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1. What is Pantoprazole and what is used for 
 
Pantoprazole is a medication that belongs to a class of medications known as ”proton pump inhibitors”. 
It is used for the short-term treatment of adult patients with reflux signs and symptoms, like, 
regurgitation and heartburn. 
 
2. What you need to know before you take Pantoprazole  
 
Do not take Pantoprazole  

 If you are allergic to Pantoprazole or any of the ingredients in this medicine. Tell your doctor 

about the allergy and what signs you had. 

 If you are taking HIV protease inhibitors (medications used to treat HIV), like, atazanavir and 

nelfinavir. 

 
   Warnings and precautions 
 
 

 Talk to your doctor or pharmacist if you develop allergic reactions to this medication or have 
previously experienced allergic reactions to medications that are similar to this one (proton 
pump inhibitors). Signs of allergic reactions include shortness of breath, skin rash, swelling of 
the face or neck, decreased blood pressure and dizziness.  

 Make sure to tell your doctor if you have liver problems, jaundice (yellowing of eyes and skin), 
anemia, bleeding in your stomach or bowel, unintentional weight loss, difficulty swallowing, 
persistent vomiting or vomiting with blood and any other medical problem. 

 Make sure to tell your doctor if you previously have had a stomach ulcer (sore in your stomach) 
or a surgery in your stomach or bowel.  

 Consult your doctor if you are placed on continuous symptomatic treatment of heartburn or 
indigestion for 4 weeks or more.  

 Make sure to tell your doctor if your symptoms are new or have recently changed and you are 
aged more than 55 years.  

 Make sure to follow up with your doctor on a regular basis if you are aged more than 55 years 
and are taking non-prescription heartburn medications almost every day.  



 Consult your doctor if you will be undergoing an endoscopy or urea breath test before starting 
the medication.  

 This medication may not cause immediate relief after taking it. It is expected to start working 
after 1 day of treatment and up to 7 days for complete relief.  

 Do not take this medication for prevention of stomach reflux. 

 Do not take any other heartburn medication with this one, unless your doctor tells you to. 

 This medication may increase the risk of stomach or bowel infections caused by bacteria. Make 
sure to tell your doctor if you develop gastrointestinal signs, like, severe and persistent diarrhea, 
nausea and vomiting. 

 This medication may increase the risk of subacute cutaneous lupus erythematosus (SCLE) which 
is a skin disorder that develops usually in sun exposed parts of the body, like, the shoulders, 
upper back, neck, extensor arms and upper torso and is manifested by a red, raised and scaly 
rash. Contact your doctor immediately if you develop any side effects like rash or painful joints. 
Your doctor may discontinue the medication if this happens. 

 This medication may interfere with some lab tests that are required during investigations for 
neuroendocrine tumors (tumors that arise from the hormones and nervous system) and 
therefore your doctor may recommend stopping this medication at least 5 days before 
undergoing the test if needed. Make sure to tell your doctor if you are due to undergo a specific 
lab test (Chromogranin A).  

 This medication is usually used for up to 4 weeks, unless your doctor recommends a longer 
duration of taking the medication.   

 This medication may affect your ability to absorb Vitamin B12 if used for long-term. 

 This medication may increase the risk of bone fractures if taken at high doses and over long 
durations (more than 1 year). The risk is higher in elderly patients, in those who already have 
osteoporosis (low bone density) and in those who are taking corticosteroids. Your doctor may 
recommend supplementation with calcium and vitamin D depending on your case.  

 This medication may cause low magnesium levels if used for three months or more. Signs of low 
magnesium levels include uncontrolled involuntary muscle movements, fatigue, confusion, 
convulsions, abnormal heart rhythms and dizziness. Make sure to contact your doctor if you 
develop any of these signs. Your doctor may recommend measuring your magnesium levels 
before starting this medication especially if you are at higher risk of low magnesium levels (e.g. 
long-term treatment with the medication or receiving other medications with this one that may 
exacerbate magnesium levels reduction in your blood). Low levels of magnesium may also cause 
low calcium or potassium levels in the blood. 

