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Damvita-M

(Syrup – F. C. Tablets)

COMPOSITION:
Composition
Vit. A
Vit. D3
Vit. B1 (HCl)
Vit. B2 (phosphate)
Vit. B2
Vit. B6 (HCl)
Vit. B12
Vit. PP
Vit. C
Vit. E (acetate)
Folic Acid
Ca – Panthotenate
Iron (ferrous gluconate)
Iron (ferrous fumarate)
Magnesium (sulfate)
Calcium (gluconate)
Calcium (Phosphate)
Copper (Sulfate)
Zinc (Sulfate)

Each 5 ml Syrup
Contains:
3000
600
3
6
–
2.5
–
10
75
5
–
5
10.8
–
300
60
–
300
0.5

IU
IU
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mg
mcg
mg

Each F.Ctd. Tablet
Contains:
5000
400
20
–
10
2
6
40
60
50
3
20
–
18
5
–
100
500
500

IU
IU
mg
mg
mg
mcg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mcg
mcg

PROPERTIES:
Damvita-M is a multivitamin preparation with minerals. These vitamins and minerals
are essential for normal metabolic functions including hematopoiesis. The B complex
vitamins are necessary for the metabolism of carbohydrate, protein and fat. Ascorbic
acid is Involved in collagen formation and tissue restoration. Vitamin A is very necessary
for normal retina function and for skin growth. Vitamin E is considered as antioxidant to
keep normal function of Cell, Vitamins which are soluble in water (B, C vitamins) do not
store at suffcient quantity in body, and excrete in large amount in urine so it should be
compensated with Damvita-M to keep normal concentration in tissues. Damvita-M
contains suitable concentration of vitamin B6 to correct the disorder of tryptophen
metabolism to its normal value, this happens following estrogen taking as
contraceptive pills. Damvita-M contains folic acid which is so important during
pregnancy. Iron, Zinc, Copper are elements for enzyme structure to complete basic
function of cells. Calcium is very important to normal growth of bones, teeth and for
neuron cell function. Copper is important to prevent hypopigmentation of hair, Zinc is
necessary for hair growth and protection of dry skin and night blindness (supplement
agent to Vit. A), also helps the remedy of tissues quickly. Iron is necessary to the
treatment and prevention of anemia.
INDICATIONS:
This medication is used for the prevention and treatment of multivitamin deficiency and
the anemia caused by bad nutrition and unbalanced diet, the need for this medication
increases greatly in these cases:

(Size: 210 x 160 mm)

– In case of pregnancy and lactation.
– In case of using antibiotics against acute infections.
– In case of diarrhea for long time.
– In case of disorder of the process of carbohydrate protein and fat metabolism.
– In case of alcholol addiction.
– After surgery to help the remedy of tissues quickly.
– In case of abnormal growth.
– In case of tissues injuries like burns, bruises and wounds.
– In case of old age.
CONTRAINDICATIONS:
Patients allergic to the medication or for one of its components.
DRUg INTERACTIONS:
Patients who use levodopa.
WARNINg:
This drug should be used cautiously in these cases:
– Hyper-calcemia.
– Increase of vitamins A and D.
– Patients with acute kidney failure or urolithiasis.
– Pregnant women should not exceed recommended doses, because of Vit. A.
SIDE EFFECTS:
It’s rarely noticed when taken under physician’s supervision, but some side effects may
appear like: Allergic skin rashes, pruritus, vertigo and headache, feces of patient using
iron may go black.
PRECAUTIONS:
– Keep medication out of reach of children.
– Store below 30°C.
– Use only under physician’s supervision.
DOSAgE:
Syrup: Adults: (5–10) ml, 1–2 times daily.
Children: (2.5–5) ml, 1–2 times daily.
Coated Tablets: Adults: 1–3 coated tablets daily or as doctor prescribe.
STORAgE:
Store at room temperature (15–30)°C. Keep in dry place.
PACkAgE:
Carton box of 30 F.C. tablets blister packed.
Carton box of 125 ml glass bottle.
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THIS IS A MEDICAMENT

– A 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 experts in medicine, its 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 medicaments out of reach of children.
(Council of Arab Health Ministers & Arab Pharmacists Association)

Ultra Medica Pharmaceutical Industries: Sednaya - Damascus - Syria
Tel.: +963 11 5955339 – Fax: +963 11 5975174
E-mail: ultramed@scs-net.org – www.ultra-medica.net
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(شســرأب  -مضسغوطات ملبسسة بالفيلم)

