
D-VITANOL 150.000 IU/10 ml oral damla, çözelt�

Ağızdan alınır.

Etk�n madde: Her 1 ml damla, 15.000 IU'ya eşdeğer (koyun yününden 

elde ed�len) 375 mcg v�tam�n D3 �çer�r.

Yardımcı maddeler: Zeyt�n yağı ve V�tam�n E �çer�r.

Bu �lacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA 

TALİMATINI d�kkatl�ce okuyunuz, çünkü s�z�n �ç�n öneml� 

b�lg�ler �çermekted�r.

· Bu kullanma tal�matını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya 

   �ht�yaç duyab�l�rs�n�z.

· Eğer �lave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza 

   danışınız.

· Bu �laç k�ş�sel olarak s�z�n �ç�n reçete ed�lm�şt�r, başkalarına 

   vermey�n�z.

· Bu �lacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye g�tt�ğ�n�zde 

  bu �lacı kullandığınızı doktorunuza söyley�n�z.

  Bu tal�matta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında s�ze öner�len 

  dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma tal�matında:

1. D-VITANOL ned�r ve ne �ç�n kullanılır?

2.  D-VITANOL'ü kullanmadan önce d�kkat ed�lmes� gerekenler

3.  D-VITANOL nasıl kullanılır?

4.  Olası yan etk�ler nelerd�r?

5.  D-VITANOL'ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.  D-VITANOL ned�r ve ne �ç�n kullanılır?

D-VITANOL, etk�n madde olarak, kolekals�ferol (v�tam�n D3 (koyun 

yününden elde ed�len)) �çer�r. 

D-VITANOL, damlalıklı �ç tıpa ve beyaz renkl� kapak �le kapatılmış 

l0 ml'l�k T�p III amber renkl� cam ş�şelerde, kullanma tal�matı �le

b�rl�kte kullanıma sunulmaktadır.

D-VITANOL, D v�tam�n� eks�kl�ğ� tedav�s�nde, �dames�nde ve

profilaks�s�nde end�ked�r.

2.  D-VITANOL'ü kullanmadan önce d�kkat ed�lmes� gerekenler

D-VITANOL'ü aşağıdak� durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

· Kolekals�ferol (v�tam�n D3) veya yardımcı maddelerden herhang� 

b�r�ne karşı alerj�n�z (aşırı duyarlılığınız) var �se,

· Ağır yüksek tans�yon (h�pertans�yon) hastasıysanız

· İler� sev�yede damar sertleşmes� (arter�oskleroz) hastasıysanız,

· Akt�f akc�ğer tüberkülozunuz varsa, bu �lacı uzun süre yüksek dozda

 kullanmamalısınız.

· D h�perv�tam�nozu (D v�tam�n�n�n aşırı alınmasına ya da b�r�k�m�ne 

bağlı olarak ortaya çıkan b�r hastalık. Bel�rt�ler�; �ştahsızlık, kabızlık, 

bulanık görme ve kas güçsüzlüğüdür)

· H�perkalsem� (kanda kals�yum konsantrasyonunun normalden yüksek 

bulunması), veya h�perkals�ür� (�drarla atılan kals�yum m�ktarının artması) 

varsa

· Böbrek taşınız varsa (kals�yum �çeren)

· Kals�yuma karşı hassas�yet�n�z varsa

D v�tam�n� �çeren �laçların gebel�kte profilaks� amacıyla kullanımında 

maks�mum doz 1000 IU/gün'ü geçmemel�d�r.

İdame (devam dozu) tedav�de ve r�skl� grupların profilaks�s� 

(önlenmes�) �ç�n tolere ed�leb�len en yüksek doz (bkz. 3. D-VITANOL

nasıl kullanılır?):

Yen� doğan:  1000 IU/gün (25 μg/gün)

1 ay-1 yaş:  1500 IU/gün (37,5 μg/gün)

1-10 yaş:  2000 IU/gün (50 μg/gün)

1-18 yaş:  4000 IU/gün (100 μg/gün)

18 yaş üstü er�şk�nler:  4000 IU/gün (100 μg/gün)

D-VITANOL'ün y�yecek ve �çecek �le kullanılması

Y�yecek ve �çeceklerle b�l�nen herhang� b�r etk�leş�m� yoktur.

Ham�lel�k

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

D v�tam�n� �çeren �laçların gebel�kte rut�n kullanımı öner�lmemekle 

b�rl�kte, gerekt�ğ�nde hek�m kontrolünde kullanılmalıdır. 

D v�tam�n� �çeren �laçların gebel�kte profilaks� amacıyla kullanımında 

maks�mum doz 1000 IU/gün'ü geçmemel�d�r.

