
Weight (Kg)
18-20
20-23
23-25
25-28
28-32

Age Dose Vol (ml)*
5-6 years
6-7 years
7-8 years
8-9 years
9-10 years

32-36 10-11 years
36-41

5.5
6
7

7.5
8.5
10
1111-12 years

*Dose may be chosen based on weight or age, use weight if you know or otherwise use age.

PACKAGE LEAFLET:  INFORMATION FOR THE USER
Read this entire leaflet carefully before you start taking this medicine.
• Keep this leaflet. You may need to read it again.
• If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
• This medicine has been prescribed for you. Do not pass it on to others. It may 
harm them, even if their symptoms are the same as yours.
• If any of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in 
this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.
In this leaflet:
1. What is Children’s PANADREX(5-12 years) suspension and what is it used for
2. Before you give Children’s PANADREX(5-12 years) suspension to your child
3. How to give Children’s PANADREX(5-12 years) suspension to your child 
4. Possible side effects
5. How to store Children’s PANADREX(5-12 years) suspension
6. Further Information
7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

1. What is Children’s PANADREX(5-12 years) suspension and what is it 
used for?

Children’s Panadrex(5-12 years) suspension is an analgesic and antipyretic.
• It relieves mild to moderate pain and fever associated with teething, toothache 

(pain after dental procedure), sore throat and childhood infections.
• It also relieves fever and pain after vaccination.
Children’s Panadrex(5-12 years) suspension has strawberry flavour.
Children’s Panadrex(5-12 years) suspension is alchohol free.

2. Before you give Children’s PANADREX(5-12 years) suspension to your 
child

Do not give Children’s Panadrex(5-12 years) suspension to your child if:
Your child has hypersensitivity to paracetamol or any other ingredient in the 
product.
Take special care with Children’s Panadrex(5-12 years) suspension
Medical advice should be sought before giving Children’s Panadrex(5-12 years) 
suspension to your child if:
• Your child has been diagnosed with liver or kidney problem (Because 

paracetamol is metabolized in the liver and excreted by the kidney in the urine)
• Your child has hereditary problems of fructose intolerance must not take 

Panadrex children’s suspension, as this product contains sorbitol liquid.
Check with your child’s doctor if:
Your child is in a glutathione depleted state such as sepsis or your child has 
a severe infection as the use of paracetamol may increase the risk of 
metabolic acidosis.
Signs of metabolic acidosis include
• Deep, Rapid, difficult breathing
• Feeling Sick (Nausea), being sick (Vomiting)
• Loss of appetite
- Contact your child’s doctor immediately if your child gets a combination of 
these symptoms.
- This product contains paracetamol. Do not use with other paracetamol 
containing products.
Please see your child’s doctor if symptoms do not improve, get worsen or new 
symptoms occur because these could be signs of a serious condition.

Taking other medicines:
Please tell your doctor or pharmacist if your child is taking, or have recently taken 
any other medicines. This includes medicines you buy without a prescription and 
herbal medicines. PANADREX(5-12 years) suspension can affect the way that 
some medicines work and some medicines can have an effect on PANADREX 
(5-12 years) suspension.
• The liver toxic effects of paracetamol may be increased by the use of alcohol.

• The anticoagulant effect of warfarin and other coumarin may be enhanced by 
prolonged regular daily use of paracetamol with increased risk of bleeding. 
Occasional doses have no significant effect.

 
Information about some ingredients: The sorbitol content of this product means 
that this product is unsuitable for people with inherited intolerance to fructose.

3. How to give Children’s PANADREX(5-12 years) suspension to your 
child?

Always take PANADREX(5-12 years) suspension as your doctor has told you. You 
should check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

For oral administration only. Shake the bottle before use. Do not exceed the 
stated dose.

A dose of 10-15 mg/kg to be repeated (please see table below)
• Do not give your child more than 60 mg/kg presented in divided doses 

throughout 24 hours.
• Do not give to your child more frequently than every 4 hours.
• Do not give to your child more than four doses in any 24 hours period.
• Do not give to your child for longer than 3 days without asking a doctor.

If your child takes more Panadrex(5-12 years) suspension than he should 
(Overdose):
Paracetamol overdose may cause liver failure. Immediate medical management is 
required in the event of overdose, even if symptoms of overdose are not present. 
• In massive over dosage exceeding 10 g of paracetamol may cause liver 

damage. Early symptoms may include pallor, nausea, vomiting (diaphoresis) and 
general malaise. 