:Ö«côàdG

التركيب

كل  ٥مل شضراب تحتوي كل مضضغوطة ملبسضة تحتوي
 ٣٠٠٠وحدة دولية
 ٦٠٠وحدة دولية
ملغ
٣
ملغ
٦
 ٢,٥ملغ
 ١٠ملغ
 ٧٥ملغ
ملغ
٥
ملغ
٥
 ١٠,٨ملغ
 ٣٠٠مكغ
 ٦٠ملغ
 ٣٠٠مكغ
 ٠,٥ملغ

 ٥٠٠٠وحدة دولية
 ٤٠٠وحدة دولية
 ٢٠ملغ
 ١٠ملغ
ملغ
٢
مكغ
٦
 ٤٠ملغ
 ٦٠ملغ
 ٥٠ملغ
ملغ
٣
 ٢٠ملغ
 ١٨ملغ
ملغ
٥
 ١٠٠ملغ
 ٥٠٠مكغ
 ٥٠٠مكغ

فيتامين أأ
فيتامين د٣
فيتامين ب( ١هدروكلورأيد)
فيتامين ب( ٢فوسسفات)
فيتامين ب٢
فيتامين ب( ٦هدروكلورأيد)
فيتامين ب١٢
فيتامين ب ب
فيتامين ث
فيتامين ي (أأسسيتات)
فوليك أأسسيد
كالسسيوم بانتوتينات
حديد (غلوكونات ألحديدي)
حديد (فومارأت ألحديدي)
مغنزيوم سسلفات
كالسسيوم غلوكونات
فوسسفات ألكالسسيوم
نحاسس (سسلفات)
زنك (سسلفات)
:¢UGƒîdG
مسستحضسر دام فيتا  -م عبارة عن مجموعة فيتامينات مع معادن ،هذه ألفيتامينات وألمعادن تعتبر أأسساسسية من أأجل
عمليات ألسستقÓب ألطبيعي بما فيها تكوين ألدم .حيث تعتبر فيتامينات  Bضسرورية من أأجل أسستقÓب
ألكربوهيدرأت ،ألبروتينات ،ألموأد ألدسسمة .فيتامين  Cضسروري من أأجل ترميم أألنسسجة وتشسكل ألكولجين.
فيتامين  Aضسروري من أأجل وظيفة ألشسبكية ومن أأجل تكامل خÓيا ألبشسرة .فيتامين  Eيعتبر مضساد أأكسسدة حيث
يحفظ مركبات ألخلية أألسساسسية .إأن ألفيتامينات ألمنحلة بالماء (فيتامينات  (C, Bل تخزن بشسكل كاف في
ألجسسم وتطرح بكميات كبيرة في ألبول لذأ يجب أأن تعوضس باسستخدأم دام فيتا  -م بشسكل مسستمر للحفاظ على
ترأكيزها ألضسرورية في أألنسسجة .دام فيتا  -م يحوي ألتركيز ألمناسسب من فيتامين  B6إلعادة أضسطرأب أسستقÓب
ألتريبتوفان للشسكل ألطبيعي ،هذه ألضسطرأبات ألمÓحظة عند تناول أألسستروجين (حبوب منع ألحمل) أأو أأي
أسستروجينات أأخرى .دام فيتا  -م يحوي حمضس ألفوليك ألمنصسوح به أأثناء ألحمل .ألحديد ،ألنحاسس ،ألزنك:
تعتبر وسسائط للجهاز أألنزيمي ألذي يكمل ألوظائف ألحيوية أألسساسسية للخلية .ألكالسسيوم ضسروري لتركيب ألعظام
وأألسسنان ،كذلك ضسروري للتنظيم ألعصسبي وألوظيفة ألعصسبية .ألنحاسس ضسروري للوقاية من نقصس تصسبغ ألشسعر.
ألزنك ضسروري لنمو ألشسعر وألوقاية من جفاف ألجلد وألعشساوة ألليلية( ،عامل مسساعد لفيتامين  ،)Aكما يسساهم
في تسسريع ألتئام ألجروح .ألحديد أأسساسسي للمعالجة وألوقاية من فقر ألدم.
:äÉHÉÑ£à°S’G
يوصسف ألمسستحضسر للوقاية ولمعالجة أأعرأضس نقصس ألفيتامينات وفي حالت فقر ألدم ألناجمة عن سسوء ألتغذية أأو
ألحمية ألغذأئية غير ألمتوأزنة وتزدأد ألحاجة إلعطاء هذأ ألمسستحضسر في ألحالت ألتالية أأيضساً:
 ألحمل وأإلرضساع. -في حالة أإلصسابة باألمرأضس أإلنتانية ألحادة ألتي يتطلب فيها ألعÓج وأسستعمال ألمضسادأت ألحيوية.

