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

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 are Panadrex Pure Tablets and what are they used for
2. Before you take Panadrex Pure Tablets
3. How to take Panadrex Pure Tablets 
4. Possible side effects
5. How to store Panadrex Pure Tablets
6. Further Information 
7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

1. What are Panadrex Pure tablets and what are they used for?

Panadrex Pure contains Paracetamol which belongs to a group of medicines called 
analgesics and antipyretics, it produces its effect by its action on central and 
peripheral prostaglandin synthesis inhibition. It is recommended for
• Mild to moderate pain associated with toothache, headache, backache, period pain, 

neuralgia, rheumatic ache,muscle pain, and osteoarthritis pain.
• Fever associated with cold and flu.

2. Before you take Panadrex Pure tablets

Do not take Panadrex Pure tablets in the following cases:
• If you have hypersensitivity to any component of Panadrex Pure tablets.
• If you take other paracetamol containing medication.
Check with your doctor or pharmacist before taking Panadrex Pure tablets if 
you are suffering from the following cases:
• If you have severe kidney problems or severe liver problems.
• If you have alcoholic liver disease and G6PD deficiency. 

Taking other medicines:
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken any 
other medicines. This includes medicines you buy without a prescription and herbal 
medicines. Panadrex Pure tablets can affect the way that some medicines work and 
some medicines can have an effect on Panadrex Pure tablets.
Particularly the following: 
• Coumarin derivatives anticoagulant (Warfarin). Chronic ingestion of large dose of 

paracetamol has been reported to slightly potentiate the effects of coumarin 
derivatives but reports are conflicting. This effect appears to be little, if any. 

• Metochlopramide and domperidone (which are used for nausea and vomiting)
• Cholestyramine (used for high cholesterol)
Pregnancy and breast feeding:
Although there is epidemiological evidence of the safety of paracetamol in pregnancy 
and breast-feeding, medical advice should be sought before using this products.

3. How to take Panadrex Pure tablets?

Always take Panadrex Pure tablets as your doctor has told you. You should check 
with your doctor or pharmacist if you are not sure. The usual dose is as follows:
• The usual dose for adults, elderly people & children above 12 years is 2 Panadrex 

Pure tablets three to four times daily (maximum daily dose is 4 gm means 8 tablets)
• Children 6-12 years is ½-1 tablet three to four times daily (maximum daily dose for 

children 6-12 years is 2 gm means 4 tablets)
• Do not take more often than every 4 hours.
• Do not exceed the recommended dose.
• Panadrex Pure tablets are not for use in children under 6 years old, unless 

recommended by a doctor.

If you take more Panadrex Pure tablets than you should:                                                            
contact your doctor or pharmacist for advice.
• The symptoms of the overdose include:                                                                           

In massive over dosage exceeding 10 g of paracetamol may cause liver damage. 
Early symptoms may include pallor, nausea, vomiting. 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.

• 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 take Panadrex Pure tablets: 
Take 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 take a double dose to make up 
for a forgotten dose.

4. Possible side effects

Like all medicines, Panadrex Pure tablets can cause side effects although not 
everybody gets them. A small number of people have had side effects.
Stop taking the medicine and tell your doctor immediately if you experience:
• Allergic reactions which may be severe such as skin rash and itching
sometimes with swelling of the mouth or face or shortness of breath
• Skin rash or peeling, or mouth ulcers
• Breathing problems. These are more likely if you have experienced them
before when taking other painkillers such as ibuprofen and aspirin
• Unexplained bruising or bleeding
• Nausea, sudden weight loss, loss of appetite and yellowing of the eyes and skin.

Other possible side effects
• Blood and lymphatic system disorders;
 1. Thrombocytopenia
 2. Agranulocytosis
• Immune system disorder
 1. Anaphylaxis
 2. Cutaneous hypersensitivity reactions including skin rashes, angiodema and 

stevens Johnson syndrome/ toxic epidermal necrolysis
• Respiratory, thoracic and mediastinal disorders
 Bronchospasm (There have been cases of bronchospasm with Paracetamol, but 

there are more likely in asthmatics sensitive to Aspirin or other NSAIDs)
• Hepatobiliary disorders: 
 Hepatic dysfunction 

If you do get any side effects, even those not mentioned in this leaflet, tell your 

doctor or pharmacist.

