidreactie gehad na behandeling met een geneesmiddel dat vergelijkbaar is met 
esomeprazol (een bestanddeel van VIMOVO) dat maagzuur vermindert.
U moet een specifieke bloedtest ondergaan (Chromogranine A).

•

•

Als een van het bovenstaande op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel 

inneemt.

Als u eerder een maagzweer of bloeding heeft gehad, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen. U wordt 
gevraagd om ongebruikelijke symptomen van uw maag (bijv. pijn) aan uw arts te melden.

Geneesmiddelen zoals VIMOVO kunnen in verband worden gebracht met een kleine verhoging van het risico op een 
hartaanval (myocardinfarct) of beroerte. Elk risico is waarschijnlijker bij hoge doses en een langdurige behandeling. De 
aanbevolen dosis of duur van de behandeling niet overschrijden.

VIMOVO bevat de NSAID naproxen. Zoals voor alle NSAID's, moet naproxen worden gebruikt in de laagst 
mogelijke effectieve dosis voor de kortst mogelijke duur om het risico op bijwerkingen te verminderen. Uw arts 
zal daarom regelmatig beoordelen of VIMOVO nog steeds geschikt voor u is.

VIMOVO is niet geschikt voor snelle verlichting van acute pijn, aangezien het enkele uren duurt voordat de 
pijnstillende stof naproxen in uw bloed is opgenomen.

Raadpleeg ook uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt als u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad of 
denkt dat u risico loopt op deze problemen. U loopt mogelijk het risico deze problemen te krijgen als:

• U heeft een hoge bloeddruk.
• U heeft problemen met uw bloedsomloop of met uw bloedstolling.
• U heeft suikerziekte.
• Je hebt een hoog cholesterolgehalte.

• Je bent een roker.

Het gebruik van een protonpompremmer (een bestanddeel van VIMOVO), vooral gedurende een periode van 
meer dan een jaar, kan het risico op fracturen in de heup, pols of wervelkolom licht verhogen. Vertel het uw arts 
als u osteoporose heeft of als u corticosteroïden gebruikt (die het risico op osteoporose kunnen verhogen).



Vertel het uw arts zo snel mogelijk als u huiduitslag krijgt, vooral op plaatsen die aan de zon zijn blootgesteld, aangezien u 
mogelijk moet stoppen met uw behandeling met VIMOVO. Vergeet niet om ook eventuele andere nadelige effecten, zoals pijn 
in uw gewrichten, te vermelden.

Kinderen en adolescenten

VIMOVO wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen of adolescenten van 18 jaar of jonger.

Andere medicijnen en VIMOVO
Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of mogelijk inneemt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt, inclusief kruidengeneesmiddelen. Dit is omdat VIMOVO invloed kan 
hebben op de manier waarop sommige andere geneesmiddelen werken. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen de 
werking van VIMOVO beïnvloeden.

Gebruik dit geneesmiddel niet en vertel uw arts of apotheker als u:
• Een geneesmiddel genaamd “atazanavir” of “nelfinavir” (gebruikt voor de behandeling van HIV).

Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
• Acetylsalicylzuur (aspirine) (gebruikt als pijnstiller of om bloedstolsels te voorkomen). Als u een lage dosis 

acetylsalicylzuur (aspirine) gebruikt, kunt u VIMOVO mogelijk nog steeds gebruiken.
Andere NSAID-geneesmiddelen (inclusief COX-2-remmers).
Bepaalde geneesmiddelen zoals ketoconazol, itraconazol, posaconazol of voriconazol (gebruikt om infecties veroorzaakt door 

een schimmel te behandelen).

Erlotinib (of een ander middel tegen kanker uit dezelfde klasse). 
Colestyramine (gebruikt om cholesterol te verlagen).
Claritromycine (gebruikt om infectie te behandelen).

"chinolon-antibioticum" (voor infecties), zoals ciprofloxacine of moxifloxacine. Diazepam (gebruikt 

om angst te behandelen, uw spieren te ontspannen of gebruikt bij epilepsie). Hydantoïnen zoals 

fenytoïne (gebruikt om epilepsie te behandelen).

