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1. What Omeprazole is and what it is used for 

Omeprazole belongs to a group of medicines called proton pump inhibitors. They work by reducing the 

amount of acid that your stomach produces. 

Omeprazole is used to treat the following conditions: 

In adults: 

 ‘Gastro-esophageal reflux disease’ (GERD). This is where acid from the stomach escapes into the 

gullet (the tube which connects your throat to your stomach) causing pain, inflammation and 

heartburn. 

 Ulcers in the upper part of the intestine or stomach. 

 Ulcers which are infected with bacteria called ‘Helicobacter pylori’. 

 Ulcers caused by medicines called Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs). Omeprazole 

can also be used to stop ulcers from forming if you are taking NSAIDs. 

 Too much acid in the stomach caused by a growth in the pancreas (Zollinger-Ellison syndrome). 

In children: 

Children over 1 year of age and ≥ 10 kg 

 ‘Gastro-esophageal reflux disease’ (GERD). In children, the symptoms of the condition can 

include the return of stomach contents into the mouth, vomiting and poor weight gain. 

Children and adolescents over 4 years of age 



 Ulcers which are infected with bacteria called ‘Helicobacter pylori’.  

2. What you need to know before you take Omeprazole 

Do not take Omeprazole:  

 If you are allergic to omeprazole or any of the other ingredients of this medicine.  

 If you are allergic to medicines containing other proton pump inhibitors. 

 

Warnings and precautions 

 

Talk to your doctor or pharmacist before taking Omeprazole. Omeprazole may hide the symptoms of 

other diseases. Therefore, if any of the following happen to you before you start taking Omeprazole or 

while you are taking it, talk to your doctor straight away:  

 You lose a lot of weight for no reason and have problems swallowing.  

 You get stomach pain or indigestion.  

 You begin to vomit food or blood.  

 You pass black stools (blood-stained feces).  

 You experience severe or persistent diarrhea.  

 You have severe liver problems. 

 You are due to have a specific blood test (Chromogranin A).  

Taking a proton pump inhibitor like Omeprazole, especially over a period of more than one year, may 

slightly increase your risk of fracture in the hip, wrist or spine. Tell your doctor if you have osteoporosis 

or if you are taking corticosteroids (which can increase the risk of osteoporosis). 

 

Other medicines and Omeprazole 

 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines. 

This includes medicines that you buy without a prescription. This is because Omeprazole can affect the 

way some medicines work and some medicines can have an effect on Omeprazole.  

Tell your doctor or pharmacist if you are taking any of the following medicines used for: 

 Fungal infection 

 heart problems 

 anxiety 

 epilepsy 

 tuberculosis 

 HIV infection 

 organ transplantation 

 mild depression 

 intermittent claudication 

 blood clots 

 cancer

 



 

Pregnancy and breastfeeding 

 

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask 

your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.  

Omeprazole is excreted in breast milk but is not likely to influence the child when therapeutic doses are 

used. Your doctor will decide whether you can take Omeprazole if you are breast-feeding. 

 

3. How to take Omeprazole 

 

 

 Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check with your 

doctor or pharmacist if you are not sure. 

 Your doctor will tell you how many capsules to take and how long to take them for. This will 

depend on your condition and how old you are. 

 It is recommended that you take your capsules in the morning. 

 You can take your capsules with food or on an empty stomach.  

 Swallow your capsules whole with half a glass of water. Do not chew or crush the capsules. 

This is because the capsules contain coated pellets which stop the medicine from being broken 

down by the acid in your stomach. It is important not to damage the pellets. 

 

4. Possible side effects 

 

 

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. If you notice 

any of the following rare but serious side effects, stop taking Omeprazole and contact a doctor 

immediately: severe allergic reaction or symptoms of liver problems. 

Other side effects include: 

 Headache 

 diarrhea, stomach pain 

 constipation, flatulence 

 Benign polyps in the stomach 

 Swelling of the feet and ankles 

 Disturbed sleep 

 Skin rash and itchy skin 

 feeling unwell and lacking energy 

 Blood problems  

 Low levels of sodium in the blood 

 Feeling agitated, confused or depressed 

 Taste changes 

 Eyesight problems such as blurred 

vision 

 Suddenly feeling wheezy 

 Dry mouth 



 An inflammation of the inside of the 

mouth 

 Liver problems 

 Hair loss 

 Skin rash on exposure to sunshine 

 Joint pains

 

5. How to store Omeprazole 

 

 

 Keep this medicine out of the sight and reach of children.  

 Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton, bottle label or 

blister after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.  

 Do not store above 30°C.  

 Store this medicine in the original package (blister) or keep the bottle tightly closed in order to 

protect from moisture.  

 Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how 

to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment. 

 

 

Contact with Saudi Food Drugs Authority 
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Postal address 
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(3292) North Road – Al Nafal  

        Unit (1)  
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 . ما هو أوميبرازول وما هي دواعي استخدامه1

ينتمي أوميبرازول إلى مجموعة من األدوية تسمى مثبطات مضخة البروتون. إنها تعمل عن طريق تقليل كمية الحمض التي 
 تنتجها معدتك.

 م أوميبرازول لعالج الحاالت التالية:يستخد
 

 في البالغين:
 "مرض الجزر المعدي المريئي". هذا هو المكان الذي يهرب فيه حمض المعدة إلى المريء )األنبوب الذي يربط• 
 حلقك بمعدتك( مسبباً األلم وااللتهاب وحرقة المعدة.  

 تقرحات في الجزء العلوي من األمعاء أو المعدة.• 
 المصابة ببكتيريا تسمى "هيليكوباكتر بيلوري".القرحة • 
 (. يمكن أيًضا استخدامNSAIDsالقرحة التي تسببها األدوية التي تسمى مضادات االلتهاب غير الستيرويدية )• 

 أوميبرازول لمنع تكون القرحة إذا كنت تتناول مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية.  
 البنكرياس )متالزمة زولينجر إليسون(.زيادة الحموضة في المعدة بسبب نمو • 
 

 عند األطفال:
 كجم 10و  1األطفال فوق سن 

 "مرض الجزر المعدي المريئي". عند األطفال ، يمكن أن تشمل أعراض الحالة عودة محتويات المعدة إلى الفم• 
 والقيء وضعف زيادة الوزن.  

 سنوات 4األطفال والمراهقون الذين تزيد أعمارهم عن 
 ة المصابة ببكتيريا تسمى "هيليكوباكتر بيلوري".القرح• 
 
 
 . ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول أوميبرازول2

 ال تأخذ اوميبرازول:
 إذا كان لديك حساسية من أوميبرازول أو أي من المكونات األخرى لهذا الدواء.• 
 البروتون األخرى.إذا كنت تعاني من حساسية تجاه األدوية التي تحتوي على مثبطات مضخة • 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المحاذير واإلحتياطات
 

 
تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أوميبرازول. قد يخفي أوميبرازول أعراض أمراض أخرى. لذلك ، إذا حدث لك أي 

 مما يلي قبل البدء في تناول أوميبرازول أو أثناء تناوله ، تحدث إلى طبيبك على الفور:
 الوزن دون سبب وتعاني من مشاكل في البلع.تفقد الكثير من • 
 تعانين من آالم في المعدة أو عسر هضم.• 
 تبدأ في تقيؤ الطعام أو الدم.• 
 خروج براز أسود )براز ملطخ بالدماء(.• 
 إذا كنت تعاني من إسهال حاد أو مستمر.• 
 لديك مشاكل خطيرة في الكبد.• 
 رانين أ(.من المقرر أن تخضع لفحص دم محدد )كروموج• 

قد يؤدي تناول مثبطات مضخة البروتون مثل أوميبرازول ، خاصة على مدى أكثر من عام ، إلى زيادة طفيفة في خطر 
إصابتك بكسر في الورك أو الرسغ أو العمود الفقري. أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من هشاشة العظام أو إذا كنت تتناول 

 د من خطر اإلصابة بهشاشة العظام(.الكورتيكوستيرويدات )والتي يمكن أن تزي
 
 

 األدوية األخرى واألوميبرازول
 

 
 

