
DESCRIPTION:
Vitamin D3 (Cholecalciferol)
Inactive ingredients: -Magnesium stearate, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, hypromellose, macrogol 400, talc and titanium dioxide.

PHARMACOLOGY:
Vitamin D substances are well absorbed from the gastrointestinal tract. The 
presence of bile is essential for adequate intestinal absorption; absorption may 
be decreased in patients with decreased fat absorption.
Vitadad® (Cholecalciferol) has a slow onset and a long duration of action. It is 
hydroxylated in the liver and kidneys.

INDICATIONS:
• Treatment and prevention of vitamin D deficiency states and hypocalcemia in 
disorders such as hypoparathyroidism.
• Treatment of hypoparathyroidism in pregnancy.
• Treatment of osteomalacia and rickets
• Treatment and prevention of osteoporosis (in conjunction with calcium)
• Prevention of corticosteroid-induced osteoporosis
• Prevention of fractures
• Prevention of various cardiovascular, metabolic disorders including diabetes 
mellitus, multiple sclerosis and malignant disorders.
• Normalize vitamin D metabolism in the pregnant women and their neonates.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: 

• The variation of laboratory results from lab to lab has to be taken into account. 
Vitamin D sufficiency is defined as serum 25(OH) D level of 30 to 100 ng/ml 
(75-250nmol/L). 
• In obese patients, patients with malabsorption syndromes, and patients on 
medications affecting vitamin D metabolism, a higher dose (two to three times 
higher dose) of vitamin D is required to maintain a 25(OH)D level above 30 
ng/ml, those patients are requested to perform 25(OH)D level lab test on 
monthly basis.
• Pregnant and Lactating women require 2000 – 4000 I.U. /d to maintain a blood 
level of 25(OH) D above 30 ng/ml.  

Vitadad ®2000 I.U. Tablets: One-two tablets once daily.

CONTRAINDICATIONS:
Vitamin D should not be given to patients with hypercalcemia.

DRUG INTERACTIONS:
• Thiazide diuretics, calcium, or phosphate: Increased risk of hypercalcemia. 
Plasma calcium concentrations should be monitored.
• Some antiepileptics (e.g., carbamazepine, Phenobarbital, phenytoin, and 

Vitamin D3 2000 I.U Film Coated TabletsVitadad®

− 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 the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
− The doctor and the pharmacist are the experts in 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.
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primidone): Increased vitamin D requirements.
• Rifampicin and isoniazide: Rifampicin and isoniazide may reduce the 
effectiveness of vitamin D.
• Corticosteroids: Corticosteroids may counteract the effect of vitamin D.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:
• Vitamin D should be used with caution in infants, who may have increased 
sensitivity to its effects, and in patients with renal impairment or calculi, or heart 
disease, who might be at increased risk of organ damage if hypercalcemia 
occurred.
• Plasma phosphate concentrations should be controlled during vitamin D 
therapy to reduce the risk of ectopic calcification.
• It is advised that patients receiving pharmacological doses of vitamin D should 
have their plasma calcium concentration monitored at regular intervals, 
especially initially or if symptoms suggest toxicity, and in infants if they are 
breast-fed by mothers receiving pharmacological doses of vitamin D.
• Dose should be monitored by testing for serum vitamin D level.
Pregnancy and breastfeeding:
• Pregnancy: Hypercalcemia during pregnancy may produce congenital 
disorders in the offspring, and neonatal hypoparathyroidism. However, the risks 
to the fetus of untreated maternal hypoparathyroidism are considered greater 
than the risks of hypercalcemia due to vitamin D therapy.
• Breast feeding: Vitamin D is distributed into breast milk, and its concentration 
appears to correlate with the amount of vitamin D in the serum of exclusively 
breast-fed infants. The American Academy of Pediatrics considers the use of 
vitamin D to be usually compatible with breast feeding, although they 
recommend, if the mother is taking pharmacological doses of vitamin D, that the 
infant be closely monitored for hypercalcemia or clinical manifestations of 
vitamin D toxicity.