Lithium (gebruikt om sommige vormen van depressie te behandelen).

Methotrexaat (gebruikt voor de behandeling van reumatoïde artritis, psoriasis en kanker). 

Probenecide (voor jicht).

"Selectieve serotonineheropnameremmers" (SSRI's) (gebruikt voor de behandeling van ernstige depressie of 
angststoornis).

Ciclosporine of tacrolimus (geneesmiddelen die worden gebruikt om de immuunreacties van het lichaam te verminderen). Digoxine (gebruikt 

voor de behandeling van hartaandoeningen).

Sulfonylureumderivaten zoals glimepiride (orale geneesmiddelen die worden gebruikt om uw bloedsuikerspiegel bij diabetes onder controle te 

houden).

Geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, diuretica genaamd (zoals furosemide of 
hydrochloorthiazide), ACE-remmers (zoals enalapril), angiotensine II-receptorantagonisten (zoals 
losartan) en bètablokkers (zoals propranolol).
Corticosteroïdgeneesmiddelen zoals hydrocortison of prednisolon (gebruikt als ontstekingsremmende 
geneesmiddelen).

Geneesmiddelen om uw bloedstolling te stoppen, zoals warfarine, dicoumarol, heparine of clopidogrel. 

Rifampicine (gebruikt voor de behandeling van tuberculose).

Sint-janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt voor de behandeling van lichte depressie). 

Cilostazol (gebruikt bij pijn in de benen als gevolg van een slechte doorbloeding).
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Als een van het bovenstaande op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u 

VIMOVO inneemt.

Waarop moet u letten met eten en drinken

Neem VIMOVO niet in met voedsel, aangezien dit het effect van VIMOVO kan verminderen en/of vertragen. Neem uw 
tabletten ten minste 30 minuten voordat u gaat eten.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

• Gebruik VIMOVO niet als u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent.



• Neem contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt als u in het eerste of tweede trimester van de 
zwangerschap bent. Uw arts zal beslissen of u VIMOVO mag gebruiken.

Geef geen borstvoeding als u VIMOVO gebruikt. Dit komt omdat kleine hoeveelheden in de moedermelk kunnen 
terechtkomen. Als u van plan bent borstvoeding te geven, mag u VIMOVO niet gebruiken.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt als u zwanger bent, zwanger 
zou kunnen worden of borstvoeding geeft. VIMOVO kan het moeilijker maken om zwanger te worden. U 
dient uw arts te informeren als u van plan bent zwanger te worden of als u problemen heeft om zwanger te 
worden.

•

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt zich duizelig voelen of wazig zien terwijl u VIMOVO gebruikt. Als dit gebeurt, rijd dan niet en gebruik 
geen gereedschap of machines.

VIMOVO bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216).Deze 
ingrediënten kunnen allergische reacties veroorzaken. Deze reacties treden mogelijk niet meteen op.

VIMOVO bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' 
is.

3. Hoe wordt VIMOVO® ingenomen

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel uw 
arts of apotheker.

Inname van dit geneesmiddel

• Slik uw tabletten heel door met water. De tabletten niet kauwen, splitsen of fijnmaken. Het is belangrijk dat u 
uw tabletten heel inneemt om uw geneesmiddel goed te laten werken.
Neem uw tabletten ten minste 30 minuten voordat u gaat eten. Voedsel kan het beschermende effect van 
VIMOVO op uw maag en darmen verminderen. Voedsel kan ook een aanzienlijke vertraging veroorzaken in de 
verlichting van pijn en ontsteking.
Als u dit geneesmiddel gedurende lange tijd gebruikt, zal uw arts u willen 
controleren (vooral als u het langer dan een jaar gebruikt).

•

•

Hoeveel te nemen?
• Neem tweemaal daags één tablet, zolang uw arts u dat heeft verteld.

• VIMOVO is alleen verkrijgbaar in 500 mg/20 mg. Als uw arts denkt dat deze dosis niet geschikt voor u is, kan hij 
of zij een andere behandeling voorschrijven.

