
 
DeeDense 2000  

Film Coated Tablets 
 
Prescription Only Medicine 
 
Composition: 
Each film coated tablet contains: 
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) 2000 I.U 
 
Therapeutic Activity: 
- Treatment of vitamin D deficiency.   
- As an adjunct to specific therapy of osteoporosis in patients with VD deficiency or at risk of VD   
   Insufficiency. 
 
When Should Not The Product Be Used: 
- DeeDense 2000 is contraindicated in persons who have shown hypersensitivity to vitamin D3 or 

vitamin D analogues. 
- DeeDense 2000 is contraindicated in patients with hypercalcemia or hypercalciurea or evidence of VD     

            toxicity .Or if patient has kidney stones or serious kidney problem. This drug shouldn't be given to children.   
- DeeDense 2000 is not used as food supplement. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of DeeDense 2000, some side effects may appear such as: 
Nausea, loss of appetite, vomiting, stomach cramps, increased urination, dry, increased thirst, muscle or 
bone pain, headache, weakness, weight loss, dizziness, metallic taste in mouth, sore eyes, itchy skin, 
diarrhea and constipation, tell your physician if you experience any of mentioned side effects. 

 
Do Not Take This Medicine Without Consulting Your Physician Before Starting Treatment : 
If you suffer from: Osteoporosis, sarcoidosis, heart diseases, kidney diseases, kidney stones, liver 
diseases, parathyroid diseases, stomach ulcer or obstruction, constipation, dehydration, high level of 
calcium, vitamin D or phosphate in the blood and if you have an unusual or allergic reaction to calcium, 
vitamin D, tartrazine dyes, other medicines, foods, dyes or preservatives. And if you take any medicine, 
herbs, dietary supplements. 

 
Warnings: 
-Blood calcium and phosphorus determinations must be made every two weeks or more frequently                

if necessary. 
-Renal function should be monitored. 
-Taking this medicine is not a substitute for a well balanced food and exercise. 
 
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, this is especially important when using drugs belonging to the following groups: 
Antacids containing magnesium, calcium-containing preparations, bile acid sequestrants 
(cholestyramine),anti-seizure medications (phenytoin/phenobarbital), digitalis glycosides, diuretics 
(thiazide), ketoconazole,corticosteroids (prednisone), phosphate-binding agents, calcium channel blockers 
(Verapamil),Ionized, Rifampin, weight loss products (orlistat), Digoxin, Atorvastatin, Doxorubicin, 
estrogens-containing medications, mineral oil, vitamin D containing medications, antibiotics 
(Ciprofloxacin), sucralfate. 
 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=20628


 
Pregnancy And  Nursing: 
If you are pregnant or trying to become pregnant and if you are breast feeding you should consult the 
physician before taking this medicine. 
 
Over Dose:  
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. 
 
 To Avoid Poisoning: 
1. Do not take your medication in the dark, always read the label and make sure you are taking the right 
medication. 
2. Always notice the expiry date and never take medicine after the mentioned date. 
3. Avoid exposure of the drug to excessive heat and humidity during storage. 
4. Take the drug only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 

 
Recommended Dosage: 
-Unless otherwise directed by your physician, the usual dose for adult is one tablet daily. 
-Therapeutic dosage should be readjusted as soon as there is improvement in patient's health. 

 
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.  
- Do not double the dose to make up the missed dose. 

 
Direction For Use: 
- Take the medicine during meals. Swallow with a glassful of water.  
- Adequate dietary calcium is necessary for clinical response to vitamin D therapy. 
 
Attention: 
- Swallow the whole tablet, don't crush or don't chew it. 
- Don't take the medicine with high fiber foods, large amount of alcohol, drinks containing caffeine. 
- This medicine is only for you, don’t share it with others. 
 
Storage: 
Store at a temperature between 15-30°C, protect from heat, moisture and light. Keep the bottle tightly 
closed. 
 
Presentation: 
A plastic bottle of 30 film coated tablets. 
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مغلفة أقراص  
  ملزم بوصفة طبية

  
  :التركيبة الدوائية

  :الواحد على  المغلف يحتوي القرص
  ية  لوحدة دو ٢٠٠٠)  كوليكاليسفرول(٣فيتامين د

  
  :الفعالية العالجية

  .من نقص فيتامين د  عالجلل -
  .د أو معرضين لخطر نقص فيتامين دكمساعد لعالج محدد لدى مرضى هشاشة العظام الذين يعانون من نقص فيتامين   -

  
  :متى يمنع استخدام المستحضر

    .فيتامين د أومشابهات ٣لدى المرضى الذين يعانون من حساسية لمادة فيتامين د ٢٠٠٠دنس  دي تناوليجب عدم  -
لفي الدم أو في الب كالسيومالنسبة  ارتفاعمرضى الذين يعانون من اللدى  ٢٠٠٠دنس  دي تناوليجب عدم  - ديهم دلي ى  ول أو ل عل

امين د مم  بفيت ىإأو .حدوث تس ي الكل رة ف كلة خطي ى أو مش ي الكل وات ف اني من حص ريض يع ان الم دواء ال يجب  . ذا ك ذا ال ه
 .عطاءه  لألطفالإ

  .كمكمل غذائي  ٢٠٠٠دنس دي ال يستعمل -
  

  :األعراض الجانبية
:ات الجانبية التي قد تظهر مثلاإليجابية، هناك بعض التأثير ٢٠٠٠دنس  إضافة إلى آثار دي  