• Clinical and laboratory evidence of liver damage may not be apparent until 48 to 
72 hours past ingestion. Overdose should be promptly treated by gastric lavage 
followed by intravenous N-acetylcysteine or methionine without waiting for the 
results of plasma paracetamol levels. General supportive measures must be 
available. 

• Additional antidote therapy is normally considered in light of further plasma 
paracetamol levels and the time elapsed since ingestion. In all cases of 
suspected overdose, prompt medical attention is critical for adults as well as for 
children, even if you do not notice any signs or symptoms.

If you forgot to give PANADREX(5-12 years) suspension for your child:
Give it as soon as you remember. However; if it is almost time for the next dose, 
wait until then, and take the next dose as normal. Do not give a double dose to 
make up for a forgotten dose.

4. Possible side effects
Like all medicines, PANADREX(5-12 years) suspension can cause side effects, 
although not everybody gets them. 
Stop this product and consult your child’s doctor immediately if:
• You notice allergic reactions such as skin rash or itching, sometimes with 

breathing problems or swelling of the lips, tongue, throat or face.
• Your child experience angioedema or Steven Johnson syndrome.
• You notice skin rash or peeling or mouth ulcers.
• Your child previously experienced breathing problems or bronchospasm with 

aspirin or non steroidal anti-inflammatory and experienced a similar reaction with 
this product.

• Your child experienced unexplained bruising or bleeding.
• Your child experienced liver dysfunction related symptoms or signs.
These reactions are very rare.
If you notice any side-effects not included in this leaflet please tell your doctor or 
pharmacist.

5. How to store Children’s PANADREX (5-12 years)suspension?

• Keep in safe place, out of the reach and sight of children.
• Store below 25°C, Protect from light.
• Do not use PANADREX(5-12 years) suspension after the expiry date which is 

stated on the pack. The expiry date refers to the last day of the month.
  Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask 

your pharmacist how to dispose of medicines that are no longer required. These 
measures will help to protect the environment.

6. Further Information

What PANADREX(5-12 years) suspension contains?
The active substance in each (5ml) is: Paracetamol 250 mg.
The excipients are:
Glycerine, Sucrose, Sorbitol solution 70%, Microcrystaline cellulose and 
carboxymethyl cellulose sodium, light kaolin, Citric Acid Monohydrate, sodium 
benzoate, Strawberry flavor, Saccharin Sodium, polysorbate, Disodium Edetate, 
color FD&C red, and distilled Water.

What PANADREX(5-12 years) suspension looks like and what are the 
contents of the pack?
PANADREX(5-12 years) suspension is a red colored homogenous suspension 
easy to disperse with an odour and taste of strawberry
PANADREX(5-12 years) suspension is available in glass bottles size of 60 & 100 
ml, with child resistant cap.

It is also available as Panadrex Pure tablets of 500mg, pack of 12, 24, 48, and 96 
tablets. As Panadrex Baby & Infants Syrup (120 mg/5 ml) 60 & 100 ml bottles 
with child resistant cap and Panadrex & Baby Infants Suspension (120 mg/5 ml) 
60 & 100 ml bottles with child resistant cap. Not all pack sizes may be marketed.

Review Date: PDRX(i)-032018-R2-P1

Paracetamol 250mg / 5ml

FAX: +966112057662 WEBSITE: www.sfda.gov.sa/npcE-MAIL: npc.drug@sfda.gov.sa

To contact Executive Administration for Pharmacovigilance & Crisis Management. 
Tel: +966-11-203-8222 ext 2340-2334-2354-2317-2356-2353
Toll Free Phone: 800 249 0000

7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting
Saudi Arabia, Saudi Food & Drug Authority: National Pharmacovigilance Center 

For reporting the adverse drug reactions in  other countries please refer to
the health authorities.       

Children’s
Suspension

(5-12 years) (Analgesic/An�pyre�c)



بعض األدویة خاصة التالي ذكرھم: 
• قد تزداد اآلثار السامة على الكبد مع تناول الكحول

• ویمكن تعزیز تأثیر األدویة المضادة للتجلط و الوارفارین وغیرھا من الكومارینز إثر االستعمال 
الیومي الطویل المنتظم للباراسیتامول مع زیادة في خطر النزیف.  الجرعات العرضیة لیس لھا أي 

تأثیر ملحوظ.