5. How to store Panadrex Pure tablets?

• Keep in safe place, out of the reach and sight of children.
• Store below 30°C.
• Do not use Panadrex Pure tablets 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 Pure tablets contains?
The active substance in each tablet is: Paracetamol 500 mg. 
The excipients are:
Microcrystalline cellulose, Maize Starch, Magnesium Stearate.

What Panadrex Pure tablet looks like and what are the contents of the pack?
Panadrex Pure tablet is white to off white, oblong, biconvex tablet with middle break 
line on one side and 'KS 112" engraved on the other side.
Panadrex Pure tablets are available in pack of 12, 24, 48, 96 tablets.
It is also available as Panadrex baby and infant syrup (120mg / 5ml) in glass bottles 
size of 100 ml with child resistant cap and as Panadrex children’s suspension 
(250mg / 5ml) in glass bottles size of 100 ml with child resistant cap.
Not all pack sizes may be marketed.
This leaflet was last revised in January 2020

7. Adverse Drug Reaction (ADR) Reporting

Review Date: PDRXP(i)-012020-R1-P2

• Medicament is a product which affects your health and its consumption 
contrary to instructions is dangerous for you.

• Follow strictly the doctor’s prescription, the method of use and instructions of 
the pharmacist who sold the medicament.

• The doctor and the pharmacist are the experts in the medicines, their benefits 
and risks.

• Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
• Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
• Keep all medicaments out of reach of children.

Marketing Authorization Holder and Manufacturer

Paracetamol 500 mg 
Tablets
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۳. طریقة استخدام أقراص بانادریكس بیور:
تناول أقراص بانادریكس بیور  دائماً حسب وصفة طبیبك. یجب علیك التحقق مع طبیبك أو مع الصیدلي إذا 

لم تكن متأكداً.
الجرعة االعتیادیة كالتالي :

• الجرعة االعتیادیة للبالغین وكبار السن واألطفال األكبر من ۱۲ سنة: ۲ قرص، ثالث إلى أربع مرات في 
الیوم حسب الحاجة. (الجرعة القصوى المسموح بھا ھي ٤ جرام بما یعادل ۸ أقراص)

• األطفال من ٦-۱۲ عام  ۱/۲-۱ قرص ، ثالث إلى أربع مرات في الیوم حسب الحاجة. (الجرعة القصوى 
المسموح بھا  لألطفال بعمر ٦-۱۲ سنة ھي ۲ جرام بما یعادل ٤ أقراص)

• ال تكرر الجرعة خالل أقل من ٤ ساعات .
• ال تتجاوز الجرعة الموصى بھا.

• ال تستعمل أقراص بنادریكس  لألطفال األقل من ٦ سنوات، إال إذا أوصى الطبیب بذلك.

إذا تناولت أقراص بانادریكس بیور أكثر من الكمیة الموصى بھا:
 یجب طلب المساعدة الطبیة فوراً من الصیدلي أو الطبیب.

• أعراض تناول جرعة زائدة قد تشمل:      
أضرار على الكبد إذا تم تناول جرعات مفرطة تتجاوز ۱۰ جرامات من الباراسیتامول،األعراض المبكرة 

لھذه األضرار ھي شحوب لون البشرة، غثیان، تقیؤ، زیادة في التعرق، وتوعك صحي بشكل عام، قد ال 
تظھر األعر اض السریریة و الدالئل المخبریة لتضرر الكبد قبل مرور ٤۸ إلى ۷۲ ساعة على تناول 

الجرعة الزائدة
• یجب عالج حالة الجرعة الزائدة فوراً وذلك بغسیل المعدة یتبعھ استخدام دواء اسیتیل سیستیین أو میثیونین 

عن طریق الحقن الوریدي وعدم انتظار نتائج فحص مستوى الباراسیتامول في البالزما.
• بناًء على نتائج تحلیل مستوى الباراسیتامول في البالزما والمدة التي انقضت منذ تناول الجرعة الزائدة یتم 

االستمرار في استخدام مضاد التسمم. 
في حال وجود اشتباه بحدوث استخدام جرعة زائدة من الباراسیتامول یجب الحصول على عنایة طبیة فوریة 

لألطفال أو البالغین على السواء، حتى وإن لم تظھر أعراض أو عالمات تدل على ذلك.