OVERDOSAGE:
Excessive intake of vitamin D leads to the development of hyperphosphatemia 
or hypercalcemia. Associated effects with hypercalcemia include hypercalciuria, 
ectopic calcification, renal and cardiovascular damage, muscle weakness, apathy, 
headache, anorexia, nausea, vomiting, bone pain, proteinuria, and hypertension. 
Chronic hypercalcemia can lead to generalized vascular calcification, 
nephrocalcinosis, and rapid deterioration of renal function. Hypercalcemia has 
been reported in a patient after brief industrial exposure to cholecalciferol. 
Symptoms of overdosage include anorexia, lassitude, nausea and vomiting, 
constipation or diarrhea, polyuria, nocturia, sweating, headache, thirst, 
somnolence, and vertigo. Infants and children are generally more susceptible to 
its toxic effects. The vitamin should be withdrawn if toxicity occurs. It has been 
stated that vitamin D dietary supplementation may be detrimental in persons 
already receiving an adequate intake through diet and exposure to sunlight, 
since the difference between therapeutic and toxic concentrations is relatively 
small.

STORAGE CONDITIONS:
Store in a dry place below 30°C.

PRESENTATIONS:
Vitadad ®2000 I.U. Tablets: Each film coated tablet contains 2000 I.U. Vitamin D3 
(Cholecalciferol) in bottles of 20, 30 and 60 tablets.
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Classification

Severe vitamin 
D deficiency

Vitamin 
D deficiency

Vitamin 
D insufficiency

Supplementation

 Serum25-hydroxyvitamin   
 D level

 < 10 ng/ml (< 25 nmol/L) 

 10 –20 ng/ml 
 (25 – 50 nmol/L)
  

 21-30 ng/ml 
 (52.5– 75 nmol/L)

 -

Dosage regimen

Loading doses: 50,000 I.U. - 
60,000 I.U. once weekly for 2 
to 3 months. 
Or 50,000 I.U.  3 times weekly 
for 1 month
Maintenance dose: 800 to 
2000 I.U.once daily, or 60,000 
I.U.  once per month

2000 – 5000 I.U. once daily
Or 10,000 I.U.  every other 
day 

2000 – 5000 I.U. once daily
Or 10,000 I.U.  every other 
day

1000-2000 I.U. once daily, or 
60,000 once per month 

Blood 
testing

Every 6 
months
Every 2 – 3 
months
Every 6 
months
Every 2 – 3 
months

-
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الوصف:
فيتامني د٣ (كوليكالسيفرول)

املواد غير الفعالة: ستيرات املغنيسيوم ، سليلوز دقيق البلورية ، كروس كارميلوز 
الصوديوم ، هيبروميلوز ، ماكروغول ٤٠٠ ، تالك وثاني أكسيد التيتانيوم.

اخلصائص الدوائية:
يتم امتصاص مواد فيتامني (د) جيدًا من اجلهاز الهضمي. إن وجود الصفراء أساسي 
لالمتصاص من األمعاء. قد يكون االمتصاص أقل لدى املرضى الذين يكون امتصاص 

الدهون لديهم منخفض.
ان بداية تـأثير فيتاداد(كوليكالسيفيرول) بطيئة ومدة فعاليته طويلة. يتم اضافة 

هيدروكسيل اليه في الكبد والكلى.

االستطبابات:
لعالج والوقاية من حاالت نقص فيتامني د ونقص كالسيوم الدم في اضطرابات مثل قصور 

جارات الدرقية.
• عالج قصور جارات الدرقية أثناء احلمل.

• عالج لني العظام والكساح
• العالج والوقاية من هشاشة العظام (مع استخدام الكالسيوم)

• الوقاية من هشاشة العظام التي تسببها الكورتيكوستيرويد
• الوقاية من الكسور

• الوقاية من مختلف أمراض القلب واألوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي مبا في 
ذلك داء السكري والتصلب املتعدد واالضطرابات اخلبيثة.

• جعل التمثيل الغذائي لفيتامني د طبيعيا لدى النساء احلوامل ومواليدهن حديثي 
الوالدة.