Wat u moet doen als u meer van VIMOVO heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer VIMOVO heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. 
Symptomen van een overdosis kunnen zijn: lethargie, duizeligheid, slaperigheid, pijn en/of ongemak in de bovenbuik, 
brandend maagzuur, indigestie, misselijkheid, leverproblemen (aangetoond in een bloedtest), nierproblemen die ernstig 
kunnen zijn, hogere zuurniveaus in uw maag dan normaal. bloed, verwardheid, braken, bloeding van de maag of 
darmen, hoge bloeddruk, ademhalingsmoeilijkheden, coma, plotselinge allergische reacties (waaronder ademnood, 
huiduitslag, zwelling van het gezicht en/of de keel en/of collaps) en ongecontroleerde bewegingen van het lichaam.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten VIMOVO . in te nemen

• Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Als het echter bijna tijd is voor uw 

volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over.

Neem geen dubbele dosis (twee doses tegelijk) om een   vergeten dosis in te halen.•

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen



Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De 
volgende bijwerkingen kunnen optreden met dit geneesmiddel.

Stop met het innemen van VIMOVO en ga onmiddellijk naar een arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen 

opmerkt – het kan zijn dat u dringend medische behandeling nodig heeft:

• Plotseling piepende ademhaling, zwelling van uw lippen, tong en keel of lichaam, huiduitslag, flauwvallen of moeite 
met slikken (ernstige allergische reactie).

Rood worden van uw huid met blaren of vervelling. Er kunnen ook ernstige blaren en bloedingen in de lippen, 
ogen, mond, neus en geslachtsdelen zijn.
Geel worden van de huid of het wit van uw ogen, donkere urine en vermoeidheid die symptomen van 
leverproblemen kunnen zijn.
Geneesmiddelen zoals VIMOVO kunnen in verband worden gebracht met een licht verhoogd risico op een hartaanval 
(myocardinfarct) of beroerte. Symptomen zijn onder meer pijn op de borst die zich uitbreidt naar uw nek en schouders 
en langs uw linkerarm, verwardheid of spierzwakte of gevoelloosheid die zich slechts aan één kant van uw lichaam kan 
voordoen.

U heeft een zwarte plakkerige stoelgang (ontlasting) of u heeft bloederige 
diarree. Je braakt bloed of donkere deeltjes uit die op koffiedik lijken.

•

•

•

•
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Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als u een van de volgende verschijnselen krijgt:

VIMOVO kan in zeldzame gevallen de witte bloedcellen aantasten, wat kan leiden tot immuundeficiëntie.

Als u een infectie heeft met symptomen zoals koorts met een ernstig verminderde algemene toestand of 
koorts met symptomen van een lokale infectie zoals pijn in de nek, keel of mond of moeite met plassen, moet 
u zo snel mogelijk uw arts raadplegen zodat een tekort aan witte bloedcellen (agranulocytose) kan worden 
uitgesloten door een bloedtest. Het is belangrijk dat u op dit moment informatie geeft over uw medicatie.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

• Hoofdpijn.
• Zich moe voelen.

• Dorst voelen.
• Depressief voelen.
• Ademloos voelen.
• Verhoogd zweten.
• Jeukende huid en huiduitslag.
• Draaiend gevoel (duizeligheid).
• Rode of paarse vlekken, blauwe plekken of vlekken op uw huid. 

Zich ziek voelen (misselijkheid) of ziek zijn (braken).
Een fladderend gevoel in uw hart (hartkloppingen). 
Verstoorde slaap of slaapproblemen (slapeloosheid). 
Gehoorproblemen of oorsuizen. Duizeligheid, 
slaperigheid of een licht gevoel in het hoofd. Zwelling 
van uw handen, voeten en enkels (oedeem). Een 
ontsteking in de mond.
Problemen met het gezichtsvermogen.

Diarree, maagpijn, brandend maagzuur, indigestie, constipatie, boeren of winderigheid (flatulentie). 
Maagzweer of zweer in het eerste deel (twaalfvingerige darm) van de dunne darm.
Ontsteking van het slijmvlies van de maag (gastritis). 
Goedaardige poliepen in de maag.