D-VITANOL gerekl� olmadıkça ham�lel�k dönem�nde kullanılmamalıdır.

Tedav�n�z sırasında ham�le olduğunuzu fark edersen�z hemen

doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emz�rme

D v�tam�n� anne sütüne geçer.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve mak�ne kullanımı

D-VITANOL'ün araç ve mak�ne kullanma yeteneğ�n� etk�led�ğ�ne 

da�r herhang� b�r b�lg� yoktur.

D�ğer �laçlar �le b�rl�kte kullanımı

Ant�konvülsanlar, h�danto�n, barb�türatlar veya p�r�m�don (sara 

hastalığında kullanılan �laçlar) ve r�famp�s�n (verem tedav�s�nde

kullanılan b�r ant�b�yot�k) �le b�rl�kte kullanıldığında v�tam�n D'n�n etk�s�

azalab�l�r. 

Kals�ton�n, et�dronat, galyum n�trat, pam�dronat veya  pl�am�s�n �çeren 

�laçlar �le h�perkalsem� (kan kals�yum sev�yes�n�n yüksek olması hastalığı)  

tedav�s�nde aynı anda b�rl�kte kullanımı adı geçen bu �laçların etk�s�n�

azaltab�l�r.

Yüksek dozda kals�yum �çeren �laçlar veya d�üret�kler ve t�az�d 

(�drar söktürücüler) �le aynı anda b�rl�kte kullanıldığında kanda kals�yum 

konsantrasyonu normal düzey�n üzer�ne çıkab�l�r (h�perkalsem� r�sk�). 

Uzun sürel� tedav�lerde serum kals�yum konsantrasyonlarının d�kkatl�ce 

gözlenmes� gerekl�d�r.

D v�tam�n� veya türevler�n� �çeren d�ğer �laçlarla b�rl�kte kullanılması 

zeh�rl�l�k (toks�s�te) olasılığının artması neden� �le tavs�ye ed�lmez. 

İzon�yaz�d (tüberküloz tedav�s� �ç�n kullanılır), v�tam�n D3 etk�nl�ğ�n�

azaltab�l�r. 

Kard�yak gl�koz�dler� (kalp yetmezl�ğ�nde kullanılan �laçlar) �le tedav� 

ed�len hastalar, yüksek kals�yum sev�yeler�ne karşı duyarlı olab�l�r ve 
bu nedenle bu hastaların EKG (kalp grafis�) parametreler� ve kals�yum 

sev�yeler� mutlaka doktor tarafından gözlemlenmel�d�r. 

Yağ em�l�m�n�n azalmasına neden olan �laçlar, [orl�stat (obez�te 

tedav�s�nde kullanılır) ve kolest�ram�n (kolesterol tedav�s�nde kullanılır)

 g�b�] v�tam�n D em�l�m�n� azaltab�l�r. 

Eğer reçetel� ya da reçetes�z b�r �lacı şu anda kullanıyorsanız veya son
zamanlarda kullandınız �se lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar 
hakkında b�lg� ver�n�z.

3. D-VITANOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı �ç�n tal�matlar:

D-VITANOL'ü her zaman doktorunuzun önerd�ğ� şek�lde alınız. 

Em�n olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

1 ml D-VITANOL 25 damladır.

Tavs�ye ed�len doz aşağıdak� tabloya uygun olarak hastanın bel�rt�ler�ne 

göre bel�rlen�r:

İlacın nasıl kullanılacağına doktorunuz karar verecekt�r. 

Doktorunuzun tavs�yes�ne göre kullanınız.

D-VITANOL'ü aşağıdak� durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

· Fazla hareket etm�yorsanız,

· Benzot�ad�az�n türev� d�üret�k (�drar söktürücü) �laçlar kullanıyorsanız

· Böbrek taşı geçm�ş�n�z varsa

· Sarko�dozunuz varsa

· Pseudoh�poparat�ro�d�zm (b�r çeş�t parat�ro�d bez� yetmezl�ğ�) varsa

· Böbrek bozukluğunuz varsa

· D v�tam�n� ve türevler�n� �çeren başka b�r �laç kullanıyorsanız.

D v�tam�n�n�n tedav� ed�c� �ndeks� bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür. 

H�perkalsem� uzun sürerse bebeklerde z�h�nsel ve fiz�ksel gel�şmede ger�leme

yapar. Farmakoloj�k dozlarda D v�tam�n� alan emz�ren anneler�n bebekler�nde

h�perkalsem� r�sk� vardır. 

Bu uyarılar geçm�ştek� herhang� b�r dönemde dah�l olsa s�z�n �ç�n geçerl�yse 

lütfen doktorunuza danışınız.