معلومات حول بعض المواد اإلضافیة: إن احتواء ھذا المنتج على السوربیتول یعني أنھ غیر مناسب 
لألشخاص الذین یعانون من خلل وراثي لتحمل سكر الفركتوز.

۳. كیفیة إعطاء معلق بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) لطفلك
تناول معلق  بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) دائماً حسب وصفة طبیبك. یجب علیك التحقق مع 

طبیبك أو مع الصیدلي إذا لم تكن متأكداً.

للتناول عن طریق الفم فقط.  رج العبوة جیداً قبل االستخدام. ال تتجاوز الجرعة المذكورة. 

جرعة من ۱۰-۱٥ ملجم/كلجم یتم تكرارھا (یرجى مراجعة الجدول أدناه)
• ال یجوز إعطاء طفلك أكثر من ٦۰ ملجم/كلجم على جرعات مقسمة خالل ۲٤ ساعة.

• ال تكرر الجرعة لطفلك في مدة أقل من ٤ ساعات.
• ال یجوز إعطاء طفلك أكثر من ٤ جرعات خالل ۲٤ ساعة

• ال یجوز إعطاء طفلك لمدة تزید عن ۳ أیام دون استشارة الطبیب

إذا تناول طفلك معلق بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة)  أكثر من الكمیة الموصى بھا (الجرعة 
المفرطة):

الجرعة المفرطة من الباراسیتامول قد تسبب فشل الكبد. یتطلب اتخاذ تدابیر طبیة فوریة في حالة 
الجرعة المفرطة حتى وإن لم تظھر أعراض الجرعة المفرطة. 

• في حال تناول جرعات مفرطة عالیة تتجاوز ۱۰ جرامات من الباراسیتامول قد تسبب تلف الكبد، 
األعراض المبكرة قد تشمل الشحوب، الغثیان، التقیؤ، التعرق الغزیر والوعكة العامة. 

• األدلة السریریة والمخبریة لتلف الكبد قد ال تكون واضحة إال بعد ٤۸ إلى ۷۲ ساعة عقب االبتالع. 
ینبغي أن تعالج الجرعة المفرطة فوراً عن طریق غسیل المعدة یلیھ  إعطاء التریاق إن –أسیتیل 

سستایین أو مثیونین بالورید دون انتظار نتائج مستویات الباراسیتامول في البالزما ویجب توفیر تدابیر 
داعمة عامة. 

• عادةً یجب إعطاء تریاق إضافي لتفادي مستویات الباراسیتامول المرتفعة في البالزما والوقت 
المنقضي بعد التسمم. في جمیع الحاالت التي  یشتبھ فیھا تناول جرعة مفرطة تكون العنایة الطبیة 

العاجلة أمراً حاسماً للكبار وكذلك األطفال حتى وإن لم تالحظ أیة عالمات أو أعراض.

إذا نسیت إعطاء جرعة معلق بانادریكس لطفلك:
یجب تناولھا حال تذكرك ما لم یقترب موعد الجرعة التالیة. ال تعطى جرعة مضاعفة لتعویض 

الجرعة التي نسیت تناولھا.

٤.األعراض الجانبیة المحتملة:
كما في جمیع األدویة، قد یسبب بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) تأثیرات جانبیة ومع ذلك قد ال تحدث 

مع كل األشخاص.
توقف عن استعمال ھذا المنتج واستشر طبیب طفلك فوراً في حال:

• الحظت حدوث ردود فعل حساسیة مثل:  الطفح الجلدي أو الحكة و أحیاناً مع مشاكل في التنفس أو 
تورم في الشفتین واللسان والحلق أو الوجھ لدى طفلك.

• في حال كان طفلك یعاني من الوذمة الوعائیة أو متالزمة ستیفن جونسن
• الحظت حدوث طفح جلدي أو تقشر أو تقرحات في الفم لدى طفلك

• واجھ طفلك مسبقاً مشاكل في التنفس أو تشنج قصبي مع تناول األسبرین أو مضادات االلتھاب غیر 

الستیرویدیة وحدث رد فعل مشابھ مع ھذا المنتج
• ظھور كدمات غیر مبررة أو نزیف في طفلك

• قصور في وظیفة الكبد أو أي أعراض أو عالمات مرتبطة بذلك لدى طفلك 
ھذه التفاعالت تحدث نادراً جداً.