•
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Soms, zelden of zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen of minder)

• Een zere mond of zweertjes in de mond.

• Gezichtsproblemen zoals wazig zien, conjunctivitis of oogpijn.



•
•
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Vreemde dromen.
Slaperig voelen.
Een verhoging van de hoeveelheid suiker (glucose) in uw bloed. De symptomen kunnen zijn: dorst hebben en 
een verhoogde hoeveelheid urine.
Lage suikerspiegels (glucose) in uw bloed. De symptomen kunnen zijn honger of zwakte, 
zweten en een snelle hartslag.
coma.
Ontsteking van de bloedvaten. Perforatie 
(gat) van de maag of darm.
Systemische lupus erythematosus (SLE), een ziekte waarbij het immuunsysteem van het lichaam het lichaam 
aanvalt, wat gewrichtspijn, huiduitslag en koorts veroorzaakt.
Vergrote lymfeklieren.
Fractuur van de heup, pols of wervelkolom (als VIMOVO in hoge doses en langdurig wordt gebruikt). Koorts.

Flauwvallen.

Droge mond.
Agressie.
Gehoorverlies.
Astma-aanval.
Toevallen of toevallen.

Periode problemen.
Gewichtsveranderingen.

Haaruitval (alopecia).
Knobbelige uitslag (netelroos).

Gewrichtspijn (artralgie). Vergrote borsten bij mannen. Pijnlijke 
of gezwollen tong. Spiertrekkingen of spiertrillingen. 
Eetlustproblemen of smaakveranderingen. Spierzwakte of pijn 
(myalgie). Het kan langer duren voordat uw bloed stolt. 
Problemen voor vrouwen om zwanger te worden. Koorts, 
roodheid of andere tekenen van infectie. Een onregelmatige, 
langzame of zeer snelle hartslag. Tintelende gevoelens zoals 
"pinnen en naalden". Moeite met uw geheugen of concentratie. 
Zich geagiteerd, verward, angstig of nerveus voelen. Algemeen 
gevoel van onwel, zwak en gebrek aan energie.

Gezwollen of pijnlijke delen van uw lichaam omdat u water heeft gekregen. 
Hoge of lage bloeddruk. U kunt zich flauw of duizelig voelen.
Huiduitslag of blaarvorming, of uw huid wordt gevoeliger bij blootstelling aan zonlicht. 
Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties).
Veranderingen in de resultaten van uw bloedonderzoek, bijvoorbeeld om te zien hoe uw lever werkt. Uw arts kan u meer 

uitleggen.

Een infectie die "spruw" wordt genoemd en die de darm kan aantasten en wordt veroorzaakt door een 

schimmel. Bloed in uw urine (water) of andere nierproblemen. Het kan zijn dat u rugpijn heeft.

Moeite met ademhalen, die langzaam erger kan worden. Dit kunnen tekenen zijn van longontsteking of zwelling 
van uw longen.
Laag zoutgehalte (natrium) in uw bloed. Dit kan zwakte, misselijkheid (braken) en krampen 
veroorzaken.
Symptomen van meninigitis zoals koorts, misselijkheid of braken, een stijve nek, hoofdpijn, gevoeligheid 
voor fel licht en verwardheid.
Problemen met uw alvleesklier. Symptomen zijn onder meer hevige maagpijn die zich uitbreidt naar uw rug. 
Lichtgekleurde ontlasting die een teken is van ernstige leverproblemen (hepatitis). Ernstige leverproblemen kunnen 
leiden tot leverfalen en stoornissen in de hersenen.

•

•
•
•
•

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

•
•
•

•

•

•
•



• Colitis of verergering van inflammatoire darmaandoeningen zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. 
Symptomen zijn onder meer maagpijn, diarree, braken en gewichtsverlies.
Bloedproblemen zoals een verminderd aantal rode bloedcellen (bloedarmoede), witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dit 
kan zwakte, blauwe plekken, koorts, hevige koude rillingen, keelpijn veroorzaken of de kans op infecties vergroten. 
Verhoogd aantal van een bepaald type witte bloedcellen (eosinofilie).
Een tekort aan alle soorten bloedcellen (pancytopenie).
Problemen met de manier waarop uw hart bloed door het lichaam pompt of schade aan uw bloedvaten. 
Tekenen kunnen zijn: vermoeidheid, kortademigheid, flauwvallen, pijn op de borst of algemene pijn.

