
Descrierea produsului:

Fiecare comprimat filmat conține:
Calciu-3-metil-2-oxo-valerat (α-Ketoanalog 
la izoleucină, sare de calciu)

67 mg
General

informațieCalciu-4-metil-2-oxo-valerat (α-
cetoanalog la leucină, sare de calciu)

101 mg

2-oxo-3-fenilpropionat de calciu (α-cetoanalog 
la fenilalanină, sare de calciu)
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Calciu-3-metil-2-oxo-butirat (α-
Ketoanalog to valina, sare de calciu)
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DL-2-hidroxi-4(metiltio)butirat de calciu (α-
hidroxialogen la metionină, sare de calciu)

59 mg

Acetat de L-lizină USP
(echivalent cu L-lizină 75 mg)

105 mg

L-treonină USP 53 mg
L-triptofan USP 23 mg
L-Histidină USP 38 mg și

scăzut

dietă

este

L-tirozină USP 30 mg
Conținut total de azot per tabletă 36 mg
Conținut de calciu per tabletă 1,25 mmol = 0,05 g
Excipienți qs obișnuit
recomandat pacienților cu IRC pentru a reduce simptomele uremice și a încetini progresia 
disfuncției renale.

De asemenea, se pare că restricția prelungită de proteine     precedentă dializa poate induce malnutriție proteică și astfel 
să confere un prognostic prost în timpul dializei. Prevalența risipei proteine-energetice în CKD precoce până la moderată 
este de 20-25% și crește pe măsură ce CKD progresează.
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Alfa-cetoanalogii (KA) ai aminoacizilor esențiali, transformați în aminoacizi esențiali în organism prin transaminare 
și îmbunătățesc deficiențele nutriționale cauzate de dietele cu conținut limitat de proteine   la pacienții cu BRC.

Indicație și utilizare

Prevenirea și tratarea leziunilor datorate metabolismului proteic defectuos sau deficitar în boala renală cronică în 
legătură cu un aport alimentar limitat de proteine   de 40 g/zi sau mai puțin (adult). De obicei, acest lucru se aplică 
pacienților a căror rată de filtrare glomerulară (RFG) este mai mică de 25 ml/min.

Dozaj si administrare

Doza standard de Pospondyl este de 1 comprimat/5 kg/zi cu o dietă săracă în proteine   LPD (0,6/kg proteine/zi)

Cu o dietă foarte scăzută în proteine   vLPD (0,3/kg proteină/zi), doza este de 1 comprimat/10 kg/zi

Comprimatele Pospondyl sunt administrate atâta timp cât rata de filtrare glomerulară (GFR) este sub 25 ml/min și, 
concomitent, proteinele dietetice sunt limitate la 40 g/zi sau mai puțin (adult).

Mecanism de acțiune

Comprimatele Pospondyl trebuie administrate ca terapie nutrițională în boala cronică de rinichi. 
Pospondilul minimizează aportul de amino-azot și permite aportul de aminoacizi esențiali. După 
absorbție, analogii ceto și hidroxi sunt transaminați la cel corespunzător
aminoacizi esențiali prin luarea azotului din aminoacizii neesențiali, scăzând astfel formarea de uree 
prin reutilizarea grupării amino. Prin urmare, acumularea de toxine uremice este redusă. Acizii ceto 
și hidroxiacizi nu induc hiperfiltrarea nefronilor reziduali.

Suplimentele care conțin ketoacid prezintă un efect pozitiv asupra hiperfosfatemiei renale și 
hiperparatiroidismului secundar. În plus, osteodistrofia renală poate fi îmbunătățită.

Pospondyl reduce aportul de azot atunci când este administrat în combinație cu o dietă foarte săracă în proteine   și 
previne consecințele dăunătoare ale aportului alimentar inadecvat de proteine   și malnutriția.

Farmacocinetice

La persoanele sănătoase, nivelurile plasmatice ale cetoacizilor cresc în 10 minute după 
administrarea orală. Sunt atinse creșteri de până la 5 ori nivelurile de bază. Nivelurile de vârf apar în 
20-60 de minute, iar după 90 de minute nivelurile se stabilizează în intervalul nivelurilor de bază. 
Absorbția gastrointestinală este astfel foarte rapidă. Creșterile simultane ale nivelurilor de cetoacizi 
și aminoacizii corespunzători arată că cetoacizii sunt transaminați foarte rapid. Datorită căilor de 
utilizare fiziologică a cetoacizilor în organism, este probabil ca cetoacizii furnizați exogen să fie 
integrati foarte rapid în ciclurile metabolice. Cetoacizii urmează aceleași căi catabolice ca și 
aminoacizii clasici.

Utilizare într-o anumită populație

Sarcina: Nu există date adecvate privind utilizarea alfa ketoanalog la femeile gravide. Trebuie 
acordată prudență la prescrierea femeilor însărcinate.

Mama care alapteaza:Nu s-a făcut până acum experiență cu utilizarea în timpul alăptării.



Utilizare pediatrică: Nu s-a acumulat până acum experiență cu administrarea la copii și adolescenți.

Contraindicație: Pospondyl este contraindicat la setul de pacienți menționat mai jos

-
-
-

Dacă pacientul prezintă hipersensibilitate la substanțele active sau la oricare dintre excipienții Pospondyl 
Pacienți hipercalcemici
Dacă pacientul are metabolismul aminoacizi perturbat

Avertisment și precauție:

-
-
-

În timpul tratamentului cu Pospondyl, nivelul de calciu seric trebuie monitorizat în mod regulat. 
Asigurați-vă un aport caloric suficient.
În prezența fenilcetonuriei ereditare, trebuie acordată atenție faptului că Pospondyl conține 
fenilalanină.
Monitorizarea nivelului de fosfat seric este necesară în cazul administrării concomitente de-
hidroxid de aluminiu

Interacțiuni medicamentoase:

- Medicamentele care conțin calciu, dacă sunt prescrise concomitent cu Pospondyl, pot cauza sau 
agrava niveluri crescute de calciu seric.
Medicamentele care formează compuși greu solubili cu calciul (de exemplu tetracicline, 
chinoline precum ciprofloxacina și norfloxacina precum și medicamentele care conțin fier, 
fluor sau estramustină) nu trebuie luate în același timp cu alfa cetoanalog pentru a evita 
absorbția perturbată a substanțelor active. Ar trebui să treacă un interval de cel puțin două 
ore între ingestia de alfa cetoanalog și aceste medicamente.

-

Reactii adverse:

Dacă apare hipercalcemie, aportul de vitamina D trebuie redus. În cazul hipercalcemiei persistente, 
doza de Pospondylas, precum și aportul oricăror alte surse de calciu trebuie reduse.