اجلرعات و طريقة االستعمال:

• يجب أن يؤخذ تباين نتائج اخملتبر من مختبر إلى آخر في االعتبار. يتم تعريف كفاية 
فيتامني (د) بان يكون مستوى ٢٥ هيدروكسي فيتامني د في املصل٣٠ إلى ١٠٠ نانوغرام / 

مل (٧٥-٢٥٠ نانومول / لتر).
• في املرضى الذين يعانون من السمنة املفرطة ، واملرضى الذين يعانون من متالزمات سوء 

االمتصاص ، واملرضى الذين يتناولون األدوية التي تؤثر على التمثيل الغذائي لفيتامني د ، 
يلزم جرعة أعلى (بجرعتني إلى ثالث مرات أعلى) من فيتامني د للحفاظ على مستوى ٢٥ 
هيدروكسي فيتامني د أعلى من ٣٠ نانوغرام / مل ، يُطلب من هؤالء املرضى إجراء حتليل 

مخبري ملستوى ٢٥ هيدروكسي فيتامني د شهريا.
• حتتاج النساء احلوامل واملرضعات إلى ٢٠٠٠-٤٠٠٠ وحدة دولية. / د للحفاظ على مستوى 

الدم D 25 ( OH ) أعلى من ٣٠ نانوغرام / مل.
أقراص: فيتاداد ٢٠٠٠ وحدة دولية قرص أو قرصني مرة واحدة يوميًا

موانع االستعمال: 
ال ينبغي إعطاء فيتامني د ملرضى فرط كالسيوم الدم.

التداخالت الدوائية:
• مدرات البول الثيازيدية ، الكالسيوم ، أو الفوسفات: زيادة خطر اإلصابة بفرط كالسيوم 

الدم. يجب مراقبة تراكيز الكالسيوم في البالزما.
• بعض مضادات الصرع (مثل كاربامازيبني ، فينوباربيتال ، فينيتوين ، برمييدون): زيادة 

متطلبات فيتامني د.
•  ريفامبيسني وإيزونيازيد: قد يقلل ريفامبيسني وإيزونيازيد من فعالية فيتامني د.

•  الكورتيكوستيرويدات: قد تبطل الكورتيكوستيرويدات تأثير فيتامني د.

احملاذير واإلحتياطات:
• يجب استخدام فيتامني د بحذر عند الرضع ، الذين قد يكون لديهم حساسية متزايدة 

لتأثيراته ، وفي املرضى الذين يعانون من قصور كلوي أو حصوات ، أو أمراض القلب ، والذين 
قد يكونون أكثر عرضة لتلف األعضاء في حالة حدوث فرط كالسيوم الدم.

•  يجب التحكم في تركيزات الفوسفات في البالزما أثناء العالج بفيتامني د للحد من 
مخاطر التكلس خارج الرحم.

•  من املستحسن أن يخضع املرضى الذين يتلقون جرعات عالجية من فيتامني (د) ملراقبة 
تركيز الكالسيوم في البالزما على فترات منتظمة ، خاصة في البداية أو إذا كانت األعراض 
تشير إلى السمية ، وعند الرضع إذا رضعوا من أمهات يتلقني جرعات عالجية من فيتامني 

د.
•  يجب مراقبة اجلرعة والتحكم بها من خالل اختبار مستوى فيتامني د في الدم.

احلمل و الرضاعة:
• احلمل: قد يؤدي فرط كالسيوم الدم أثناء احلمل إلى اضطرابات خلقية في النسل وقصور 

جارات الدرقية لدى حديث الوالدة. ومع ذلك ، فإن اخملاطر التي يتعرض لها اجلنني بسبب 
قصور جارات الدرقية لدى األم غير املعالج تعتبر أكبر من مخاطر فرط كالسيوم الدم 

بسبب العالج بفيتامني د.
•الرضاعة: يصل فيتامني د الى حليب ألم ، ويبدو أن تركيزه يرتبط بكمية فيتامني د في 

مصل األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يشكل حصري. تعتبر األكادميية األمريكية 
ا مع الرضاعة الطبيعية ، على  لطب األطفال أن استخدام فيتامني د عادة ما يكون متوافقً
الرغم من أنهم يوصون ، إذا كانت األم تتناول جرعات دوائية من فيتامني د ، مبراقبة الرضيع 

عن كثب لفرط كالسيوم الدم أو املظاهر السريرية لفيتامني د.
 

