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1. What is Lansoprazole and what is used for 
 
Lansoprazole is a medication that belongs to a class of medicines called “proton pump inhibitors”. It 
works by blocking the channels that cause acidity in your stomach and is used for multiple indications in 
adults: 

 Duodenal ulcers (sore that forms at the beginning of your small intestine) 

 H Pylori eradication (a bacteria that can live in your gut and cause ulcers) to prevent recurrence 
of duodenal ulcers 

 Benign gastric ulcer (non-cancerous sore that forms in your stomach) 

 NSAID-associated ulcer (sore that forms in your gut due to excessive use of NSAIDs) 

 GERD (acid reflux also known as “heartburn”) 
 

In addition, it can be used in children for the following indications: 

 GERD  

 Erosive esophagitis (acid irritation injuring the esophagus)  

 Pathological hypersecretory conditions (problems in the gut that cause excessive acid 
production) 
 

2. What you need to know before you take Lansoprazole   
 
Do not take Lansoprazole   
If you are allergic to Lansoprazole or any of the ingredients in this medicine. Tell your doctor about the 
allergy and what signs you had. 

  
 

 

 



Warnings and Precautions 

 

 Talk to your doctor or pharmacist if you develop allergic reactions such as shortness of breath, 
skin rash, swelling of the face or neck, decreased blood pressure and dizziness.  

 Decreased signs and symptoms from the use of this medication does not necessarily mean 
prevented risk of stomach cancer.  

 Use of this medication may be linked to Clostridium Difficile diarrhea (a bacterial infection in the 
stomach that causes diarrhea). Make sure to tell your doctor if you experience diarrhea.   

 Prolonged and multiple daily use of this medication may lead to osteoporosis (weakness of the 
bones causing fractures) and put you at risk of fractures of the hip, spine or wrist.   

 Long-term use of this medication may cause low magnesium levels in your blood. Your doctor 
may recommend monitoring your levels at the lab on a regular basis.  

 
 
Other medicines and Lansoprazole   
 
 

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

 If you are taking atazanavir (used to treat HIV). 

 If you are warfarin (blood thinner) 

 If you are taking tacrolimus (antirejection medication)   

 If you are taking theophyline (used to treat airway spasms) 

 If you are taking methotrexate (antirejection medication)   
 
  
Pregnancy and breastfeeding 
 
 

Talk to your doctor if you are pregnant, or plan on getting pregnant, or are breastfeeding. Make sure to 
discuss risks and benefits that the medication can impose on you and the baby.  

 
Driving and using machines 

 
Lansoprazole may cause side effects that can impact your ability to drive safely or use other machines. 
Make sure not to drive or use any machines if you are not feeling well.  

 
 
3. How to take Lansoprazole  
 
 

Adults and children:  
Recommended dose and treatment duration is individualized based on age and indication. Usual dose 
ranges from 15 to 30mg once daily. Frequency is increased to twice or thrice daily if used for the 
eradication of H Pylori.   
 



 Take tablets or capsules before food. 

 Swallow delayed-release capsules whole. 

 Do not chew or crush tablets or delayed release capsules. 

 If you cannot swallow a whole capsule, open the capsule and swallow the contents with a small 
amount of food or juice.  

 The soluble tablet form of this medication dissolves rapidly in your mouth with or without 
water. 

 Do not break soluble tablets.      

 Take at the same time every day.  

 Do not stop taking your medication without consulting your doctor.  

 Do not take medication if blister is broken, torn, or missing. 
 

If you take more Lansoprazole than you should 
 

Taking a higher than prescribed dose was not shown to cause serious side effects. However, make 
sure to tell your doctor if you overdose.  
 
If you forget to take Lansoprazole  
 
Take the missed dose as soon as you remember. If it is already close to the next dose, just skip the 
missed dose and continue with your regular regimen. Do not double the dose.   
 
If you stop taking Lansoprazole   
 
Do not stop your medication without consulting your doctor in order not to affect treatment results.  

 
 
4. Possible side effects of Lansoprazole 
 
 

Although it may be rare, some patients may experience undesirable side effects when taking a 
medication. Tell your doctor or get medical help if you have any of the following signs or symptoms:  

 Signs of an allergic reaction, like rash; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin with or 
without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or 
talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat. 

 Signs of low magnesium levels such as weakness, muscle stiffness and changes in heart 
rhythm. Your doctor may recommend periodic monitoring of Magnesium levels if you are 
taking the medication for a prolonged period of time. 

