
VIMOVOTM500 mg/20 mg na binagong-release na tablet
naproxen at esomeprazole

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito.

• Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

• Kung mayroon ka pang mga katanungan, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

• Ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo lamang. Huwag ipasa sa iba. Maaari itong makapinsala sa kanila, kahit na 
ang kanilang mga sintomas ay kapareho ng sa iyo.

Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect 

na hindi nakalista sa leaflet na ito. Tingnan ang seksyon 4.

•

Sa leaflet na ito:
1. Ano ang VIMOVO at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng VIMOVO
3. Paano uminom ng VIMOVO
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng VIMOVO
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang VIMOVO at para saan ito ginagamit

Ano ang VIMOVO
Ang VIMOVO ay naglalaman ng dalawang magkaibang gamot na tinatawag na naproxen at esomeprazole. Ang bawat isa sa mga 

gamot na ito ay gumagana sa ibang paraan.

• Ang Naproxen ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na "Non-Steroidal Anti-Inflammatory 

Drugs" (NSAIDs). Binabawasan nito ang sakit at pamamaga.

Ang Esomeprazole ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na "proton pump inhibitors". Binabawasan nito 

ang dami ng acid sa iyong tiyan.

•

Tumutulong ang Esomeprazole na bawasan ang panganib ng mga ulser at mga problema sa tiyan na nabubuo sa mga pasyenteng 

kailangang uminom ng mga NSAID.

Ano ang gamit ng VIMOVO
Ang VIMOVO ay ginagamit sa mga matatanda para sa pag-alis ng mga sintomas ng:

• Osteoarthritis.
• Rheumatoid arthritis.
• Ankylosing spondylitis.

Nakakatulong ang VIMOVO na mabawasan ang pananakit, pamamaga, pamumula at init (pamamaga).

Bibigyan ka ng gamot na ito kung ang mas mababang dosis ng NSAID ay itinuturing na malamang na hindi mapawi ang iyong 

pananakit at ikaw ay nasa panganib na magkaroon ng ulser sa tiyan o ulser sa unang bahagi (duodenum) ng iyong maliit na bituka 

(gut) kapag umiinom ng mga NSAID.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka uminom ng VIMOVO

Huwag uminom ng VIMOVO kung:

• Ikaw ay allergic (hypersensitive) sa naproxen.
• Ikaw ay allergic sa esomeprazole o iba pang mga proton pump inhibitor na gamot.
• Ikaw ay allergic sa alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa Seksyon 6).
• Ikaw ay umiinom ng gamot na tinatawag na "atazanavir" o "nelfinavir" (ginagamit upang gamutin ang HIV).

• Kung ang acetylsalicylic acid (hal. aspirin), naproxen o iba pang NSAIDS gaya ng ibuprofen, diclofenac o 
COX-2 inhibitors (hal. celecoxib, etoricoxib) ay nagdulot sa iyo ng hika (wheeziness) o isang reaksiyong 
alerdyi gaya ng pangangati o pantal sa balat (urticaria) .
Ikaw ay nasa huling 3 buwan ng pagbubuntis.•
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meron kamalalamga problema sa iyong atay, bato o puso. 
Mayroon kang ulser sa iyong tiyan o bituka.
Mayroon kang anumang sakit sa pagdurugo o malubha at hindi inaasahang pagdurugo.

Huwag uminom ng VIMOVO kung ang alinman sa itaas ay naaangkop sa iyo. Kung hindi ka sigurado, makipag-usap sa iyong 

doktor o parmasyutiko bago kumuha ng VIMOVO.

Mga Babala at Pag-iingat
Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng VIMOVO.

Hindi ka dapat uminom ng VIMOVO at makipag-usap kaagad sa iyong doktor kung anuman sa mga sumusunod ang nangyari 
sa iyo bago o habang umiinom ka ng VIMOVO, dahil maaaring itago ng gamot na ito ang mga sintomas ng ibang sakit:

• Mababawasan ang iyong timbang nang walang dahilan at may mga problema sa paglunok.

• Nagsisimula kang sumuka ng pagkain o dugo.

• Dumadaan ka sa mga itim na dumi (dumi na may bahid ng dugo).

Kung nalalapat sa iyo ang alinman sa mga nabanggit (o hindi ka sigurado), kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang 

gamot na ito.

Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang gamot na ito kung:
• Mayroon kang pamamaga ng iyong bituka (Crohn's disease o ulcerative colitis).
• Mayroon kang anumang iba pang mga problema sa iyong atay o bato o kung ikaw ay matanda na.

• Ikaw ay umiinom ng mga gamot tulad ng corticosteroids na iniinom ng bibig, warfarin, clopidogrel, 
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs), acetylsalicylic acid (aspirin) o NSAIDs kabilang ang 
COX-2 inhibitors (tingnan ang seksyon Iba pang mga gamot at VIMOVO).
Nagkaroon ka na ba ng reaksyon sa balat pagkatapos ng paggamot sa isang gamot na katulad ng 
esomeprazole (na isang bahagi ng VIMOVO) na nagpapababa ng acid sa tiyan.
Dapat kang magkaroon ng isang tiyak na pagsusuri sa dugo (Chromogranin A).

•

•

Kung nalalapat sa iyo ang alinman sa mga nabanggit (o hindi ka sigurado), kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago inumin ang 

gamot na ito.

Kung dati kang nakaranas ng ulser sa tiyan o pagdurugo dapat mong ipaalam sa iyong doktor. Hihilingin sa iyong 
iulat ang anumang hindi pangkaraniwang sintomas mula sa iyong tiyan (hal. pananakit) sa iyong doktor.

Ang mga gamot tulad ng VIMOVO ay maaaring nauugnay sa isang maliit na pagtaas sa panganib ng atake sa puso 
(myocardial infarction) o stroke. Ang anumang panganib ay mas malamang na may mataas na dosis at pangmatagalang 
paggamot. Huwag lumampas sa inirekumendang dosis o haba ng paggamot.

Ang VIMOVO ay naglalaman ng NSAID naproxen. Tulad ng para sa lahat ng mga NSAID, ang naproxen ay dapat gamitin sa pinakamababang 

epektibong dosis para sa pinakamaikling tagal na posible upang mabawasan ang panganib ng hindi kanais-nais na mga epekto. Ang iyong doktor 

ay samakatuwid ay magtasa sa isang regular na pagitan kung ang VIMOVO ay angkop pa rin para sa iyo.

Ang VIMOVO ay hindi angkop upang makamit ang mabilis na pag-alis ng matinding pananakit, dahil ito ay tumatagal ng ilang oras bago 

ang pangpawala ng sakit na substance na naproxen ay makuha sa iyong dugo.

Gayundin, suriin sa iyong doktor bago inumin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang mga problema sa puso, nakaraang stroke o sa tingin 

mo ay maaaring nasa panganib ka sa mga problemang ito. Maaaring nasa panganib kang makuha ang mga problemang ito kung:

• Mayroon kang mataas na presyon ng dugo.

• Mayroon kang mga problema sa iyong sirkulasyon ng dugo o sa iyong pamumuo ng dugo.

• May diabetes ka.
• Mayroon kang mataas na kolesterol.

• Ikaw ay isang naninigarilyo.

Ang paggamit ng proton pump inhibitor (na isang bahagi ng VIMOVO), lalo na sa loob ng higit sa isang taon, ay maaaring 
bahagyang tumaas ang iyong panganib ng bali sa balakang, pulso o gulugod. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang 
osteoporosis o kung umiinom ka ng corticosteroids (na maaaring magpataas ng panganib ng osteoporosis).



Kung magkakaroon ka ng pantal sa iyong balat, lalo na sa mga lugar na nalantad sa araw, sabihin sa iyong doktor sa lalong madaling panahon, dahil maaaring 

kailanganin mong ihinto ang iyong paggamot sa VIMOVO. Tandaan na banggitin din ang anumang iba pang masamang epekto tulad ng pananakit sa iyong 

mga kasukasuan.

Mga bata at kabataan

Ang VIMOVO ay hindi inirerekomenda para sa paggamit sa mga bata o kabataan na may edad na 18 taong gulang o mas bata.

Iba pang mga gamot at VIMOVO
Mangyaring sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka, kamakailan lamang ay uminom o maaaring umiinom ng anumang iba pang 

mga gamot. Kabilang dito ang mga gamot na binibili mo nang walang reseta, kabilang ang mga herbal na gamot. Ito ay dahil maaaring 

makaapekto ang VIMOVO sa paraan ng paggana ng ilang iba pang mga gamot. Gayundin ang ilang iba pang mga gamot ay maaaring makaapekto 

sa paraan ng paggana ng VIMOVO.

