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Мрії про материнство
         мають здійснюватися

МАТЕРІАЛ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Вітамін D (холекальциферол) 
необхідний жінці на етапі планування 
довгоочікуваної вагітності1
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Оцінка статусу вітаміну D в організмі1
проводиться за рівнем 25(ОН)D:

Дефіцит <20 нг/мл (50 нмоль/л)

Недостатність 21–30 нг/мл (51–75 нмоль/л)

Адекватний рівень >30 нг/мл (75 нмоль/л)

Найбільш достовірне визначення рівня 25(ОН)D методом мас-спектрометрії

Перерахунок між різними одиницями вимірювання1

Концентрація 25(ОН)D: нг/мл х 2,496 => нмоль/л
Приклад: 24 нг/мл х 2,496 = 59,9 нмоль/л 

Дозування мкг => МО
Доза холекальциферолу: 1 мкг = 40 МО

Приклад: 50 мкг х 40 = 2000 МО, 100 мкг х 40 = 4000 МО

ДевіСол
Стронг

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ:
Назва продукту: Дієтична добавка ДевіСол Стронг.
З підсолоджувачами.
Склад: 1 таблетка містить 50 мкг* (2000 МО) та 100 мкг* (4000 МО) вітаміну D3 (холекальциферолу). 
* 1000% добової норми споживання
** 2000% добової норми споживання
Допоміжні речовини: підсолоджувачі (сорбіт, ксиліт), вітамін D3 (холекальциферол), антиспікаючий агент (магнієві солі 
жирних кислот), ароматизатор (цитрусовий), наповнювач (гідроксипропілцелюлоза), антиспікаючий агент (кремнію діоксид).
Рекомендації щодо вживання: рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело 
вітаміну D3, з метою створення оптимальних дієтологічних умов функціонування організму.
Не є лікарським засобом.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: по 1 таблетці (50 мкг або 100 мкг) на добу. Таблетку можна розжувати, 
розсмоктати або проковтнути цілою.
Дозування та тривалість прийому може визначатися лікарем індивідуально. 
Протипоказання та застереження при споживанні: підвищена чутливість до будь-якого з компонентів.
Не слід перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Надмірне споживання може спричинити послаблювальний ефект.
Не може замінити повноцінного і збалансованого раціону харчування. 
Не містить лактозу і глютен. Не містить дріжджі, сою і желатин. Без ГМО.
Маса нетто: 39 г (для дозування 50 мкг) та 35 г (для дозування 100 мкг), 100 жувальних таблеток у пляшці.
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Термін придатності: 3 роки.
Виробник: «Фарміа Оі», Калліоті 2, ФІ-04360 Туусула,Фінляндія, тел.: +3589 825 4030, www.pharmia.fi  для Оріон Корпорейшн, 
Фінляндія
Імпортери: зазначено на упаковці.
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Застосування вітаміну D у прегравідарній підготовці та під час вагітності
Для забезпечення фізіологічних потреб матері та плоду оптимальною 
концентрацією 25(ОН)D у сироватці циркулюючої крові матері є 40 нг/мл, 
що забезпечується щоденним прийомом 4000 МО2

Корекція дефіциту вітаміну D 
Рішення про додаткове призначення вітаміну D необхідно приймати 

на підставі визначення його концентрації в крові — 
дотація необхідна при показниках менше 
75 нмоль/л (30 нг/мл). 

Гіповітаміноз D підлягає обов’язковій корекції 
в залежності від вираженості дефіциту1

  Дорослим з дефіцитом вітаміну D 
призначається холекальциферол 
у дозі 50 000 МО один раз на тиждень 
(вітаміну D3 пролонгованої дії) — 
протягом 8 тижнів, що еквівалентно 
6 000 МО на добу до досягнення 
рівня 25(OH )D в крові вище 30 нг/мл, 
з подальшим прийомом 1 500–2 000 МО 
холекальциферолу на добу6

Ефекти недостатності вітаміну Д під час планування
та в процесі вагітності2
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   Концентрація вітаміну D в сироватці <20 нг/мл в 3,3 рази підвищує 
ризик передчасних пологів у порівнянні з концентрацією 40 нг/мл3, 4

   У 3-му триместрі підвищення сироваткової концентрації до 40 нг/мл 
зменшувало ризик передчасних пологів на 47%3, 4

   Низькі концентрації 25(ОН)D (менше 12 нг/мл) в першому триместрі 
вагітності в 2,4 рази збільшують ризик народження дитини з низькою 
масою тіла5

   Адекватне споживання вітаміну D має бути забезпечено 
до настання вагітності. Жінкам, які планують вагітність, необхідний 
додатковий прийом препаратів вітаміну D у дозі 800–2000 МО/добу1

   Додавання препаратів вітаміну D 1500-2000 МО/добу 
(37,5-50,0 мкг/день) слід починати з моменту підтвердження вагітності, 
якщо до цього моменту жінка не приймала вітамін D1

Немає ніяких доказів того, що додатковий прийом 
вітаміну D3 є токсичним навіть у дозі 10 000 МО щодня 
протягом 5 місяців7

Передозування вітаміном D3 практично неможливе, 
оскільки токсичний ефект мають дози 50 000 МО на добу, 
які здорові дорослі отримували більше 5 місяців8

Допустимі дози вітаміну D3  

Рекомендований рівень 25(OH)D у крові 30–50 нг/мл (75–125 нмоль/л)1

Безпліддя
Недостатність поживних 

Затримка внутрішньо-
утробного розвитку

Порушення розвитку мозку

Пренатальна смерть

Схильність до:
- Деформації кісток 
- Порушення морфології мозку
- Метаболічних порушень
- Шизофренії 

Порушення імплантації

Імунологічні порушення

Метаболічні порушення

Плацентарна недостатність

Бактеріальний вагіноз

Гестаційний діабет

Прееклампсія

Викидень

Передчасні пологи

Кесарів розтин

Недостатність поживних 
речовин

Затримка внутрішньо-
утробного розвитку

Порушення розвитку мозку

Пренатальна смерть

Схильність до:
- Деформації кісток 
- Порушення морфології мозку
- Метаболічних порушень
- Шизофренії 
- Астми

Порушення імплантації

Імунологічні порушення

Метаболічні порушення

Плацентарна недостатність

Бактеріальний вагіноз


