
MARIAL  
Capsules 

 
 

Prescription Only Medicine 
 

Composition: 
Marial 10: Each capsule contains: Omeprazole 10 mg 
Marial 20: Each capsule contains: Omeprazole 20 mg 
Marial 40: Each capsule contains: Omeprazole 40 mg 
 
Therapeutic Activity: 
Gastric acid suppressant. 
 
When should not this preparation be used: 
Marial capsules are contraindicated in patients with known hypersensitivity to any  
of the formulation components. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Marial capsules some side effects may occur 
during the course of treatment such as: abdominal pain, diarrhea, constipation, 
flatulence, nausea, vomiting, dizziness, headache, photosensitivity, bloody or cloudy 
urine, difficult or pain in urination, continuous ulcers sores in mouth, sore throat and 
unusual bleeding. 
 
Drug Interactions: 
If you are taking another medicine concomitantly or if you have just finished 
treatment with another medicine inform your physician in order to prevent hazards 
and lack of efficacy resulting from drug interactions, especially of the following 
categories. 
Warfarin, diazepam, phenytoin, clopidogrel and drugs whose absorption is pH 
dependent such as: ketoconazole, ampicillin, esters and iron salts. 
 

Do not take this medicine without consulting your physician before starting 
treatment: 
- If you are pregnant, breast-feeding or planning to become pregnant  
- If you have a liver disease or a history of liver disease. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the medicine out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken or if a child swallowed the medication accidentally,   
    seek help at an emergency and take the remaining medicine with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting the physician. 
4. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you 
are using the right medication. 
5. Always notice the expiry date and never use the medicine after the mentioned date. 
 
 



6. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 
 

Directions for Use: 
The capsule should not be opened, chewed or crushed and should be swallowed 
whole before meals, preferably 30 minutes before breakfast. 
A full course treatment shall be achieved. 

  Do not double the dose. 
 
Missed Dose: 
Take the missed dose as soon as you remember, unless it is the time for your next 
dose, skip the missed one and continue as your regular dose schedule. 

  

Attention: 
- Close the bottle immediately after use 
- Do not swallow the silica gel pellet that is designed to serve as moisture absorbent.    
 
Storage: 
Keep the container tightly closed in a dry place at temperature below 30°C. 
 
Presentation: 
Amber glass bottle containing: 
Marial 10: A bottle of 14 capsules 
Marial 20: A bottle of 14 capsules  
Marial 40: A bottle of 14 capsules. 
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ل  مار
 كبسوالت

 
 

  ملزم بوصفة طبية
  

  :الرتكيبة الدوائية
ل    ملغم 10اوميربازول  : لة حتتوي علىكل كبسو : 10مار
ل    ملغم 20اوميربازول  : لة حتتوي علىكل كبسو : 20مار
ل    ملغم 40اوميربازول : لة حتتوي على كل كبسو : 40مار

 
  :الفاعلية العالجية
 .مثبط حلامض املعدة

  
  :استعمال العالج عمىت مين
ل للمرضى المينع است   .ذين لديهم حساسية معروفة الي من مركبات الدواءخدام كبسوالت املار

  
  :االعراض اجلانبية

ل  إىل إضافة   :قد حتدث بعض االعراض اجلانبية خالل فرتة العالج مثلفالتأثريات املرغوبة لكبسوالت املار
، دوخة، صداع، حساسية للضوء، تعكر أو دم يف البول، صعوبة أو قيء، ثيانمغص، اسهال، امساك، انتفاخ البطن، غ 

  .أمل عند التبول، تقرحات دائمة يف الفم، تقرحات يف احللق مع نزيف غري عادي
  

  :التفاعالت بني االدوية
تجنب ك لك بذليباعلم طبف، رخآانتهيت مؤخرًا من العالج بدواء  اويف نفس الوقت  اً تستخدم دواًء آخر اذا كنت 

  :خصوصاً من الفئات التالية، األدوية بني تفاعالتيت تنتج من الالالعالج جناعة  املخاطر او قلة
ز وارفا زول،  ، كلوبيدوجريلم، فينيتوينرين، د واألدوية اليت يعتمد امتصاصها على درجة احلموضة مثل، الكيتوكو

  .االمبيسيلني، االستريات وأمالح احلديد
  



  :قبل بدء العالج طبيبالاستشارة  دونا الدواء  تستخدم هذال
  ضعاً او ختططني الن تصبحي حامالً إذا كنت حامًال، مر  -
  .اذا كنت تعاين او عانيت سابقاً من امراض يف الكبد -
  

  :لتجنب التسمم
  بعيداً عن متناول ايدي االطفال  االدوية احفظ. 1
ع اخذ التوجه مباشرة اىل قسم الطوارئ مفعليك  ،تناول طفل الدواء عن طريق اخلطأ ذاااذا تناولت جرعة زائدة او . 2

  الكمية املتبقية من الدواء
  .دون استشارة الطبيب احداث التقيؤال حتاول . 3
خذ الدواء . 4   املوصوف لكال تتناول دواءك يف الظالم و اقرأ التعليمات لتتأكد انك 
اية. 5 ريخ  ريخصالحية الدواء  كد دائماً من  خذ الدواء بعد   االنتهاء املذكور وال 
  خالل فرتة التخزين الشديدتنيرطوبة لاو لحرارة لتعريض الدواء  جتنب. 6
  .تناول الدواء حسب الوصفة فقط و ال تتجاوز اجلرعة املوصوفة. 7
  

  :تعليمات االستخدام
  تناوهلا كاملة كما هي قبل االكل، و يفضل قبل عدم فتح الكبسولة او مضغها او اعتصارها و جيب جيب  - 

  بنصف ساعةالفطور    
  العالج كاملةجيب اخذ الدواء لفرتة  -
 .مبضاعفة اجلرعة ال تقم -
  

  :يف حال نسيان جرعة
 جدول اجلرعاتو اكمل حسب املنسية عة اذا اقرتب موعد اجلرعة التالية فاترك اجلر املنسية حاملا تتذكر، إال خذ اجلرعة 

  .العتياديا
  

  :تنبيه
  اغلق العبوة فوراً بعد االستعمال -
  .قطعة السيليكا املوجودة يف داخل العبوة واملعدة المتصاص الرطوبة ليست للبلع -
  
  



  :التخزين
  .م°30درجة حرارة اقل من يف مكان جاف على  اإلغالقعبوة حمكمة احفظ ال

  
  :العبوة
ع  .:زجاجية معتمة حتوي بوة

ل    كبسولة  14على  عبوة حتتوي: 10مار
ل    كبسولة  14عبوة حتتوي على : 20مار
ل    .كبسولة  14عبوة حتتوي على : 40مار
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