Huwag inumin ang gamot na ito at sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka ng:

• Isang gamot na tinatawag na "atazanavir" o "nelfinavir" (ginagamit upang gamutin ang HIV).

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot:

• Acetylsalicylic acid (aspirin) (ginagamit bilang pangpawala ng sakit o upang maiwasan ang mga pamumuo ng dugo). Kung umiinom 

ka ng mababang dosis ng acetylsalicylic acid (aspirin) maaari ka pa ring uminom ng VIMOVO.

Iba pang mga gamot na NSAID (kabilang ang COX-2 inhibitors).
Ilang partikular na gamot gaya ng ketoconazole, itraconazole, posaconazole, o voriconazole (ginagamit upang gamutin ang 

mga impeksyong dulot ng fungus).

Erlotinib (o ibang anticancer na gamot mula sa parehong klase). 

Cholestyramine (ginagamit upang mabawasan ang kolesterol).

Clarithromycin (ginagamit upang gamutin ang impeksiyon).

"Quinolone antibiotic" (para sa mga impeksyon), tulad ng ciprofloxacin o moxifloxacin. Diazepam (ginagamit 

upang gamutin ang pagkabalisa, i-relax ang iyong mga kalamnan o ginagamit sa epilepsy). Mga hydantoin tulad 

ng phenytoin (ginagamit upang gamutin ang epilepsy).

Lithium (ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng depresyon).

Methotrexate (ginagamit upang gamutin ang rheumatoid arthritis, psoriasis at cancer). 

Probenecid (para sa gout).

"Selective Serotonin Reuptake Inhibitors" (SSRIs) (ginagamit upang gamutin ang malaking depresyon o anxiety 
disorder).

Ciclosporin o tacrolimus (mga gamot na ginagamit upang mapababa ang immune reactions ng katawan). Digoxin 

(ginagamit upang gamutin ang mga sakit sa puso).

Mga sulphonylurea tulad ng glimepiride (mga gamot sa bibig na ginagamit upang kontrolin ang iyong asukal sa dugo sa 

diabetes).

Mga gamot na ginagamit upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo na tinatawag na diuretics (gaya ng 
furosemide o hydrochlorothiazide), ACE inhibitors (tulad ng enalapril), angiotensin II receptor antagonist (gaya ng 
losartan) at beta-blockers (tulad ng propranolol).

Mga gamot na corticosteroid tulad ng hydrocortisone o prednisolone (ginagamit bilang mga anti-inflammatory na 
gamot).

Gamot upang ihinto ang pamumuo ng iyong dugo, tulad ng warfarin, dicoumarol, heparin o clopidogrel. 

Rifampicin (ginagamit para sa paggamot ng tuberculosis).

St. John's Wort (Hypericum perforatum) (ginagamit upang gamutin ang banayad na depresyon). 

Cilostazole (ginagamit para sa sakit sa mga binti dahil sa mahinang daloy ng dugo).
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Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo (o hindi ka sigurado), kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko bago kumuha ng 

VIMOVO.

VIMOVO na may pagkain at inumin
Huwag uminom ng VIMOVO kasama ng pagkain dahil maaari itong mabawasan at/o maantala ang epekto ng VIMOVO. Kunin ang iyong mga 

tableta nang hindi bababa sa 30 minuto bago ka kumain.

Pagbubuntis, pagpapasuso at pagkamayabong

• Huwag uminom ng VIMOVO kung ikaw ay nasa huling 3 buwan ng pagbubuntis.



• Makipag-usap sa iyong doktor bago inumin ang gamot na ito kung ikaw ay nasa una o ikalawang trimester ng 

pagbubuntis. Ang iyong doktor ang magpapasya kung maaari kang uminom ng VIMOVO.

Huwag magpasuso kung umiinom ka ng VIMOVO. Ito ay dahil ang maliit na halaga ay maaaring makapasok sa 
gatas ng ina. Kung nagpaplano kang magpasuso ay hindi ka dapat uminom ng VIMOVO.

Humingi ng payo sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminom ng anumang gamot kung ikaw ay buntis, 
maaaring mabuntis o nagpapasuso. Maaaring gawing mas mahirap ng VIMOVO ang pagbubuntis. Dapat 
mong ipaalam sa iyong doktor kung nagpaplano kang magbuntis o kung mayroon kang mga problema sa 
pagbubuntis.