 Make sure to tell your doctor if you do not feel better after 2 weeks of starting this medication. 

 Make sure to tell your doctor if you have been taking this medication for more than 4 weeks. 

 Make sure to talk to your doctor immediately if you develop signs, like, vomiting especially if 
bloody and repetitive (appears as dark coffee grounds), pale skin, weakness, black or bloody 
stools, stomach pain, unintentional weight loss that is not related to exercise or diet, difficulty or 
pain when swallowing and chest pain. 

 Your doctor may recommend some blood tests. Make sure to tell your doctor that you are 
currently taking this medicine if you are due to have any blood test.  

 
 
 
 
 



 
   Other medicines and Pantoprazole  
 
 

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

 If you are taking some antifungals like ketoconazole (used to treat fungal infections). 

 If you are taking HIV protease inhibitors (medications used to treat HIV), like, atazanavir and 

nelfinavir. 

 If you are taking warfarin or phenprocoumon (blood thinners). 

 If you are taking methotrexate (used to treat rheumatoid arthritis, psoriasis, and cancer). 

 If you are taking other acid reducing medications, like, another proton pump inhibitor (e.g. 

lansoprazole, omeprazole, rabeprazole) or an H2 antagonist (e.g. famotidine, ranitidine). 

Antacids (e.g. alginic acid, magaldrate, aluminum hydroxide, sodium bicarbonate, magnesium 

carbonate, or combinations) may be safely taken with this medication if needed. 

 
 Pregnancy and breastfeeding 
 
 

Do not take this medication if you are pregnant, think you are pregnant, plan on getting pregnant or are 
breastfeeding. Discuss with your healthcare provider risks and benefits that this medication may impose 
on you and your baby. 
 
Driving and using machines 
 
Pantoprazole may cause side effects, like, disturbed vision and dizziness which 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 Pantoprazole  
 
 

Adults:  
 
Recommended dose is one tablet (20 mg) orally every day.  
 
Children:  
 
Safety and effectiveness of this medication has not been established yet in children.  
 

 Take this medication as recommended in this leaflet or as recommended by your doctor or 

pharmacist.  

 Make sure to take this medication for at least 2-3 consecutive days.  

 Stop taking this medication when you feel completely relieved from your symptoms.  

 Do not take the medication for more than 4 weeks if not recommended by your doctor.  



 Take the tablet before a meal. 

 Take medication at the same time every day. 

 Swallow tablet whole with a glass of water. Do not break or chew the tablet. 

If you take more Pantoprazole than you should 
 
Taking a higher than prescribed dose may cause undesirable side effects. Make sure to contact your 
doctor in case of overdose.  
 
If you forget to take Pantoprazole  
 
If you forget to take a dose, skip the missed dose and continue with your regular medication regimen on 
the next day. Do not double the dose. 

 
If you stop taking Pantoprazole  

 
Do not stop your medication without consulting your doctor or pharmacist if you still have signs and 
symptoms.  

 
 
4. Possible side effects 
 
 

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

 Signs of an allergic reaction, like rash; hives; 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 serious skin reactions, like, bleeding and losing skin around genitals, nose, mouth or 

eyes, blistering or peeling of the skin, rash with swelling and rash upon sun exposure. 

 Signs of liver damage, like, yellowing of the eyes and skin. 

 Signs of kidney damage, like, lower back pain with fever and painful urination. 

 
Common side effects:  
Benign polyps in the stomach. 
 