في العضالت  المتبول، جفاف الفم، ازدياد العطش، ال كثرةغثيان، فقدان الشهية،تقيؤ، تقلصات في المعدة،  
ذا ٳراجع طبيبك ،مساك ٳسهال و ،ٳحكة في الجلد ،التهاب العيون ،طعم معدني في الفمدوخة، فقدان الوزن، ،ضعفأو العظام،صداع ،
. من تلك األعراض الجانبيةظهرت عليك أي   

  
  :قبل بدء العالج تستخدم هذا الدواء دون استشارة طبيبك ال

هشاشة العظام، داء بووك، أمراض القلب، أمراض الكلى،حصى الكلى،أمراض الكبد،أمراض الغدة جنب الدرقية،قرحة : إذا كنت تعاني من 
يتامين د  أو الفوسفات في الدم وإذا كان لديك رد فعل غيرعادي أوحساسية من أو انسداد المعدة، إمساك، جفاف،ارتفاع مستوى الكالسيوم، ف

 أعشاب، وٳذا كنت تستخدم دواء آخراً،.األصباغ أو المواد الحافظة٬األطعمة٬األدوية االخرى٬زين راالكالسيوم ،فيتامين د، أصباغ التارت
  .مكمالت غذائية

 
  :التحذيرات

  . لفسفور في الدم كل اسبوعين أو بشكل دوري إذا لزم األمرو ا فحص لنسبة الكالسيوميجب عمل  -
  .يجب مراقبة وظيفة الكلى -
  .ال يعتبر بديل عن الغذاء المتوازن والتمارين الرياضية تناول هذا الدواء -
 

  :التفاعالت الدوائية
ر، فأعلم طبيبك بذلك لتجنب المخاطروقلة نجاعة آخراً في نفس الوقت أو كنت قد انتهيت مؤخراً من العالج بدواء آخ كنت تستخدم دواءً  إذا

  :خاصة األدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية ٬ العالج التي تنتج من التفاعالت بين األدوية
،األدوية المضادة )الكوليسترامين(مضادات الحموضة التي تحتوي على المغنيسيوم، مركبات تحتوي كالسيوم ، بايل اسد سيكوسترانت

، )بريدنيزون(، كيتوكونازول، الكورتيكوستيرويد )ثيازايد(، جاليكوزيدات الديجيتالس، مدرات البول )فينوباربيتال/فينيتوين(للصرع
، ديجوكسين، )أورليستات(،ايزونيازيد، ريفامبين، منتجات فقدان الوزن)فيراباميل(مثبطات قنوات الكالسيوممركبات رابطة للفوسفات، 

أتورفاستاتين، دوكسوروبيسين، أدوية تحتوي على االستروجين، الزيوت المعدنية،األدوية التي تحتوي على فيتامين د،مضادات الحيوية 
  .وية الغدة الدرقية،سكرلفيت، كابتوبريل، كينيدين، أد)سيبروفلوكاسين(
  

  :الحمل و اإلرضاع
.الدواء قبل تناول هذااستشارة طبيب إذا كنت حامالً أو تخططين للحمل وإذا كنت في فترة الرضاعة يجب   

 
 
  



 
  :ةالجرعة الزائد

  .احفظ الدواء بعيدا عن متناول أيدي األطفال .١
  .ن طريق الخطأ،عليك مراجعةجرعة زائدة أو إذا ابتلع طفل الدواء ع في حال تناول .٢

 مع أخذ الكمية المتبقية منقسم الطوارئ       .الدواء
  .ال تحاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب .٣

  
  :لتجنب التسمم

  .ال تتناول دواءك في الظالم و اقرأ التعليمات لتتأكد أنك تتناول الدواء الموصوف لك .١
نتهاء المذكور تأكد دائما من تاريخ انتهاء صالحية .٢   .الدواء و ال تتناول الدواء بعد تاريخ ا
  .تجنب تعريض الدواء للحرارة و الرطوبة الشديدتين خالل فترة التخزين .٣
  .تناول الدواء حسب الوصفة فقط وال تتجاوز الجرعة الموصوفة.٤
  

  :الجرعة الدوائية الموصى بها 
  .يوميا واحد قرص للكبارهي ة االعتيادية،فإن الجرعكمن طبيب أخرى ما لم تتوفر تعليمات -
  .في حال حدوث تحسن في صحة المرضى يجب ضبط الجرعة الدوائية في أقرب وقت ممكن -
  

  :المنسيةالجرعة
واكمل حسب جدول الجرعات المنسية اترك الجرعة ف ،موعد الجرعة التاليةذا اقترب ٳولكن  ٬تناول الجرعة المنسية حالما تتذكر -

  .االعتيادي
  .المنسية ال تقم بمضاعفة الجرعة لتعويض الجرعة -
  

  :طريقة االستخدام
  .تناول الدواء مع كأس من الماء. استخدم الدواء خالل تناول الطعام -
  .مكمالت الكالسيوم الغذائية ضرورية لالستجابة لعالج فيتامين د -
  

  :تنبيه
ابتلع األقراص كاملة -  .ال تقم بسحق أو مضغ األقراص٬

ال ت -  .مشروبات تحتوي على كافيين ٬كمية كبيرة من الكحول٬تناول الدواء مع األطعمة الغنية باأللياف 
 -   .ال تتشارك دوائك مع األخرين ٬هذا الدواء لك فقط 

  
  :التخزين

  .احفظ العبوة محكمة األغالق .الرطوبة والضوء ٬م، بعيداً عن الحرارة°٣٠- ١٥ احفظ الدواء على درجة حرارة ما بين  
 

  :العبوة
  .مغلف قرص ٣٠على  بالستيكية تحتوي عبوة

  
  

 
  ٨١شارع المدارس رقم 

  ٥٨ب . ص 
  فلسطين -بيت جاال
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