
PAKENDI INFOLEHT 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolega pakendi infolehte! Lisainformatsiooni saamiseks 
pidada nõu arsti või apteekriga 
 
CALTRATE™ PLUS CHEWABLES 
CALTRATE™ PLUS  
Whitehall 
 
Närimistablett, kaetud tablett. 
 
 
Ravimvorm ja toimeaine sisaldus. Närimistablett või kaetud tablett sisaldab:  

Toimeaine kogus mg/tableti 
kohta 

Vitamiin D 200 TÜ vitamiin D-d 2,8 
Kaltsiumkarbonaat (600 mg 

kaltsiumit) 
600 mg kaltsiumi 1512,82 

Magneesiumoksiid 40 mg magneesiumi 66,31 
Tsinkoksiid 7,5 mg tsinki 9,33 
Vaskoksiid 1 mg vaske 1,25 

Mangaansulfaat 1,8 mg mangaani 5,54 
Naatriumboraat 250 µg boori 2,23 

 
Abiained. Närimistablett. Dekstroos, maltodekstriin, magneesiumstearaat, 
magneesiumoksiid, adipiinhape, pulbriline tselluloos, mineraalõli, zhelatiin, steariinhape, 
krospovidoon, kirsi-maitseaine, apelsini-maitseaine, tsitruspunshi-maitseaine, 
puuviljapunshi-maitseaine, värvained (E110, E129, 132). 
Kaetud tablett. Maltodekstriin, pulbriline tselluloos, mineraalõli, krospovidoon, zhelatiin, 
magneesiumstearaat, steariinhape, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, titaandioksiid, 
naatriumlaurüülsulfaat, värvained (E110, E129, E133). 
 
Tootja. J.W.S. Delavau Co Inc., Philadelphia 
 
Müügiloa hoidja. WyethLederle Division Whitehall, Austria. 
Müügiloa hoidja esindaja Eestis: Centralpharma Communications, Poska 51a, 10150 
Tallinn. 
 
Näidustused. Kaltsiumi, vitamiin D ja teiste mineraalainete vaeguse vältimine 
täiskasvanutel. Kaltsiumi ja vitamiin D täiendav manustamine lisaks luuhõrenemise ehk 
osteoporoosi spetsiifilisele ravile, kui esineb kaltsiumi ja vitamiin D vaegus või risk selle 
tekkeks. 
 
Annustamine. Tavaline annus täiskasvanutele on 1...2 tabletti suukaudselt.  
 
Vastunäidustused. Kaltsiumi liig veres või uriinis (hüperkaltseemia, hüperkaltsiuuria). 
Neerupuudulikkus. Ülitundlikkus ravimi koostisainete suhtes. Pikaaegsest liikumatusest (nt 
lamav haige) tingitud luuhõrenemine ehk osteoporoos. 
 



Hoiatused. Sarkoidoosihaigetel on D-vitamiini muundamine vitamiini aktiivseks vormiks 
tunduvalt intensiivsem, seetõttu tuleb nimetatud patsientidel pidevalt jälgida kaltsiumi 
sisaldust veres ja uriinis. 
Preparaadi pikaajalisel kasutamisel tuleb jälgida vereseerumi kaltsiumi- ja 
kreatiniinisisaldust. Eriti oluline on see vanemaealistel inimestel, kes kasutavad samal ajal 
ka südameglükosiide või diureetikume (vt Koostoimed). Kaltsiumi liigsisalduse 
(hüprekaltseemia) tekkel või neerufunktsiooni languse korral tuleb annust vähendada või 
ravi katkestada. 
Teiste D-vitamiini sisaldavate ravimite/vitamiinide väljakirjutamisel/soovitamisel tuleb 
arvestada preparaadis sisalduvat D-vitamiini hulka. 
Neerupuudulikkusega haigetel ei toimu kolekaltsiferooli lammutumine normaalsel teel ja 
seetõttu tuleb kasutada teisi D-vitamiini vorme. 
. 
Rasedus ja imetamine. CALTRATE tablette võib kasutada raseduse ja rinnaga toitmise 
perioodil. Mitte ületada soovitatavaid annuseid!  
 
Toime reaktsioonikiirusele. Ei mõjuta reaktsioonikiirust. 
 
Kõrvaltoimed. Preparaat võib põhjustada kõhukinnisust, kõhupuhitust, iiveldust, maovalu.  
Võivad esineda hüperkaltseemia ja hüperkaltsiuuria.  
 
Koostoimed. Piim ja piimatooted, kliid, nisu-täisteratooted ja spinat võivad vähendada 
kaltsiumi imendumist.  
Samaaegsel fenütoiini või barbituraatide kasutamisel võib D3-vitamiini toime väheneda. 
Ettevaatlik tuleb olla preparaadi kasutamisel koos südameglükosiididega, kuna viimaste 
toksilisus võib suureneda.  
Samaaegsel kasutamisel koos suukaudsete tetratsükliinidega võib viimaste imendumine 
väheneda. Seetõttu peab manustamisintervall olema vähemalt 3 tundi. 
CALTRATE PLUSi ja bisfosfonaatide või naatriumfluoriidi suukaudse manustamise vahel 
peab olema vähemalt 2-tunnine intervall, tingituna CALTRATE PLUSi pärssivast mõjust 
nimetatud ainete imendumisele seedetraktist. 
Kasutamisel koos kortikosteroidhormoonidega võib osutuda vajalikuks CALTRATE PLUSi 
annuse suurendamine, tingituna nimetatud hormoonide pärssivast mõjust kaltsiumi 
imendumisele. 
Kolestüramiini või lahtistite samaaegne kasutamine võib vähendada D-vitamiini 
imendumist seedetraktist. 
Tiasiidid suurendavad kaltsiumi tagasimendumist neerudes ja seetõttu suurendavad 
hüperkaltseemia tekke riski. Furosemiid ja teised lingudiureetikumid suurendavad 
kaltsiumi eritumist neerude kaudu. 
 
Üleannustamine. CALTRATE PLUS CHEWABLES närimistablettide suure koguse 
sissevõtmisel väikelaste poolt, ei ole raskeid haigussümptomeid täheldatud. 
Sellegipoolest, kui üleannustamisest on möödas vähem kui kaks-kolm tundi ning 
manustatud kogus tundub olevat nii suur, et vajalik võiks olla meditsiiniline 
vahelesegamine, tuleks kutsuda arstiabi ja teostada maoloputus.  
Kroonilise üleannustamise sümptomiteks on isutus, tugev janu, liigne urineerimine, 
iiveldus, oksendamine ja kõhukinnisus. Laboratoorsetes analüüsides esineb 
hüperkaltsiuuria, hüperkaltseemia ja neerufunktsiooni langus. 
Liiga suure annuse manustamisel pöördu oma arsti poole. 
 



Säilitamine ja kõlblikkusaeg. Hoida toatemperatuuril kuni 25 °C. Pärast pakendil 
märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada..  
Hoida lastele kättesaamatus kohas!  
 
Pakend. Plastikpurgis on 30 või 60 tabletti. 
Pakendi infoleht koostatud: märts 2002. 
Pakendi infoleht kooskõlastatud: aprill 2002 
 