Other uncommon or rare side effects:  
Headache, diarrhea, feeling sick, flatulence, vomiting, bloating, dry mouth, dizziness, constipation, skin 
rash or hives, feeling tired or weak, stomach discomfort and pain, itching, fractures in the spine, hip or 
wrist, sleep problems, muscle joints, increase in liver enzymes in a blood test, changes or loss of sense of 
taste, blurred vision, painful joints, weight changes, enlarged breasts in males, increased body 
temperature, swelling of the extremities, depression, increased bilirubin and fat levels and a sharp drop 
in circulating granular white blood cells, decreased blood platelets (can cause easy bruising, delayed 
wound healing and bleeding), loss of coordination and orientation, decreased white blood cells (may 
increase risk of infections), decreased red blood cells, watery diarrhea, burning sensation or numbness, 



feeling of prickling, pins and needles or tingling, confusion, decreased level of magnesium and sodium in 
blood, hallucination and rash with painful joints.  

 
 
5. How to store Pantoprazole  
 
 

 Do not store tablets at extreme temperatures  

 Keep out of the reach of children and pet 

 Do not use beyond the expiry date mentioned on the box  

 Keep medication in its original pack to protect it from moisture and light 

 Do not use damaged pills 

 Do not dispose medication in the wastewater or household waste  

 
* Dosage form and route of administration of Pantoprazole 40 mg Gastro-resistant Tablets should be 
prescribed according to therapeutic indication and disease severity of each individual patient.  
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 إستخدامهوما هو بانتوبرازول ما هو  .1

 
يتم استخدامه للعالج قصير األمد ". مثبطات مضخة البروتون"دواء ينتمي إلى فئة من األدوية تعرف باسم  بانتوبرازول هو

 . للمرضى البالغين الذين يعانون من عالمات وأعراض ارتجاع المريء ، مثل القلس وحرقة المعدة
 
 بانتوبرازول ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول  .2

 
 بانتوبرازول ال تتناول     

 

  أخبر طبيبك عن العوارض الدواء يحتوي عليها هذا أو أي مكونات أخرى ،بانتوبرازول إذا كان لديك حساسية من .

 التي شعرت بها. 

  أدوية المستخدمة لعالج فيروس نقص )إذا كنت تتناول مثبطات إنزيم البروتياز لفيروس نقص المناعة البشرية

 .، مثل أتازانافير ونلفينافير(المناعة البشرية

    
 المحاذير واإلحتياطات   
 
 

  تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا أصبت بردود فعل تحسسية تجاه هذا الدواء أو عانيت سابقًا من تفاعالت حساسية

التنفس تشمل عالمات تفاعالت الحساسية ضيق (. مثبطات مضخة البروتون)تجاه األدوية المشابهة لهذا الدواء 

 . والطفح الجلدي وانتفاخ الوجه أو الرقبة وانخفاض ضغط الدم والدوخة

  وفقر الدم ، ونزيف ( اصفرار العين والجلد)تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد ، واليرقان ،

المستمر أو القيء بالدم وأي في المعدة أو األمعاء ، وفقدان الوزن بشكل غير مقصود ، وصعوبة في البلع ، والتقيؤ 

 .مشكلة طبية أخرى

 تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت قد أصبت من قبل بقرحة في المعدة أو جراحة في معدتك أو أمعائك . 

  أسابيع أو أكثر 4استشر طبيبك إذا كنت تخضع لعالج مستمر ألعراض حرقة المعدة أو عسر الهضم لمدة . 

 عاًما 55عراضك جديدة أو تغيرت مؤخًرا وعمرك أكثر من تأكد من إخبار طبيبك إذا كانت أ.  

  عاًما وتتناول أدوية حرقة المعدة التي ال تلزم  55تأكد من المتابعة مع طبيبك بشكل منتظم إذا كان عمرك يزيد عن

 . وصفة طبية كل يوم تقريبًا

 دء الدواءاستشر طبيبك إذا كنت ستخضع للتنظير الداخلي أو اختبار تنفس اليوريا قبل ب . 



 أيام  7من المتوقع أن يبدأ العمل بعد يوم واحد من العالج وحتى . قد ال يسبب هذا الدواء راحة فورية بعد تناوله

 . للحصول على راحة كاملة

 ارتجاع المعدة ال تتناول هذا الدواء كوقاية من . 