•

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Maaari kang makaramdam ng pagkahilo o makaranas ng malabong paningin habang umiinom ng VIMOVO. Kung mangyari ito, huwag magmaneho o 

gumamit ng anumang mga tool o makina.

Ang VIMOVO ay naglalaman ng methyl parahydroxybenzoate (E218) at propyl parahydroxybenzoate (E216).Ang mga sangkap na ito 

ay maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi. Maaaring hindi kaagad mangyari ang mga reaksyong ito.

Naglalaman ang VIMOVO ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) bawat tablet, ibig sabihin ay 
'sodiumfree'.

3. Paano uminom ng VIMOVO

Laging inumin ang gamot na ito nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Tingnan sa iyong doktor o parmasyutiko kung 

hindi ka sigurado.

Pag-inom ng gamot na ito

• Lunukin ang iyong mga tablet nang buo sa tubig. Huwag nguyain, hatiin o durugin ang mga tableta. Mahalagang inumin mo 

ang iyong mga tablet nang buo para gumana nang maayos ang iyong gamot.

Kunin ang iyong mga tableta nang hindi bababa sa 30 minuto bago ka kumain. Maaaring bawasan ng pagkain ang 

proteksiyon na epekto ng VIMOVO sa iyong tiyan at bituka. Ang pagkain ay maaari ding maging sanhi ng malaking 

pagkaantala sa pag-alis ng sakit at pamamaga.

Kung umiinom ka ng gamot na ito sa mahabang panahon, gugustuhin ka ng iyong doktor na subaybayan 
(lalo na kung umiinom ka nito nang higit sa isang taon).

•

•

Magkano ang dadalhin

• Uminom ng isang tableta dalawang beses sa isang araw hangga't sinabi sa iyo ng iyong doktor.

• Available lang ang VIMOVO sa 500 mg/20 mg. Kung sa tingin ng iyong doktor na ang dosis na ito ay hindi angkop para sa iyo, 

maaari silang magreseta ng isa pang paggamot.

Kung kukuha ka ng mas maraming VIMOVO kaysa sa nararapat

Kung umiinom ka ng mas maraming VIMOVO kaysa sa nararapat, makipag-usap kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Maaaring 

kabilang sa mga sintomas ng labis na dosis ang pagkahilo, pagkahilo, pag-aantok, pananakit ng itaas na tiyan at o kakulangan sa 

ginhawa, heartburn, hindi pagkatunaw ng pagkain, pagduduwal, mga problema sa atay (ipinapakita sa pagsusuri ng dugo), mga 

problema sa bato na maaaring malubha, mas mataas kaysa sa normal na antas ng acid sa iyong dugo, pagkalito, pagsusuka, pagdurugo 

ng tiyan o bituka, mataas na presyon ng dugo, kahirapan sa paghinga, pagkawala ng malay, biglaang mga reaksiyong alerhiya (na 

maaaring kabilang ang paghinga, pantal sa balat, pamamaga ng mukha at/o lalamunan, at/o pagbagsak) at hindi nakokontrol galaw ng 

katawan.

Kung nakalimutan mong uminom ng VIMOVO

• Kung nakalimutan mong uminom ng isang dosis, inumin ito sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa iyong 

susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis.

Huwag kumuha ng dobleng dosis (dalawang dosis sa parehong oras) upang makabawi sa isang nakalimutang dosis.•

Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

4. Mga posibleng epekto



Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito. Ang 

mga sumusunod na epekto ay maaaring mangyari sa gamot na ito.

Itigil ang pag-inom ng VIMOVO at magpatingin kaagad sa doktor kung mapapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na seryosong 

epekto – maaaring kailanganin mo ng agarang medikal na paggamot:

• Biglang paghinga, pamamaga ng iyong mga labi, dila at lalamunan o katawan, pantal, nahimatay o nahihirapan sa 
paglunok (matinding reaksiyong alerhiya).