 Seizures (convulsions). 

 Dizziness. 

 Abnormal or fast heartbeat. 

 Jitteriness (jumping and nervousness). 

 Shaking. 

 Muscle weakness. 

 Spasms of the feet and hands. 

 Muscle pain. 

 Spasms of larynx (voice box).   



Common side effects 

 diarrhea 

 nausea 

 headache 

 constipation 

 stomach pain  
 
 
5. How to store Lansoprazole   
 
 

 Store at 20 to 25°C (68 to 77°F) 

 Keep out of the reach of children and pets 

 Do not use beyond the expiry date mentioned on the box  

 Keep medication in its original pack to protect it from moisture  

 Do not use damaged pills  

 Do not dispose pills in the wastewater or household waste  
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 وما هو إستخدامه النزوبرازولما هو  .1

 
وبرازول هو دواء ينتمي إلى فئة من األدوية تسمى "مثبطات مضخة البروتون". وهو يعمل عن طريق سد القنوات التي زالن

 تسبب الحموضة في معدتك ويستخدم لمؤشرات متعددة عند البالغين:

 )قرحة االثني عشر )قرحة تتشكل في بداية األمعاء الدقيقة 

  استئصالH Pylori البكتيريا التي يمكن أن تعيش في أمعائك وتسبب القرحة( لمنع تكرار قرح االثني عشر( 

 )قرحة المعدة الحميدة )قرحة غير سرطانية تتشكل في معدتك 

 لقرحة التي تتكون في أمعائك بسبب االستخدام المفرط القرحة المرتبطة بمضادات االلتهاب غير الستيروئيدية )ا
 لمضادات االلتهاب غير الستيروئيدية(

 )"ارتجاع المريء )االرتجاع الحمضي المعروف أيًضا باسم "الحموضة المعوية 
 إلى ذلك ، يمكن استخدامه عند األطفال لإلشارات التالية:باإلضافة               

 ارتجاع المريء 

 هاب المريء الحامضي(التهاب المريء التآكلي )الت 

 )حاالت فرط إفراز اإلفرازات المرضية )مشاكل في األمعاء تؤدي إلى زيادة إفراز الحمض 
 

 النزوبرازول ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول .2
 

 النزوبرازولال تتناول     
 

. أخبر طبيبك عن العوارض التي الدواء يحتوي عليها هذا أو أي مكونات أخرى ،النزوبرازولإذا كان لديك حساسية من 
 شعرت بها. 

 
        

 
 المحاذير واإلحتياطات  

 

  تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا عانيت من رد فعل تحسسي مثل ضيق في التنفس، طفح جلدي، تورم في الوجه
  .أو في العنق

  قد يرتبط استخدام هذا الدواء بـClostridium Difficile diarrhea  عدوى بكتيرية في المعدة تسبب(
 اإلسهال(. تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تعاني من اإلسهال. 



  )قد يؤدي االستخدام اليومي المطول والمتعدد لهذا الدواء إلى هشاشة العظام )ضعف العظام الذي يسبب كسوًرا
 ويعرضك لخطر اإلصابة بكسور في الورك أو العمود الفقري أو الرسغ. 

 ي استخدام هذا الدواء على المدى الطويل إلى انخفاض مستويات المغنيسيوم في الدم. قد يوصي طبيبك قد يؤد
 بمراقبة مستوياتك في المختبر على أساس منتظم.

 
 

 النزوبرازولواألدوية األخرى 
 
 

 .أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي من األدوية

 إذا كنت تتناول أتازانافير )المستخدم لعالج فيروس نقص المناعة البشرية(.  إ 

  .)إذا كنت تتناول وارفارين )ممي ِّع للدم 

  .)إذا كنت تتناول عقار تاكروليموس )دواء مثبط للمناعة 

  .)إذا كنت تتناول الثيوفيلين )يستخدم لعالج تقلصات مجرى الهواء 

 واء مثبط للمناعة(إذا كنت تتناول ميثوتريكسات )د. 
 
 

 الحمل والرضاعة
 
 

مالً، أو تخططين للحمل واإلنجاب. تأكدي من أخبري طبيبك إذا كنت حامالً أو مرضعة، أو تعتقدين أنك ممكن أن تكونين حا
  استشار الطبيب لمعرفة مخاطر وفوائد هذا الدواء على صحتك وصحة طفلك.