یرجى إخبار الطبیب أو الصیدلي إذا الحظت حدوث أي آثار جانبیة غیر مذكورة في ھذه النشرة

٥.كیفیة تخزین بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة):
• أحفظ الدواء في مكان أمن بعیداً عن متناول ونظراألطفال.

• یحفظ في درجة حرارة أقل من ۲٥ درجة مئویة، بعیداً عن الضوء.
• ال تأخذ معلق  بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) بعد تاریخ انتھاء الصالحیة المطبوع على العبوة. 

تاریخ االنتھاء یشیر إلى الیوم األخیر من الشھر. 
• یجب أن ال یتم التخلص من األدویة عن طریق میاه الصرف الصحي أو النفایات المنزلیة. اسأل 

الصیدلي عن كیفیة التخلص من األدویة التي لم تعد مطلوبة. وسوف تساعد ھذه التدابیر على حمایة 
البیئة.

٦.معلومات إضافیة:
مم یتكون معلق بانادریكس ؟

المادة النشطة الموجودة في كل ٥ مل من المعلق:  ۲٥۰ ملجم باراسیتامول.
السواغ : جلیسیرین، سكروز، محلول سوربیتول ۷۰٪، میكروكریستالین سیلیولوز وصودیوم 

كربوكسي میثیل سیلیولوز، كاولین خفیف، حمض السیتریك أحادي الماء، بنزوات الصودیوم، نكھة 
الفراولة، سكارین الصودیوم، بولى سوربات، إیدیتات ثنائي الصودیوم، لون أحمر و ماء مقطر. 

ما ھو الشكل الصیدلى لمعلق بانادریكس وما ھي محتویات العبوة؟
معلق متجانس أحمر اللون سھل اإلنتشار مع رائحة وطعم الفراولة

العبوة 
معلق بانادریكس متوفرة في عبوة زجاجیة بسعة ٦۰ أو ۱۰۰ مل، مع غطاء آمن لألطفال.

كما أنھ متوفر على ھیئة أقراص بانادریكس بیور (٥۰۰ ملجم) في عبوات مكونة من ۱۲، ۲٤، ٤۸، 
و۹٦ قرص، وعلى ھیئة شراب بانادریكس لألطفال والرضع (۱۲۰ملجم/٥ مل) في  عبوة زجاجیة 
بسعة ٦۰ أو ۱۰۰ مل مع غطاء آمن لألطفال، وعلى شكل معلق بانادریكس لألطفال والرضع (۱۲۰

ملجم/٥ مل) في  عبوة زجاجیة بسعة ٦۰ أو ۱۰۰ مل مع غطاء آمن لألطفال.
قد ال یتم التسویق لكل أحجام العبوات.

معلومات لمستخدم الدواء – النشرة الداخلية للمستحضر الصيدلى  
قم بقراءة ھذه النشرة بعنایة قبل البدء بتناول ھذا الدواء.

• احتفظ بھذه النشرة. قد تحتاج لقراءتھا مرة أخرى.
• إذا كان لدیك أي أسئلة أخرى، اسأل طبیبك أو الصیدلي.

• إن ھذا الدواء قد تم صرفھ خصیصاً لك بناًء على وصفة طبیة، ولھذا یجب علیك عدم إعطائھ ألي 
شخص حتى وإن كان ھذا الشخص یعاني من نفس األعراض التي سبق وأن عانیت منھا.

• قم باالتصال بطبیبك المعالج أو الصیدلي في حال زیادة حدة األعراض الجانبیة أو اإلصابة بعرض 
جانبي لم یتم ذكره في ھذه النشرة.

تحتوي ھذه النشرة على:
۱. ما ھو معلق بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) وما ھي استخداماتھ

۲. قبل إعطاء معلق بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) لطفلك
۳. كیفیة إعطاء معلق بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) لطفلك

٤. األعراض الجانبیة المحتملة 
٥. ظروف تخزین بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة)

٦. معلومات إضافیة
۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة

۱. ما ھو معلق بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) وما ھي استخداماتھ؟
معلق  بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) ھو مسكن وخافض للحرارة

• إنھ یخفف الحمى و األلم البسیط إلى المعتدل الناتجین عن التسنین، وجع األسنان (األلم الذي یلي 
عملیات األسنان) ، التھاب الحلق وعدوى الطفولة.