اجلرعات الزائدة:
يؤدي اإلفراط في تناول فيتامني د إلى حدوث فرط فوسفات الدم أو فرط كالسيوم الدم. 
تشمل التأثيرات املرتبطة بفرط كالسيوم الدم فرط كالسيوم البول ، والتكلس خارج 

الرحم ، وتلف الكلى والقلب واألوعية الدموية ، وضعف العضالت ، واخلمول ، والصداع ، 
وفقدان الشهية ، والغثيان ، والقيء ، وآالم العظام ، وظهورالبروتني في البول، وارتفاع 

ضغط الدم.
ميكن أن يؤدي فرط كالسيوم الدم املزمن إلى تكلس األوعية الدموية املعمم، والتكلس 

الكلوي، والتدهور السريع لوظيفة الكلى. مت اإلبالغ عن فرط كالسيوم الدم لدى مريض 
بعد تعرض صناعي قصير لكوليكالسيفيرول.

تشمل أعراض فرط اجلرعة: فقدان الشهية ، واإلرهاق ، والغثيان والقيء ، واإلمساك أو 
اإلسهال ، والتبول الليلي، والتعرق، والصداع ، والعطش، والنعاس، والدوار. الرضع واألطفال 
بشكل عام أكثر عرضة لتأثيراته السمية. يجب ايقاف العالج بالفيتامني في حالة حدوث 

تسمم. قد تكون مكمالت فيتامني (د) الغذائية ضارة لألشخاص الذين يتلقون بالفعل 
كمية كافية من خالل النظام الغذائي والتعرض ألشعة الشمس ، حيث أن الفرق بني 

التركيزات العالجية والسامة قليل نسبيًا.

األشكال الصيدالنية:
أقراص فيتاداد ٢٠٠٠ وحدة دولية: يحتوي كل قرص مغلف على ٢٠٠٠ وحدة دولية. من 

ا. فيتامني د ٣ (كوليكالسيفيرول) في عبوات ٢٠ و ٣٠ و ٦٠ قرصً

شروط التخزين:
يحفظ في مكان جاف دون ٣٠ درجة مئوية.

− الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهالكه خالفاً للتعليمات يعرضك للخطر.
− اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة االستعمال املنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.

− إن الطبيب والصيدلي هما اخلبيران في الدواء وبنفعه وضرره.
− ال تقطع مدة العالج احملددة لك من تلقاء نفسك.

− ال تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
− ال تترك األدوية في متناول أيدي األطفال.

إن هذا الدواء

الشركة املصنعة ومالكة حق التسويق: شركة دار الدواء للتنمية واالستثمار املساهمة احملدودة. مجلس وزراء الصحة العرب واحتاد الصيادلة العرب
شارع األمير هاشم بن احلسني. ناعور - عمان - األردن.
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فيتامني د٣ فيتاداد  ٢٠٠٠ وحدة دولية  

الفئة

نقص شديد في 
فيتامني د

نقص فيتامني د

عدم كفاية 
فيتامني د

مكمالت 

مستويات ٢٥ 
هيدروكسي فيتامني د
>١٠ نانوغرام/مل (> ٢٥ 

نانومول/لتر)

١٠-٢٠ نانوغرام/مل
(٢٥- ٥٠ نانومول/لتر)

٢١-٣١ نانوغرام/مل      
(٥٢٫٥- ٧٥ نانومول/لتر) 

التجريع

جرعات التحميل: ٥٠٠٠٠ وحدة 
دولية - ٦٠٫٠٠٠ وحدة دولية مرة 
أسبوعيًا ملدة شهرين إلى ثالثة 

أشهر.
أو ٥٠،٠٠٠ وحدة دولية ٣ مرات 

أسبوعيا ملدة شهر
جرعة االستمرارية : ٨٠٠ إلى 
٢٠٠٠ وحدة دولية مرة واحدة 

يوميًا أو ٦٠ ألف وحدة دولية.مرة 
في الشهر

٢٠٠٠-٥٠٠٠ وحدة دولية مرة 
واحدة يوميا

أو ١٠٠٠٠ وحدة دولية يوم بعد يوم
٢٠٠٠-٥٠٠٠ وحدة دولية مرة 

واحدة يوميا
أو ١٠٠٠٠ وحدة دولية يوم بعد يوم

١٠٠٠-٢٠٠٠ وحدة دولية مرة 
واحدة يوميا او

٦٠٫٠٠٠ مرة كل شهر

الفحوص 
اخملبرية

كل ٦ شهور 
كل شهرين الى 

ثالث شهور
كل ٦ شهور 

كل شهرين الى 
ثالث شهور 