•

•
•
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Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

• Als u VIMOVO langer dan drie maanden gebruikt, is het mogelijk dat het magnesiumgehalte in uw bloed daalt. 
Lage magnesiumspiegels kunnen worden gezien als vermoeidheid, onwillekeurige spiersamentrekkingen, 
desoriëntatie, convulsies, duizeligheid of verhoogde hartslag. Als u een van deze symptomen krijgt, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts. Een laag magnesiumgehalte kan ook leiden tot een verlaging van het 
kalium- of calciumgehalte in het bloed. Uw arts kan besluiten om regelmatig bloedonderzoek uit te voeren om 
uw magnesiumgehalte te controleren.
Huiduitslag, mogelijk met pijn in de gewrichten.•

Maak u geen zorgen over deze lijst met mogelijke bijwerkingen.Het kan zijn dat u geen van hen krijgt.

Melding van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die 
niet in deze bijsluiter worden vermeld. U kunt bijwerkingen ook direct melden via:

Ierland
HPRA Geneesmiddelenbewaking, Website:www.hpra.ie .

VK
De gele kaart regeling bij:www.mhra.gov.uk/yellowcard of zoek naar MHRA Yellow Card in de 
Google Play of Apple App Store

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u VIMOVO
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos, fles of blister na EXP. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Niet bewaren boven 30°C.

Fles: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking en goed gesloten houden ter bescherming tegen 
vocht.

Blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Geneesmiddelen niet weggooien via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met 
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en andere informatie

Wat bevat VIMOVO
• De werkzame stoffen zijn naproxen 500 mg en esomeprazol 20 mg.
• De andere bestanddelen (hulpstoffen) in de tabletkern zijn croscarmellosenatrium, 

magnesiumstearaat, povidon K90, colloïdaal siliciumdioxide en in de filmomhulling carnaubawas, 
glycerolmonostearaat 40-55, hypromellose type 2910 (3 mPas, 6 mPas en 50 mPas ), ijzeroxide (E172, 
geel, zwart), macrogol 8000, methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1) dispersie 30%, 
methylparahydroxybenzoaat (E218), polydextrose, polysorbaat 80, propyleenglycol, 
propylparahydroxybenzoaat (E216), natriumlaurylsulfaat, titaniumdioxide (E171), triethylcitraat.



Hoe ziet VIMOVO er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Dit zijn ovale gele tabletten van 18 x 9,5 mm met de markering 500/20 in zwarte inkt.

Fles:
Verpakkingsgrootten - 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 of 500 tabletten met gereguleerde afgifte.

De flesjes bevatten silicagel droogmiddel in de schroefdop (om de tabletten droog te houden).

Aluminium blisterverpakking:
Verpakkingsgrootten - 10, 20, 30, 60 of 100 tabletten met gereguleerde afgifte. Mogelijk worden 

niet alle verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

De vergunning voor het in de handel brengen van VIMOVO is in het bezit van Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood Road, 
Citywest Business Park, Citywest, Co. Dublin, Ierland.

VIMOVO wordt vervaardigd door Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Aken, Duitsland
.

of
AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Zweden

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de naam Vimovo, in 
de volgende landen:

Oostenrijk, België, Bulgarije, Estland, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, 
Noorwegen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2021.

Alleen VK
Voor het beluisteren of aanvragen van een exemplaar van deze folder in braille, grote 
letter of audio kunt u gratis bellen met:
0800 198 5000
Wees klaar om de volgende informatie te geven:

Productnaam
VIMOVO 500 mg/20 mg tabletten

Referentienummer
50414/0022

Dit is een dienst van het Koninklijk Nationaal Instituut voor 
Blinden.


