
DeeDense 
Oral drops 

 
 
Composition: 

                     Each drop contains: 
                     Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 400 I.U. 
 

Therapeutic Activity: 
Vitamin D3 supplement. 
 
Indications:  
1- Enhancing the growth and development in infancy and childhood especially for normal 

bone growth and muscle strength 
2- Maintaining healthy bones and teeth 
3- Supporting proper functioning of the nervous and immune systems and preventing  
     infection. 
 

                     When This Preparation Should Not Be Used:  
                         DeeDense is contraindicated in the following conditions:  
                         - Known hypersensitivity to Cholecalciferol 

 - Patients with hypercalcemia. 
 
Precautions 
- If you are pregnant, or breast-feeding 
- If you are Diabetic, hypoglycemic, or have liver disease, kidney diseases, heart 
  diseases, primary hyperthyroidism, sarcoidosis, tuberculosis and lymphoma. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of DeeDense, some side effects may appear such as: 
Thirst, metal taste, poor appetite, weight loss, bone pain, tiredness, sore eyes, itchy skin, 
nausea, vomiting, diarrhea, constipation, a frequent need to urinate and muscle problems. 
 
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 taking   

the right medication 
5. Always notice the expiry date and never take 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. In the case any adverse effect not mentioned in this leaflet 

develops, discontinue use and consult your physician. 
 

Dosage and Directions for Use: 
- Infants less than 1 year old: Preferably, place 1 drop daily in the mouth, or mix one drop 

daily with milk, or juice  
- Children and adults more than 1 year of age: One drop daily after meals and preferably at 

bedtime to avoid missing the dose and interactions with other medications  
- Use the dropper enclosed to ensure that you are taking the proper dose. 
 
 



Storage: 
Store at temperature below 25ºC, protect from heat, moisture and light. Keep the bottle 
tightly closed. 
 
Presentation: 
Glass bottle 10 ml. A dropper is enclosed. 
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  دي دنس 
  نقط بالفم

  
  

  :التركيبة الدوائية
  :تحتوي على نقطة كل

  .وحدة دولية  ٤٠٠) روليسفكوليكال( ٣فيتامين د
 

  :الفاعلية العالجية
  .مكمالت غذائية

 
  :االستعماالت

  قوة العضالتلم و انمو الطبيعي للعظو الطفولة خاصةً اللنمو و التطور في سن الرضاعة ا حسينت- ١
  على اسنان وعظام صحية ةافظلمحا-٢
  .منع العدوىلهاز العصبي والمناعة بشكل صحيح وعمل الجدعم  -٣
 
  : متى يمنع استعمال هذا العالج 
  :في الحاالت التاليةدنس  دييمنع استخدام  
 روليوجود حساسية معروفة كوليكالسف -
  .ضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدمالمر -

     
 :اإلحتياطات 
 كنت حامال، أو مرضع نإ -
  مريض سكري او كنت تعاني من أمراض الكبد، أمراض الكلى ، أمراض القلب ، فرط في نشاط الغدة  إذا كنت -
  .، داء بووك ، السل  وسرطان الغدد الليمفاويةةالدرقية االبتدائي 
  

  :  راض الجانبيةاالع
ل  دنس ديباإلضافة إلى آثار   ر مث م ،العطش :اإليجابية هناك بعض التأثيرات الجانبية التي قد تظه دني طع دان  ، مع فق

ول  إسهال ،إمساك، الحاجة المتكررة حكة في الجلد،تقيؤ، العظام،التعب، التهاب العيون، فقدان الوزن،ألم في الشهية، للتب
 .في العضالت ومشاكل

  
  :لتجنب التسمم

  احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي االطفال . ١
  يجب التوجه مباشرة الى قسم الطوارئ مع أخذ  ٬تناول طفل الدواء عن طريق الخطأ ذاٳٳذا تناولت جرعة زائدة أو . ٢
    المتبقية من الدواء الكمية     
  ال تحاول احداث التقيؤ دون استشارة الطبيب. ٣
  الدواء الموصوف لك تستخدمال تتناول دواءك في الظالم واقرأ التعليمات لتتأكد انك . ٤
نتهاء المذكور. ٥  تأكد دائماً من تاريخ نهاية صالحية الدواء وال تأخذ الدواء بعد تاريخ ا
  لرطوبة الشديدتين خالل فترة التخزين اتعريض الدواء للحرارة و تجنب. ٦
  النشرة، توقف عن استخدام  غير واردة في جانبية أعراضأي  في حالة ظهور. وصفة فقطتناول الدواء حسب ال. ٧
  .  كطبيباعلم و العالج    
  

  :تعليمات االستخدامو الجرعة
ب،.في الفمضع نقطة واحدة م بوياقمن المفضل ال :ضع أقل من عمر السنةالرُ  -    العصيرأو أو قم بخلط نقطة واحدة يومياً مع الحلي

ل، ويف واحدةقطة ن :فال و البالغين أكبر من عمر السنةاألط - ةيوميا بعد االك يان الجرع ب نس وم لتجن د الن ل عن اعالت   ض والتف
   األخرى مع االدوية

  .من تناولك للجرعة الصحيحة المرفقة لتتأكداستخدم القطارة - 
 

  :التخزين
ين  مستحضراحفظ ال دا عن الح ، م° ٣٠-١٥على درجة حرارة ما ب ة بعي ة ا.الضوء ورارة ، الرطوب وة محكم ظ العب حف
  .االغالق

 



  :العبوة
  .مرفق قطارة.مل ١٠زجاجية تحتوي على  بوةع
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