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى. وهذا يشمل األدوية التي تشتريها 
ويمكن أن يكون لبعض األدوية تأثير بدون وصفة طبية. وذلك ألن أوميبرازول يمكن أن يؤثر على طريقة عمل بعض األدوية 

 على أوميبرازول.
 أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أيًا من األدوية التالية المستخدمة في:

  
 تلوث فطري •
 مشاكل قلبية •
 القلق •

 الصرع• 
 مرض السل •
 عدوى فيروس نقص المناعة البشرية •

 زرع األعضاء •
 اكتئاب طفيف •
 العرج المتقطع •
 جلطات الدم •

 السرطان• 

 
 الحمل والرضاعة

 
 

 
إذا كنت حامالً أو مرضعة ، تعتقدين أنك حامل أو تخططين إلنجاب طفل ، اسألي طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة 

 قبل تناول هذا الدواء.
يؤثر على الطفل عند استخدام الجرعات العالجية. سيقرر طبيبك يفرز أوميبرازول في حليب الثدي ولكن ليس من المحتمل أن 

 3ما إذا كان بإمكانك تناول أوميبرازول إذا كنت مرضعة.

3 

 
 
 
 



 
 أخذ أوميبرازولية . كيف3
 
 
 

 
 
 احرص دائًما على تناول هذا الدواء تماًما كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكًدا.• 
 سيخبرك طبيبك بعدد الكبسوالت التي يجب أن تستغرقها ومدة تناولها. هذا سوف يعتمد على حالتك وكم عمرك.• 
 ينصح بتناول كبسوالتك في الصباح.• 
 يمكنك تناول الكبسوالت مع الطعام أو على معدة فارغة.• 
 ابتلع كبسوالتك كاملة مع نصف كوب من الماء. ال تمضغ أو تسحق الكبسوالت.• 

 وذلك ألن الكبسوالت تحتوي على حبيبات مغلفة تمنع تكسير الدواء
 أسفل من الحمض في معدتك. من المهم عدم إتالف الكريات.

 
 
 . اآلثار الجانبية المحتملة4
 
 

 
 
 

من  مثل جميع األدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاًرا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. إذا الحظت أيًا
اآلثار الجانبية النادرة والخطيرة التالية ، فتوقف عن تناول أوميبرازول واتصل بالطبيب على الفور: رد فعل تحسسي شديد أو 

 أعراض مشاكل في الكبد.
 تشمل اآلثار الجانبية األخرى:

  
 صداع الراس •

 اإلسهال وآالم المعدة• 
 إمساك وانتفاخ البطن• 
 ميدة في المعدةاالورام الح• 
 تورم القدمين والكاحلين• 
 النوم المضطرب• 
 طفح جلدي وحكة في الجلد• 
 الشعور بتوعك ونقص الطاقة• 
 مشاكل الدم• 
 انخفاض مستويات الصوديوم في الدم •

 الشعور باالضطراب واالرتباك واالكتئاب• 

 تغير حاسة التذوق• 
 مشاكل البصر مثل عدم وضوح الرؤية• 
 الشعور بالصفيرفجأة • 
 فم جاف •

 التهاب داخل الفم• 
 مشاكل في الكبد •
 تساقط شعر •

 طفح جلدي عند التعرض ألشعة الشمس• 
 آالم المفاصل •

 

 
 
 . كيفية تخزين أوميبرازول5
 
 
 

 
 
 احفظ هذا الدواء بعيًدا عن رؤية ومتناول أيدي األطفال.• 
. يشير تاريخ EXPخ انتهاء الصالحية المدون على الكرتون أو ملصق الزجاجة أو اللويحة بعد ال تستخدم هذا الدواء بعد تاري• 

 انتهاء الصالحية إلى اليوم األخير من نفس الشهر.



 درجة مئوية. 30ال يجوز التخزين فوق • 
 حماية من الرطوبة.قم بتخزين هذا الدواء في العبوة األصلية )نفطة( أو احتفظ بالزجاجة مغلقة بإحكام من أجل ال• 
ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من األدوية التي لم • 

 تعد تستخدمها. ستساعد هذه اإلجراءات في حماية البيئة.
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