• كما أنھ یخفف الحمى واأللم بعد التطعیمات.
معلق  بانادریكس  لألطفال (٥-۱۲ سنة)  متوفر بنكھة الفراولة.
معلق  بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) ال یحتوي على الكحول.

 
۲. قبل إعطاء معلق بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) لطفلك

ال تعطي طفلك بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة)  في الحاالت التالیة:
• إذا كان لدیھ فرط حساسیة تجاه الباراسیتامول أو أي من مكونات  المستحضر.

االحتیاطات عند استعمال معلق بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة)
قبل إعطاء طفلك معلق بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة)  یجب علیك استشارة طبیب طفلك أو 

الصیدلي في الحاالت التالیة:
• إذا كان طفلك یعاني من قصور شدید في وظائف الكبد وقصور شدید في وظائف الكلى. (ذلك ألن 

مادة الباراسیتامول یتم أیضھا في الكبد وإفرازھا في البول عن طریق الكلى)
• إذا كان الطفل یعاني من مشاكل وراثیة لعدم تحمل الفركتوز ال تعطیھ معلق بانادریكس لألطفال 

(٥-۱۲ سنة)  ألن ھذا المنتج یحتوي على السوربیتول السائل.

راجع طبیب طفلك في حال إذا
كان طفلك یعاني من حاالت استنفاذ الجلوتاثیون أو من عدوى حادة كون استخدام الباراسیتامول قد 

یزید من خطر اإلصابة بالحماض األیضي.
إن عالمات الحماض األیضي تشمل

• التنفس السریع والعمیق والصعوبة في التنفس
• الغثیان والتقیؤ
• فقدان الشھیة

- اتصل بطبیب طفلك فوراً في حال الشعور بھذه األعراض.
- ھذا المنتج یحتوى على الباراسیتامول، ال تستعملھ مع أي أدویة أخرى تحتوي على الباراسیتامول.

إذا استمرت األعراض أو تفاقمت أو ظھرت أعراض جدیدة استشر طبیب طفلك كون ھذه األعراض 
قد تشیر إلى حالة خطیرة

تناول معلق  بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) األدویة األخرى
علیك أن تعلم الطبیب أو الصیدلي إذا كان طفلك یتناول أو قد تناول مؤخراً أي أدویة أخرى بما فیھا 

تلك التي حصلت علیھا بدون وصفة طبیة واألدویة العشبیة. قد تؤثر بعض األدویة األخرى على 
طریقة عمل معلق  بانادریكس لألطفال (٥-۱۲ سنة) أو قد یؤثر معلق بانادریكس على طریقة عمل 
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معلق
ل��طفال

باراسیتامول ۲٥۰ ملجم/ ٥ مل

(٥-١٢ سنة)
( مسكن / خافض للحرارة )

الجرعة (مل)*
٥.٥
٦
۷

۷.٥
۸.٥

العمر الوزن (كلجم)
٥-٦ سنوات
٦-۷ سنوات
۷-۸ سنوات
۸-۹ سنوات
۹-۱۰ سنوات

۱۰ ۱۰-۱۱ سنة
۱۱

۲۰-۱۸
۲۳-۲۰
۲٥-۲۳
۲۸-۲٥
۳۲-۲۸
۳٦-۳۲
۱۱-۱۲ سنة٤۱-۳٦

*من الممكن اختیار الجرعات على أساس الوزن أو العمر، اتبع الوزن إذا كنت تعرفھ أو اتبع العمر.

npc.drug@sfda.gov.sa :البرید اإللكتروني

لإلتصال باإلدارة التنفیذیة للتیقظ و إدارة األزمات. 
۲۳٤۰-۲۳۳٤-۲۳٥٤-۲۳۱۷-۲۳٥٦-۲۳٥۳تحویلة۹٦٦۱۱۲۰۳۸۲۲۲+ھاتف: 

الھاتف المجاني: ۸۰۰۲٤۹۰۰۰۰
فاكس: ۹٦٦۱۱۲۰٥۷٦٦۲+

www.sfda.gov.sa/npc :الموقع اإللكتروني

۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة
المملكة العربیة السعودیة، الھیئة العامة للغذاء والدواء: المركز الوطني للتیقظ والسالمة الدوائیة

للتبلیغ عن األعراض الجانبیة  في الدول األخرى یرجى الرجوع إلى السلطات الصحیة.