Ang pamumula ng iyong balat na may mga paltos o pagbabalat. Maaari ding magkaroon ng matinding paltos 
at pagdurugo sa labi, mata, bibig, ilong at ari.
Paninilaw ng balat o puti ng iyong mga mata, pagkakaroon ng maitim na ihi at pagkapagod na maaaring 
sintomas ng mga problema sa atay.
Ang mga gamot tulad ng VIMOVO ay maaaring nauugnay sa isang maliit na pagtaas ng panganib ng atake sa puso (myocardial 

infarction) o stroke. Kasama sa mga palatandaan ang pananakit ng dibdib na kumakalat sa iyong leeg at balikat at pababa sa 

iyong kaliwang braso, pagkalito o panghihina ng kalamnan o pamamanhid na maaaring nasa isang bahagi lamang ng iyong 

katawan.

Dumadaan ka sa itim na malagkit na pagdumi (dumi) o may duguan na pagtatae. 

Nagsusuka ka ng anumang dugo o maitim na particle na mukhang butil ng kape.

•

•

•

•
•

Makipag-usap sa iyong doktor sa lalong madaling panahon kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod:

Maaaring maapektuhan ng VIMOVO sa mga bihirang kaso ang mga puting selula ng dugo na humahantong sa kakulangan sa immune.

Kung mayroon kang impeksyon na may mga sintomas tulad ng lagnat na may malubhang pagbawas sa pangkalahatang kondisyon 

o lagnat na may mga sintomas ng lokal na impeksiyon tulad ng pananakit sa leeg, lalamunan o bibig o nahihirapan sa pag-ihi, dapat 

kang kumunsulta sa iyong doktor sa lalong madaling panahon upang ang kakulangan ng mga puting selula ng dugo 

(agranulocytosis) ay maaaring maalis sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo. Mahalaga para sa iyo na magbigay ng impormasyon 

tungkol sa iyong gamot sa oras na ito.

Ang iba pang posibleng epekto ay kinabibilangan ng:

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

• Sakit ng ulo.
• Nakakaramdam ng pagod.

• Nauuhaw.
• Nakakaramdam ng panlulumo.

• Parang kinakapos ng hininga.

• Nadagdagang pagpapawis.

• Makating balat at mga pantal sa balat.

• Umiikot na pakiramdam (vertigo).

• Mga markang pula o lila, pasa o batik sa iyong balat. 
Pakiramdam ng sakit (pagduduwal) o pagkakasakit (pagsusuka).
Ang isang fluttering pakiramdam sa iyong puso (palpitations). 

Abala sa pagtulog o problema sa pagtulog (insomnia). Mga 

problema sa pandinig o tugtog sa iyong mga tainga. Pagkahilo, 

pag-aantok o pakiramdam ng magaan ang ulo. Pamamaga ng 

iyong mga kamay, paa at bukung-bukong (edema). Isang 

pamamaga sa loob ng bibig.

Mga problema sa paningin.

Pagtatae, pananakit ng tiyan, heartburn, hindi pagkatunaw ng pagkain, paninigas ng dumi, burping o hangin 
(utot). Ulser sa tiyan o ulser sa unang bahagi (duodenum) ng maliit na bituka.
Pamamaga ng lining ng tiyan (gastritis). 
Benign polyps sa tiyan.

•
•
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Hindi karaniwan, bihira o napakabihirang (maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 100 tao o mas kaunti)

• Isang namamagang bibig o mga ulser sa bibig.

• Mga problema sa paningin gaya ng malabong paningin, conjunctivitis o sakit sa mata.



•
•
•

Kakaibang panaginip.

Inaantok.
Isang pagtaas sa dami ng asukal (glucose) sa iyong dugo. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang 
pakiramdam na nauuhaw at tumaas na dami ng ihi.
Mababang antas ng asukal (glucose) sa iyong dugo. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang pakiramdam ng gutom o panghihina, 

pagpapawis at mabilis na tibok ng puso.

Coma.
Pamamaga ng mga daluyan ng dugo. 
Pagbubutas (butas) ng tiyan o bituka.
Systemic lupus erythematosus (SLE), isang sakit kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang katawan, na 

nagdudulot ng pananakit ng kasukasuan, pantal sa balat at lagnat.

Pinalaki ang mga glandula ng lymph.

Bali ng balakang, pulso o gulugod (kung ang VIMOVO ay ginagamit sa mataas na dosis at sa mahabang tagal). 
Lagnat.
Nanghihina.

Tuyong bibig.
Pagsalakay.
Pagkawala ng pandinig.

Pag-atake ng hika.