 
 القيادة وإستخدام اآلالت

عوارض جانبية يمكنها أن تؤثر على قدرتك على القيادة أو إستعمال اآلالت. تجنب القيادة أو إستعمال  النزوبرازولقد يسبب  
 اآلالت إذا لم تكن تشعر بخير. 

     
 
 
 النزوبرازولكيف تتناول  .3
 
 

 البالغين واألطفال: 
مجم مرة واحدة  30إلى  15الجرعة الموصى بها ومدة العالج فردية بناًء على العمر واإلشارة. تتراوح الجرعة المعتادة من 

 . H Pyloriإلى مرتين أو ثالث مرات يوميًا إذا تم استخدامه الستئصال  الجرعةيوميًا. يتم زيادة 
 

     قراص أو الكبسوالت قبل الطعام. األتناول 

  كبسوالت المؤجلة اإلطالق كاملةابتلع. 

  .ال تمضغ أو تسحق أقراص أو كبسوالت متأخرة اإلطالق 

  .إذا لم تتمكن من ابتالع كبسولة كاملة ، افتح الكبسولة وابتلع المحتويات بكمية صغيرة من الطعام أو العصير 

 نه. يذوب شكل القرص القابل للذوبان من هذا الدواء بسرعة في فمك مع الماء أو بدو 

  .ال تكسر األقراص القابلة للذوبان 

 خذ في نفس الوقت كل يوم. 

  .ال تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب 

 .ال تأخذ الدواء إذا كانت البثرة مكسورة أو ممزقة أو مفقودة 
 



 
 

 أكثر مما يجب  النزوبرازولإذا تناولت    
آثاًرا جانبية خطيرة. ومع ذلك ، تأكد من إخبار طبيبك إذا كانت جرعة لم يثبت أن تناول جرعة أعلى من الموصوفة يسبب 

 زائدة.
 

 النزوبرازولإذا نسيت تناول 
إذا نسيت تناول القرص تأكد من تناوله بمجرد أن تتذكر، إن كان الوقت قريب من جرعتك التالية تخطى الجرعة وأكمل 

  .ال تضاعف الكمية .بالجرعات التالية بشكل طبيعي
  

 النزوبرازولإذا توقفت عن تناول 
 ال تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب حتى ال تؤثر على نتائج العالج.

 
 

 النزوبرازولل آلثار الجانبية المحتملةا .4
 
 

على بالرغم من الحاالت القليلة، بعض المرضى قد يعانون من أعراض جانبية عند تناول هذا الدواء. أخبر طبيبك أو الصيدلي 
 الفور إذا اختبرت األعراض التالية:

  أعراض تحسسية مثل طفر جلدي أو حكة أو صفير بالتنفس أو ضيقة نفس أو صعوبة في التنفس أو البلع أو
  .التكلم، بحة في الصوت غير معتادة، تورم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق

  عالمات تدل على انخفاض مستويات المغنيسيوم مثل الضعف وتيبس العضالت وتغيرات في نظم القلب. قد
 يوصي طبيبك بمراقبة دورية لمستويات المغنيسيوم إذا كنت تتناول الدواء لفترة طويلة من الزمن. 

  .)النوبات )التشنجات 

 دوخة. 

  .ضربات قلب غير طبيعية أو سريعة 

  .العصبية 

 رعشه.  

  .ضعف العضالت 

  .تشنجات في القدمين واليدين 

  .ألم عضلي 

  .تشنجات الحنجرة 
 

 أعراض جانبية شائعة: 

  .إسهال 

  .غثيان 

  .صداع الراس 

  .إمساك 

 آالم في المعدة.      
 

    الدوائيالمركز الوطني للتيقظ الدوائي والسالمة  -ر الجانبية المشتبه بها: المملكة العربية السعودية إلبالغ عن اآلثا
 
 

 النزوبرازولكيفية تخزين  .5
 
 



  درجة مئوية 25و  20إحفظ الدواء عند درجة حرارة تتراوح  بين 

  إحفظ الدواء بعيداً عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

 ال تستخدم الدواء بعد إنتهاء الصالحية المذكورة على العلبة 

  للرطوبةإحفظ الدواء في علبته األصلية لكي ال يتعرض 

 ال تأخذ حبوب تالفة 

   ال تتخلص من الدواء في مياه الصرف أو النفايات المنزلية 
 

  
 