 ال تأخذ أي دواء آخر للحرقة مع هذا الدواء ، ما لم يخبرك طبيبك بذلك . 

 تأكد من إخبار طبيبك إذا ظهرت . قد يزيد هذا الدواء من خطر اإلصابة بعدوى المعدة أو األمعاء التي تسببها البكتيريا

 . عليك عالمات معدية معوية ، مثل اإلسهال الحاد والمستمر والغثيان والقيء

 ةقد يزيد هذا الدواء من خطر اإلصابة بالذئبة الحمامية الجلدية تحت الحاد (SCLE ) وهو اضطراب جلدي يتطور

عادةً في األجزاء المعرضة للشمس من الجسم ، مثل الكتفين وأعلى الظهر والرقبة والذراعين الباسطة والجذع العلوي 

اتصل بطبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية مثل الطفح . ويتجلى في طفح جلدي أحمر ، بارز ومتقشر

 .يوقف طبيبك الدواء إذا حدث ذلك قد. الجلدي أو آالم المفاصل

  قد يتداخل هذا الدواء مع بعض الفحوصات المخبرية المطلوبة أثناء التحقيقات الخاصة بأورام الغدد الصم العصبية

أيام على  5وبالتالي قد يوصي طبيبك بإيقاف هذا الدواء قبل ( األورام التي تنشأ من الهرمونات والجهاز العصبي)

كروموجرانين )تأكد من إخبار طبيبك إذا كنت ستخضع الختبار دم محدد . لالختبار إذا لزم األمراألقل من الخضوع 

 (. أ

  أسابيع ، ما لم يوصي طبيبك بمدة أطول لتناول الدواء 4عادة ما يستخدم هذا الدواء لمدة تصل إلى . 

  ترة طويلة إذا تم استخدامه لف 12قد يؤثر هذا الدواء على قدرتك على امتصاص فيتامين ب. 

  أكثر من عام )قد يزيد هذا الدواء من خطر اإلصابة بكسور العظام إذا تم تناوله بجرعات عالية وعلى فترات طويلة

والذين ( انخفاض كثافة العظام)يكون الخطر أعلى لدى المرضى المسنين ، والذين يعانون من هشاشة العظام (. واحد

 . طبيبك بمكمالت الكالسيوم وفيتامين د حسب حالتكقد يوصي . يتناولون الكورتيكوستيرويدات

 تشمل عالمات . قد يتسبب هذا الدواء في انخفاض مستويات المغنيسيوم إذا تم استخدامه لمدة ثالثة أشهر أو أكثر

انخفاض مستويات المغنيسيوم حركات العضالت الالإرادية غير المنضبطة ، والتعب ، واالرتباك ، والتشنجات ، 

قد يوصي . تأكد من االتصال بطبيبك إذا ظهرت عليك أي من هذه العالمات. ظام ضربات القلب ، والدوخةوعدم انت

طبيبك بقياس مستويات المغنيسيوم قبل البدء في هذا الدواء خاصة إذا كنت معرًضا لخطر أكبر من انخفاض 

مع هذا الدواء التي قد تؤدي إلى تفاقم مثل العالج طويل األمد بالدواء أو تلقي أدوية أخرى )مستويات المغنيسيوم 

قد يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم أيًضا إلى انخفاض مستويات (. انخفاض مستويات المغنيسيوم في الدم

 .الكالسيوم أو البوتاسيوم في الدم

 تأكد من إخبار طبيبك إذا لم تشعر بتحسن بعد أسبوعين من بدء هذا الدواء . 

 أسابيع 4ذا كنت تتناول هذا الدواء ألكثر من تأكد من إخبار طبيبك إ . 