Pagkasyahin o seizure.

Mga problema sa panahon.

Nagbabago ang timbang.

Pagkalagas ng buhok (alopecia).

Mabukol na pantal (pantal).

Sakit ng kasukasuan (arthralgia). Pinalaki ang mga suso sa mga lalaki. 

Masakit o namamaga ang dila. Panginginig o panginginig ng kalamnan. 

Mga problema sa gana o pagbabago ng lasa. Panghihina o pananakit ng 

kalamnan (myalgia). Ang iyong dugo ay maaaring magtagal upang 

mamuo. Mga problema para sa mga kababaihan sa pagbubuntis. 

Lagnat, pamumula o iba pang senyales ng impeksyon. Isang hindi 

regular, mabagal o napakabilis na tibok ng puso. Mga pakiramdam ng 

tingling tulad ng "mga pin at karayom". Nahihirapan sa iyong memorya o 

konsentrasyon. Pakiramdam na nabalisa, nalilito, nababalisa o 

kinakabahan. Sa pangkalahatan ay hindi maganda ang pakiramdam, 

mahina at kulang sa enerhiya.

Namamaga o masakit na bahagi ng iyong katawan dahil nakakuha ka ng tubig. Mataas o 

mababang presyon ng dugo. Maaari kang makaramdam ng pagkahilo o pagkahilo.

Pantal sa balat o blistering, o nagiging mas sensitibo ang iyong balat sa pagkakalantad sa sikat ng araw. Nakikita, 

nararamdaman o naririnig ang mga bagay na wala doon (hallucinations).

Mga pagbabago sa iyong mga resulta ng pagsusuri sa dugo, tulad ng upang makita kung paano gumagana ang iyong atay. Ang iyong doktor ay maaaring magpaliwanag 

nang higit pa.

Isang impeksiyon na tinatawag na “thrush” na maaaring makaapekto sa bituka at sanhi ng fungus. 

Dugo sa iyong ihi (tubig) o iba pang mga problema sa bato. Baka masakit ang likod mo.
Nahihirapang huminga, na maaaring dahan-dahang lumala. Ito ay maaaring mga palatandaan ng pulmonya o 
pamamaga ng iyong mga baga.

Mababang antas ng asin (sodium) sa iyong dugo. Ito ay maaaring magdulot ng panghihina, pagkakaroon ng sakit (pagsusuka) at cramps.

Mga sintomas ng meninigitis tulad ng lagnat, pakiramdam o pagkakasakit, paninigas ng leeg, sakit ng ulo, pagiging sensitibo sa 

maliwanag na liwanag at pagkalito.

Mga problema sa iyong pancreas. Kasama sa mga palatandaan ang matinding pananakit ng tiyan na kumakalat sa iyong likod. 

Maputlang kulay na dumi na tanda ng malubhang problema sa atay (hepatitis). Ang mga malubhang problema sa atay ay maaaring 

humantong sa pagkabigo sa atay at pagkagambala ng utak.
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• Colitis o paglala ng nagpapaalab na sakit sa bituka tulad ng Crohn's disease o ulcerative colitis. Kasama sa mga 
palatandaan ang pananakit ng tiyan, pagtatae, pagsusuka at pagbaba ng timbang.

Mga problema sa dugo gaya ng pagbawas ng bilang ng mga pulang selula (anemia), mga puting selula o platelet. Ito ay maaaring 

magdulot ng panghihina, pasa, lagnat, matinding panginginig, pananakit ng lalamunan o mas malamang na magkaroon ng impeksyon. 

Tumaas na bilang ng isang partikular na uri ng mga white blood cell (eosinophilia).

Kakulangan ng lahat ng uri ng mga selula ng dugo (pancytopenia).

Mga problema sa paraan ng pagbomba ng iyong puso ng dugo sa paligid ng katawan o pinsala sa iyong mga daluyan ng dugo. Maaaring kabilang sa 

mga senyales ang pagkapagod, igsi ng paghinga, pakiramdam na nahimatay, pananakit ng dibdib o pangkalahatang pananakit.