 أإلسسهالت ألتي تسستمر لفترة طويلة. ألمرضسى ألمصسابين باضسطرأبات في أسستقÓب ألسسكريات وألشسحوم وألبروتينات. ألمدمنين على ألكحول. بعد ألعمليات ألجرأحية إأذ أأن ألمسستحضسر يسساهم في إأعادة ترميم أألنسسجة بسسرعة. عدم ألنمو ألطبيعي. أإلصسابات ألمترأفقة بتخرب نسسيجي مثل ألرضسوضس وألحروق وألجروح. ألمتقدمين في ألسسن.:ÜÉÑ£à°S’EG äGOÉ°†e
يجب عدم تناول ألدوأء من قبل ألمرضسى ألذين يبدون فرط تحسسسس ألي من مكونات ألمسستحضسر.
:á«FGhódG äÓNGóàdG
ل ينصسح بإاعطاء ألمسستحضسر للمرضسى ألذين ُيعالجون بمسستحضسر ألليفودوبا ).(Levodopa
:äGôjòëàdG
يعطى بحذر في ألحالت ألتالية:
 أرتفاع كلسس ألدم. زيادة فيتامين .D ، A ألمرضسى ألمصسابين بقصسور كلوي أأو حصسيات بولية. ينصسح بعدم تجاوز ألجرعات ألموصسوفة لدى ألحامل نظرأ ً لوجود فيتامين .A:á«ÑfÉédG QÉK’BG
نادرة ألحدوث إأذأ أأخذ ألمسستحضسر بالجرعات ألعÓجية ،إأل أأنه قد يحدث لدى بعضس أألشسخاصس بعضس أآلثار ألجانبية
وألتي نذكر منها :إأندفاعات جلدية تحسسسسية ،ألحكة ،دوخة ،صسدأع ،تلون ألبرأز باللون أألسسود نتيجة لوجود ألحديد.
:iôNGC äGôjòëJ
 أحفظ ألدوأء بعيدأ ً عن متناول أأيدي أألطفال. يجب أأن يخزن ألمسستحضسر في درجة حرأرة ل تزيد عن  ٣٠درجة مئوية. يجب عدم تناول هذأ ألدوأء أإل باسستشسارة ألطبيب.:∫Éª©à°S’G á≤jôWh áYôédG
 الششراب :للبالغين )١٠ - ٥( :مل ٢ - ١ ،مرة يوميًا.لأÓطفال )٥ - ٢,٥( :مل ٢ - ١ ،مرة يوميًا.
 مضشغوطات ملبسشة :للبالغين :من مضسغوطة إألى ثÓث مضسغوطات يوميًا أأو بحسسب إأرشسادأت ألطبيب.:ßØëdG •hô°T
تحفظ بدرجة حرأرة ألغرفة (°)٣٠-١٥م .في مكان جاف.
:IƒÑ©dG
علبة كرتونية تحتوي  ٣٠مضسغوطة ملبسسة بالفيلم مغلفة ضسمن بلسستر.
علبة كرتونية تحتوي زجاجة سسعة  ١٢٥مل.
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الـ ـدواء مسضـتحضضر يؤوثـر ع ـلى صضحـتك ،واسضـتهÓكه خـÓفًا للتعـليمات يعـرضضك للخـطر.
اتبع بدقـة وصضفـة الطبـيـب وطريقـة ا’سضـتعمال المنصضـوصس عـليها ،وتعـليمات الصضـيد’ني الـذي صضـرفها لـك.
اإن الطبـي ـب والصضـيد’ني هـما الخبـيران بالـدواء ونفـعه وضضـرره.
’تقطـع م ـدة العـÓج المـحددة من تلـقاء نفـسضك.
’ تك ـ ـرر صض ـ ـرف ال ـ ـدواء ب ـدون وصضفـ ـ ـة طبي ـ ـ ـة.
احف ـ ـظ ال ـ ـدواء بعي ـ ـداً ع ـن متـ ـنـ ـاول اأ’طف ـ ـال.
(تعليمـ ـات مجلـ ـسس وزراء الصضحـ ـة العـ ـرب واتحـ ـاد الصضيادلـ ـةالعـ ـرب)

التراميديكا للصضناعات الدوائية :سضورية  -دمشضق  -صضيدنايا
هاتف - ٠٩٦٣ ١١ ٥٩٥٥٣٣٩ :فاكسس٠٩٦٣ ١١ ٥٩٧٥١٧٤ :
بريد الكترونيwww.ultra-medica.net - ultramed@scs-net.org :