KULLANMA TALİMATI

D v�tam�n� �çeren �laçların gebel�kte rut�n kullanımı öner�lmemekle 

b�rl�kte, gerekt�ğ�nde hek�m kontrolünde kullanılmalıdır.



D v�tam�n� �çeren �laçların gebel�kte profilaks� amacıyla kullanımında 

maks�mum doz 1000 IU/gün'ü geçmemel�d�r.

Uygulama yolu ve metodu:

D-VITANOL günde b�r kez ağızdan alınır.

Değ�ş�k yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı �ç�n tal�matlar bölümünde 

bel�rt�ld�ğ� şek�lde kullanılır. 

Yaşlılarda kullanımı:

Doz ayarlaması gerekmemekted�r. 

Özel kullanım durumları:

Böbrek / Karac�ğer yetmezl�ğ�nde kullanım

Doz ayarlaması gerekmemekted�r. D3 v�tam�n�n�n sürekl� kullanılmasını

gerekt�ren durumlarda böbrek fonks�yonları kontrol ed�lmel�d�r. Ağır böbrek 

yetmezl�ğ� durumunda kals�yum �le b�rl�kte kullanılmamalıdır. 

Eğer D-VITANOL'ün etk�s�n�n çok güçlü veya zayıf olduğuna da�r b�r

�zlen�m�n�z var �se doktorunuz veya eczacınız �le konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla D-VITANOL kullandıysanız:

Eğer aşırı m�ktarda D-VITANOL kullandıysanız, s�zde h�perkalsem� 

gel�şeb�l�r. H�perkalsem�n�n bel�rt�ler�; yorgunluk, ps�k�yatr�k bel�rt�ler 

[öfor� (neşe, güven, güçlülük g�b� duyguların aşırı şek�lde bulunması),

 serseml�k, b�l�nç bulanıklığı g�b�], bulantı, kusma, �ştah kaybı, k�lo kaybı, 

susama, pol�ür� (aşırı m�ktarda �drar yapma), böbrek taşı oluşumu, nefrokals�noz 

(böbrekte tuz b�r�kmes�), kem�klerde aşırı k�reçlenme ve böbrek yetmezl�ğ�,

EKG değ�ş�mler�, kalp r�t�m bozukluğu ve pankreat�tt�r (pankreas �lt�habı).

Tedav�s�; Güneş ışığına maruz�yetten kaçınınız. İlaç yen� alınmışsa m�de 

�çer�ğ� kusarak boşaltılab�l�r.

D-VITANOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız b�r doktor
veya eczacı �le konuşunuz.

D-VITANOL'ü kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek �ç�n ç�ft doz almayınız.

D-VITANOL �le tedav� sonlandırıldığında oluşab�lecek etk�ler

Tedav� sonlandırıldığında herhang� b�r etk� oluşması beklenmez. Doktorunuz

 tarafından bel�rt�lmed�kçe, D-VITANOL tedav�s�n� durdurmayınız.

2. Olası yan etk�ler nelerd�r?

Tüm �laçlar g�b�, D-VITANOL'ün �çer�ğ�nde bulunan maddelere duyarlı olan 

k�ş�lerde yan etk�ler olab�l�r.

Gen�ş kapsamlı kl�n�k çalışmalar yapılmamış olması neden�yle �stenmeyen etk�ler�n 

görülme sıklığı b�l�nmemekted�r. 

D-VITANOL'ün normal dozlar ve sürelerde yan etk� olasılığı azdır. D3 v�tam�n�n�n 

yüksek dozlarda ver�lmes� ve tedav� süres�n�n  kontrolsüz b�r şek�lde uzatılması 

sonucuaşağıdak� yan etk�ler gel�şeb�l�r: Yan etk�ler aşağıdak� kategor�lerde göster�ld�ğ� 

şek�lde sıralanmıştır: 

Çok yaygın: l0 hastanın en az 1'�nde görüleb�l�r.

Yaygın: l0 hastanın b�r�nden az' fakat l00 hastanın b�r�nden fazla görüleb�l�r. 

Yaygın olmayan: l00 hastanın b�r�nden az, fakat 1.000 
hastanın b�r�nden fazla görüleb�l�r.
Seyrek: 1.000 hastanın b�r�nden az, fakat 10.000 hastanın 
b�r�nden fazla görüleb�l�r.
Çok seyrek: 10.000 hastanın b�r�nden az görüleb�l�r.

Aşağıdak�lerden b�r�n� fark edersen�z doktorunuza 
başvurunuz.