•

•
•
•

Hindi alam (hindi matantya ang dalas mula sa magagamit na data)
• Kung gumagamit ka ng VIMOVO nang higit sa tatlong buwan, posibleng bumaba ang mga antas ng magnesium sa iyong 

dugo. Ang mababang antas ng magnesiyo ay makikita bilang pagkapagod, hindi sinasadyang pag-urong ng kalamnan, 

disorientasyon, kombulsyon, pagkahilo o pagtaas ng tibok ng puso. Kung nakakuha ka ng alinman sa mga sintomas na ito, 

mangyaring sabihin kaagad sa iyong doktor. Ang mababang antas ng magnesiyo ay maaari ring humantong sa pagbawas sa 

antas ng potasa o calcium sa dugo. Maaaring magpasya ang iyong doktor na magsagawa ng mga regular na pagsusuri sa 

dugo upang masubaybayan ang iyong mga antas ng magnesiyo.

Pantal, posibleng may pananakit sa mga kasukasuan.•

Huwag mag-alala sa listahang ito ng mga posibleng epekto.Maaaring hindi mo makuha ang alinman sa mga ito.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang side effect, makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng:

Ireland
HPRA Pharmacovigilance, Website:www.hpra.ie .

UK
Ang Yellow Card Scheme sa:www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa 
Google Play o Apple App Store

Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng VIMOVO

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.

Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng petsa ng pag-expire na nakasaad sa karton, bote o paltos pagkatapos ng EXP. Ang petsa 

ng pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Huwag mag-imbak sa itaas ng 30°C.

Bote: Itago sa orihinal na pakete at panatilihing nakasara nang mahigpit ang bote upang maprotektahan mula sa 

kahalumigmigan.

Blister: Itago sa orihinal na pakete upang maprotektahan mula sa kahalumigmigan.

Huwag itapon ang anumang gamot sa pamamagitan ng wastewater o basura sa bahay. Tanungin ang iyong parmasyutiko kung paano itapon 

ang mga gamot na hindi mo na ginagamit. Ang mga hakbang na ito ay makakatulong sa pagprotekta sa kapaligiran.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng VIMOVO

• Ang mga aktibong sangkap ay naproxen 500 mg at esomeprazole 20 mg.
• Ang iba pang mga sangkap (excipients) sa tablet core ay croscarmellose sodium, magnesium stearate, 

povidone K90, colloidal silicon dioxide, at sa film coating carnauba wax, glycerol monostearate 40-55, 
hypromellose type 2910 (3 mPas, 6 mPas at 50 mPas). ), iron oxide (E172, dilaw, itim), macrogol 8000, 
methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30%, methyl parahydroxybenzoate (E218), 
polydextrose, polysorbate 80, propylene glycol, propyl parahydroxybenzoate, (El parahydroxybenzoate) 
sodium laurilsulfate, titanium dioxide (E171), triethyl citrate.



Ano ang hitsura ng VIMOVO at mga nilalaman ng pack
Ang mga ito ay 18x9.5 mm oval yellow tablet na may markang 500/20 sa itim na tinta.

Bote:
Mga laki ng pack - 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 o 500 na binagong-release na mga tablet.

Ang mga bote ay naglalaman ng silica-gel desiccant sa pagsasara ng tornilyo (upang panatilihing tuyo ang mga tablet).

Aluminum blister package:
Mga laki ng pack- 10, 20, 30, 60 o 100 na binagong-release na mga tablet. 

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

May hawak at Tagagawa ng Awtorisasyon sa Marketing

Ang awtorisasyon sa marketing para sa VIMOVO ay hawak ng Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood Road, 
Citywest Business Park, Citywest, Co. Dublin, Ireland.

Ang VIMOVO ay ginawa ng Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Aachen, Germany
.

o
AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sweden

Ang produktong panggamot na ito ay pinahintulutan sa Member States ng EEA sa ilalim ng pangalang Vimovo, sa mga 
sumusunod na bansa:

Austria, Belgium, Bulgaria, Estonia, Finland, Germany, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Spain, Sweden at United Kingdom.

Huling na-update ang leaflet na ito noong Oktubre 2021.

UK Lang
Upang makinig o humiling ng kopya ng leaflet na ito sa Braille, malaking print o audio 

mangyaring tumawag, nang walang bayad:

0800 198 5000
Mangyaring maging handa na ibigay ang sumusunod na impormasyon:

Pangalan ng Produkto

VIMOVO 500 mg/20 mg tablet
Reference number
50414/0022

Ito ay isang serbisyong ibinigay ng Royal National Institute of Blind 
People.