  يظهر )تأكد من التحدث إلى طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك عالمات ، مثل القيء خاصة إذا كان دموي متكرًرا

، أو الجلد الشاحب ، أو الضعف ، أو البراز األسود أو الدموي ، أو آالم المعدة ، أو ( على شكل حبوب القهوة الداكنة

فقدان الوزن غير المتعمد الذي ال يتعلق بممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي ، صعوبة أو ألم عند البلع وألم في 

 . الصدر

 تأكد من إخبار طبيبك إذا كان من المقرر إجراء أي فحص دم أنك تتناول هذا . قد يوصي طبيبك ببعض اختبارات الدم

 .الدواء حاليًا

 
 بانتوبرازول  واألدوية األخرى  
 
 

 .أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى
 

  (. يستخدم لعالج االلتهابات الفطرية)إذا كنت تتناول بعض مضادات الفطريات مثل الكيتوكونازول 



  دوية المستخدمة لعالج فيروس نقص األ)إذا كنت تتناول مثبطات إنزيم البروتياز لفيروس نقص المناعة البشرية

 .، مثل أتازانافير ونلفينافير( المناعة البشرية

  (. مميعات الدم)إذا كنت تتناول وارفارين أو فينبروكومون 

  (. يستخدم لعالج التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية والسرطان)إذا كنت تتناول ميثوتريكسات 

  مثل النزوبرازول ، أوميبرازول ، )إذا كنت تتناول أدوية أخرى لتقليل الحموضة ، مثل مثبط آخر لمضخة البروتون

مثل حمض األلجنيك ، أو )يمكن تناول مضادات الحموضة (. مثل فاموتيدين ، رانيتيدين) H2أو مضاد ( رابيبرازول

بأمان مع ( وديوم ، أو كربونات المغنيسيوم ، أو مجموعاتماجلدرات، أو هيدروكسيد األلومنيوم ، أو بيكربونات الص

 .هذا الدواء إذا لزم األمر

 
 الحمل والرضاعة

 
 

مع مقدم  يناقش. هذا الدواء إذا كنت حامالً ، أو تعتقدين أنك حامل ، أو تخططين للحمل أو الرضاعة الطبيعية يال تأخذ
 . الرعاية الصحية المخاطر والفوائد التي قد يفرضها هذا الدواء عليك وعلى طفلك

 
 القيادة وإستخدام اآلالت

 
، مثل اضطراب الرؤية والدوخة التي يمكن أن تؤثر على قدرتك على القيادة بأمان أو آثاًرا جانبية بانتوبرازول قد يسبب 

 .القيادة أو استخدام أي آالت إذا لم تكن على ما يرامتأكد من عدم . استخدام آالت أخرى
 
 
 بانتوبرازول كيف تتناول  .3
 

 : الكبار
ً ( مجم 20)الجرعة الموصى بها هي قرص واحد   . عن طريق الفم يوميا

 
 : األطفال

 . لم تثبت سالمة وفعالية هذا الدواء بعد عند األطفال
 

  النشرة أو على النحو الموصى به من قبل طبيبك أو الصيدليخذ هذا الدواء على النحو الموصى به في هذه . 

  متتالية على األقل أيام 3إلى  2تأكد من تناول هذا الدواء لمدة . 

 توقف عن تناول هذا الدواء عندما تشعر باالرتياح التام من األعراض . 

  أسابيع إذا لم يوصي طبيبك بذلك 4ال تأخذ الدواء ألكثر من . 

  قبل الوجبةتناول القرص.  

 تناول الدواء في نفس الوقت كل يوم . 

 ال تكسر أو تمضغ القرص. القرص كامالً مع كوب من الماء ابلع. 