إذا نسیت تناول جرعة أقراص بانادریكس بیور:
یجب تناولھا حال تذكرك ما لم یقترب موعد الجرعة التالیة. ال تأخذ جرعة مضاعفة لتعویض الجرعة التي 

نسیت تناولھا.

٤.األعراض الجانبیة المحتملة:
كما في جمیع األدویة، قد تسبب أقراص بانادریكس بیور بیور تأثیرات جانبیة ومع ذلك قد ال تحدث مع كل 

األشخاص. تحدث أعراض جانبیة لعدد قلیل من األشخاص.
توقف عن تناول الدواء وأخبر طبیبك حاالً إذا واجھت أي من:

• ردود فعل تحسسیة قد تكون شدیدة مثل الطفح الجلدي والحكة والتي أحیاناً تكون مصاحبة مع تورم في الفم 
أو الوجھ أو ضیق في التنفس.

• طفح أو تقشیر جلدي، أو تقرحات بالفم.
• مشاكل بالتنفس. ھذه ھي األكثر احتماالً إذا كنت قد تعرضت لھا من قبل عند تناولك مسكنات األلم األخرى 

مثل اإلیبوبروفین واألسبرین.
• كدمات أو نزیف غیر مبررین.

• غثیان، وفقدان مفاجئ في الوزن، وفقدان للشھیة واصفرار العینین والجلد.
أعراض جانبیة أخرى

• اضطرابات الدم والجھاز اللیمفاوي
۱. قلة الصفیحات  
۲. ندرة المحببات  

• اضطرابات الجھاز المناعي
۱. حساسیة مفرطة  

۲. فرط الحساسیة الجلدیة بما في ذلك الطفح الجلدي، وذمة وعائیة و متالزمة ستیفنز جونسون / انحالل   
البشرة السمي

• اضطرابات الجھاز التنفسي والصدر والمنصف: تشنج قصبي
(ھناك حاالت تشنج قصبي مع الباراسیتامول، ولكن احتمال حدوثھ  أكبر في مرضى الربو والذین لدیھم   

حساسیة  لألسبرین أو مضادات االلتھاب غیر الستیرویدیة األخرى)
• اضطرابات الكبد: القصور الكبدي

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

٥.كیفیة تخزین أقراص بانادریكس بیور:
• أحفظ الدواء في مكان أمن بعیداً عن متناول ونظراألطفال.

• یحفظ في درجة حرارة أقل من ۳۰° درجة مئویة
• ال تأخذ  أقراص بانادریكس بیور 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 قرص بانادریكس بیور؟

یحتوي كل قرص من أقراص بانادریكس بیور على:٥۰۰ ملجم باراسیتامول.
السواغ: میكروكریستالین سیلیولوز، نشا الذرة، استیاریت المغنیسیوم.

ما ھو الشكل الصیدلي لقرص بانادریكس بیور وما ھي محتویات العبوة؟
قرص بانادریكس بیور ھو قرص ثنائي التحدب مستطیل الشكل لونھ أبیض إلى مائل لألبیض،وفي أحد 

.(KS 112) األوجھ خط فاصل في المنتصف ، ومحفور على الوجھ اآلخر

العبوة 
أقراص بانادریكس بیور متوفرة في عبوات تحتوي على۱۲، ۲٤، ٤۸، ۹٦  قرص.