B�l�nmeyen sıklıktak� yan etk�ler
· İdrarla atılan kals�yum m�ktarında artış, kanda kals�yum
   m�ktarının normalden yüksek bulunması (h�perkalsem�), 
   ve kanda aı1a kalan (rez�düel) azot m�ktarının yükselmes�
   (bunlar kan ve �drar testler� �le tesp�t ed�l�r). 
· Kabızlık, m�de gazı, bulantı, karın bölges�nde ağrı, �shal
· Kaşıntı, döküntü, c�ltte beyaz veya kırmızımsı kabartılar 
   (ürt�ker) g�b� aşırı duyarlılık bel�rt�ler�
· Aşırı m�ktarda �drar yapma (pol�ür�), aşırı susama
   (pol�d�ps�), �drar yapamamak (anür�)
· Ateş
  Eğer bu kullanma tal�matında bahs� geçmeyen herhang� 
  b�r yan etk� �le karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı 
  b�lg�lend�r�n�z.

Yan etk�ler�n raporlanması
Kullanma Tal�matında yer alan veya almayan herhang� 
b�r yan etk� meydana gelmes� durumunda hek�m�n�z, 
eczacınız veya hemş�ren�z �le konuşunuz. Ayrıca
karşılaştığınız yan etk�ler� www.t�tck.gov.tr s�tes�nde 
yer alan “İlaç Yan Etk� B�ld�r�m�” �konuna tıklayarak 
ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etk� b�ld�r�m hattını 
arayarak Türk�ye Farmakov�j�lans Merkez� (TÜFAM)'ne 
b�ld�r�n�z. Meydana gelen yan etk�ler� b�ld�rerek kullanmakta 
olduğunuz �lacın güvenl�l�ğ� hakkında daha fazla b�lg� 
ed�n�lmes�ne katkı sağlamış olacaksınız.

3.  D-VITANOL'ün saklanması
D-VITANOL'ü çocukların göremeyeceğ�, er�şemeyeceğ� 
yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'n�n altındak� oda sıcaklığında saklayınız. 
Açıldıktan Sonra 25°C'n�n altındak� oda sıcaklığında 
6 ay saklayab�l�rs�n�z.

Son kullanma tar�h�yle uyumlu olarak kullanınız
Ambalajdak� son kullanma tar�h�nden sonra D-VITANOL'ü
kullanmayınız. Son kullanma tar�h� geçm�ş veya 
kullanılmayan �laçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığınca bel�rlenen toplama s�stem�ne ver�n�z.  

Ruhsat sah�b�:
Orthogen İlaç Sağlık H�zmetler� San. ve T�c. Ltd. Şt�
Çankaya/Ankara

Üret�m yer�:
Vefa İlaç San. ve T�c. A.Ş.
Beyl�kdüzü/İstanbul

Bu kullanma tal�matı  09.07.2021  tar�h�nde onaylanmıştır.              

* Gerekt�ğ�nde 1000 IU'ye kadar çıkılab�l�r. 

** 6-8 haftaya kadar kullanılab�l�r. 

*** Günlük yer�ne haftalık doz uygulanmak �sten�rse 50.000 IU tek seferde haftalık doz olarak 6-8 haftaya kadar kullanılab�l�r. Tek seferde 50.000 IU'den fazla D v�tam�n� 

kullanılması öner�lmez.

 

Yaş Grubu

  

Profilaks�/İdame

Öner�len Doz

 

D V�tam�n� Eks�kl�ğ� Tedav� Dozu

Günlük tedav� **  Haftalık
uygulama

 
Yen� doğan   400 IU/gün

(10  μg/gün)

   

 

   
10  00 IU/gün
( 25μg/gün)

 1000 IU/gün
( 25 μg/gün )  

YOK

1 ay-  1  yaş  400 IU/gün  
(10 μg/gün)

2000– 3000 IU/gün

( 50- 75 μg/gün)
 1500 IU/ gün  

( 37.5 μg/gün)  
YOK

1- 10 yaş  400 - 800* IU/gün  
(10- 20  μg/gün)  

3000- 5000  IU/gün
(75- 125 μg/gün)

 2000 IU/gün
( 50 μg/ gün)  

YOK

18 yaş üstü 
er�şk�nler

600-15000  IU/gün  
( 15-37.5  μg/gün)  

7000- 10.000 IU/gün
( 175- 250 μg/gün)   

50.000 IU/hafta
(1250 μg/hafta)***  

4000 IU/gün 
(100 μg/gün)

 

11-18 yaş  400- 800* IU/gün  

(10 - 20  μg/gün)  

3000 - 5000 I U/gün  

( 75 -125 μg/gün)  

YOK  4000 IU/gün  
(100 μg/gün)

İdame Tedav�de ve R�skl� 

grupların Profilaks�s� İç�n

Tolere Ed�leb�len En Yüksek Doz
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