 
 أكثر مما يجب بانتوبرازول إذا تناولت  
 

تأكد من االتصال بطبيبك في حالة تناول جرعة . قد يؤدي تناول جرعة أعلى من الموصوفة إلى آثار جانبية غير مرغوب فيها
 . زائدة

 
 



 بانتوبرازول إذا نسيت تناول 
 

 . التضاعف الجرعة. إذا نسيت تناول جرعة ، فتجاوز الجرعة الفائتة واستمر في نظام الدواء المعتاد في اليوم التالي
 

 بانتوبرازول إذا توقفت عن تناول 
 

 .العالمات واألعراضال تتوقف عن تناول الدواء دون استشارة طبيبك أو الصيدلي إذا استمر ظهور 
 
 

   آلثار الجانبية المحتملةا .4
 
 

أخبر . على الرغم من أنه قد يكون نادر الحدوث ، فقد يعاني بعض المرضى من آثار جانبية غير مرغوب فيها عند تناول الدواء
 : األعراض التالية طبيبك أو احصل على مساعدة طبية على الفور وتوقف عن تناول الدواء إذا كان لديك أي من العالمات أو

 قشعريرة؛ حكة؛ جلد أحمر أو منتفخ أو متقرح أو مقشر مع أو بدون . عالمات رد فعل تحسسي ، مثل الطفح الجلدي

حمى ؛ أزيز، ضيق في الصدر أو الحلق، صعوبة في التنفس أو البلع أو التحدث ؛ بحة غير عادية أو تورم في الفم 

 . حلقأو الوجه أو الشفتين أو اللسان أو ال

  ، عالمات ردود فعل جلدية خطيرة ، مثل النزيف وفقدان الجلد حول األعضاء التناسلية أو األنف أو الفم أو العينين

 . تقرحات أو تقشر الجلد ، طفح جلدي مع انتفاخ وطفح جلدي عند التعرض للشمس

 عالمات تلف الكبد مثل اصفرار العين والجلد . 

 ي درجة الحرارة وألم عند التبولفل الظهر مع ارتفاع فعالمات تلف الكلى ، مثل آالم أس.  

 
 : اآلثار الجانبية الشائعة

 
 . السالئل الحميدة في المعدة

 
 : آثار جانبية أخرى غير شائعة أو نادرة

 
، الشعور بالتعب أو  دوار ، إمساك ، طفح جلديصداع ، إسهال ، الشعور بالغثيان ، انتفاخ البطن ، قيء ، انتفاخ ، جفاف الفم ، 

، غ ، مشاكل النوم ، مفاصل العضالتالضعف ، انزعاج وألم في المعدة ، حكة ، كسور في العمود الفقري ، الورك أو الرس
زيادة إنزيمات الكبد في فحص الدم ، تغيرات أو فقدان حاسة التذوق ، عدم وضوح الرؤية ، ألم المفاصل ، تغيرات الوزن ، 

الذكور ، ارتفاع درجة حرارة الجسم ، تورم األطراف ، االكتئاب ، زيادة مستويات البيليروبين والدهون ، تضخم الثديين عند 
يمكن أن يسبب كدمات سهلة ، )وانخفاض حاد في خاليا الدم البيضاء الحبيبية المنتشرة ، وانخفاض عدد الصفائح الدموية 

، نقص ( قد يزيد من خطر العدوى)وجيه ، وانخفاض خاليا الدم البيضاء ، وفقدان التنسيق والت( وتأخر التئام الجروح والنزيف
خاليا الدم الحمراء ، إسهال مائي ، إحساس بالحرقان أو التنميل ، الشعور بوخز ، دبابيس وإبر أو وخز ، ارتباك ، انخفاض 

 .طفح جلدي مع آالم في المفاصلم والصوديوم في الدم ، هلوسة ، مستوى المغنيسيو
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 ال تقم بتخزين الدواء في درجات حرارة قصوى.  

 احفظ الدواء بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة . 



  الدواء بعد تاريخ انتهاء الصالحية المذكور في العلبةال تستخدم. 

 احتفظ بالدواء في عبوته األصلية لحمايته من الرطوبة والضوء . 

 ال تستخدم الحبوب التالفة . 

 ال تتخلص من األدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. 

 
 
وفقاً لإلشارة العالجية وشدة المرض عند كل  مجم 40زول أقراص مقاومة للمعدة بانتوبرايجب وصف شكل وطريقة إعطاء *

 مريض على حدة.   
 
 

  
 