وھو أیضا متوفر على ھیئة شراب بنادریكس لألطفال والرضع (۱۲۰ ملجم / ٥ مل) في عبوات زجاجیة 
بسعة  ۱۰۰ مل مع غطاء آمن لألطفال وعلى ھیئة معلق لألطفال (۲٥۰ ملجم/٥مل) في عبوات زجاجیة 

بسعة  ۱۰۰ مل مع غطاء آمن لألطفال

قد ال یتم التسویق لكل أحجام العبوات.
تم تحدیث النشرة بتاریخ ینایر ۲۰۲۰

۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة

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 ھي  أقراص بانادریكس بیور وما ھي استخداماتھا
۲. قبل تناول أقراص بانادریكس بیور

۳. طریقة استخدام أقراص بانادریكس بیور
٤. األعراض الجانبیة المحتملة

٥. ظروف تخزین أقراص بانادریكس بیور
٦. معلومات إضافیة 

۷. اإلبالغ عن األعراض الجانبیة

۱. ما ھي أقراص بانادریكس بیور وما ھي استخداماتھا؟
بانادریكس بیور یحتوي على باراسیتامول وھو ینتمي إلى مجموعة دوائیة تسمى المسكنات وخافضات 

الحرارة والتي تعمل بواسطة منع تصنیع البروستاجالندین بشكل مركزي وطرفي. یوصى باستخدام 
بانادریكس بیور في الحاالت التالیة:

• لتخفیف حاالت األلم الخفیفة إلى المعتدلة كآالم األسنان، الصداع، آالم الظھر، عسر الطمث، اآلالم ذات 
المنشأ العصبى، آالم الروماتیزم وآالم العضالت وآالم خشونة المفاصل.

• خافض للحرارة في حاالت البرد و األنفلونزا.

۲. قبل تناول أقراص بانادریكس بیور
ال یسمح بتناول أقراص بانادریكس بیور إذا كان لدیك إحدى الحاالت التالیة:

• إذا كان لدیك فرط حساسیة تجاه أي من مكونات مستحضرات بانادریكس بیور.
• إذا كنت تتناول مستحضر آخر یحتوى على باراسیتامول.

االحتیاطات عند استعمال أقراص بانادریكس بیور 
قبل تناول أقراص بانادریكس بیور یجب علیك استشارة الطبیب أو الصیدلي في الحاالت التالیة:

• إذا كنت تعاني من قصور شدید في وظائف الكبد  وقصور شدید في وظائف الكلى.
.G6PD إذا كنت تعاني من أمراض الكبد الكحولیة أو نقص إنزیم •

تناول أقراص بانادریكس بیور مع األدویة االخرى
علیك أن تعلم الطبیب أو الصیدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أي أدویة أخرى بما فیھا تلك التي حصلت 
علیھا بدون وصفة طبیة. قد تؤثر بعض األدویة األخرى على طریقة عمل أقراص بانادریكس بیور أو قد تؤثر 

أقراص بانادریكس بیور على طریقة عمل بعض األدویة خاصة التالي ذكرھم:
• مشتقات كومارین المضادة للتجلط: (وارفارین) إن استخدام باراسیتامول بكمیات كبیرة ولفترات طویلة قد 

یزید من تأثیر مشتقات كومارین. مع العلم بأن ھذا التأثیر خفیف جداً إن وجد.
• میتوكلوبرامید أو دومبیریدون (یستعمل للغثیان أو التقیؤ)

• كولیستیرامین (یستعمل للكولیستیرول المرتفع)

الحمل والرضاعة:
على الرغم من أن البراھین الطبیة تشیر إلى سالمة تناول باراسیتامول لدى األمھات الحوامل أو المرضعات، 

لكنھ من المستحسن استشارة الطبیب في ھذه الحاالت قبل استعمالھ.

Review Date: PDRXP(i)-012020-R1-P2

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

٥۰۰ ملجم باراسیتامول
أقراص بيور

 - الدواء مستحضر یؤثر على صحتك واستھالكھ خالفاً للتعلیمات قــد یعرضـك للخطــر.
 - اتبع إرشادات وصفة الطبیب بتطبیق طریقة اإلستعمال على نحو صارم ودقیق وكذلك تعلیمات الصیدلي

   الذي قام بصرفھا أو بیعھا لك.
 - فالطبیب والصیدلي ھما خبیران بنفع الدواء وضرره.

 - ال توقف من تلقاء نفسك ودون مبرر مدة العالج المحدد لك بموجب الوصـفة الطبـیة.
 - ال تكرر استعمال الدواء الموصوف لك دون استشارة طبیة.

 -  إحفظ الدواء بعیدا عن متناول األطفال

أن ھذا المستحضر " دواء "

الشركة المصنعة والمفوضة بالتسویق


