
Paglalarawan ng Produkto:

Ang bawat film coated tablet ay naglalaman ng:

Calcium-3-methyl-2-oxo-valerate (α-
Ketoanalogueto isoleucine, Calcium salt)

67mg
Heneral

ImpormasyonCalcium-4-methyl-2-oxo-valerate (α-
Ketoanalogueto leucine, Calcium salt)

101mg

Calcium-2-oxo-3-phenylpropionate (α-
Ketoanalogueto phenylalanine, Calcium salt)

68mg Dietary
protina

a
tungkulin

ang

Calcium-3-methyl-2-oxo-butyrate (α-
Ketoanalogueto valine, Calcium salt)

86mg naglalaro

mahalaga

sa
pag-unlad

ng talamak
bato

sakit
(CKD),
a
protina
(LPD)

Calcium-DL-2-hydroxy-4(methylthio) butyrate (α-
hydroxyanalogueto methionine, Calcium salt)

59mg

L-Lysine Acetate USP
(Eq sa L-Lysine 75mg)

105mg

L-Threonine USP 53mg
L-Tryptophan USP 23mg
L-Histidine USP 38mg at

mababa

diyeta

ay

L-Tyrosine USP 30mg
Kabuuang nilalaman ng nitrogen bawat tablet 36mg
Calcium content bawat tablet 1.25 mmol=0.05g
Mga pantulong qs kadalasan

inirerekomenda sa mga pasyenteng may CKD na bawasan ang mga sintomas ng uremic at pabagalin ang pag-unlad ng dysfunction ng 

bato.

Tila rin na ang matagal na paghihigpit sa protina bago ang dialysis ay maaaring magdulot ng malnutrisyon sa protina at sa gayon ay 

magbibigay ng mahinang pagbabala sa panahon ng dialysis. Ang paglaganap ng pag-aaksaya ng protina-enerhiya sa maaga hanggang 

sa katamtamang CKD ay 20-25% at tumataas habang umuunlad ang CKD.
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Alpha-Ketoanalogues (KA) ng mga mahahalagang amino acid, na-convert sa mahahalagang amino acid sa katawan sa pamamagitan ng 

transamination at pinapabuti ang mga kakulangan sa nutrisyon na dulot ng mga diyeta na pinaghihigpitan ng protina sa mga pasyente ng CKD.

Indikasyon at Paggamit

Pag-iwas at paggamot sa mga pinsala dahil sa mali o kulang na metabolismo ng protina sa talamak na sakit sa bato na may 
kaugnayan sa limitadong paggamit ng protina sa pagkain na 40 g/araw o mas mababa (pang-adulto). Kadalasan ito ay nalalapat 
sa mga pasyente na ang glomerular filtration rate (GFR) ay mas mababa sa 25 mL/min.

Dosis at Pangangasiwa

Ang karaniwang dosis ng Pospondyl ay 1 tab/5 kg/araw na may low protein diet LPD (0.6/kg protein/day)

Sa napakababang protina diyeta vLPD (0.3/kg protina/araw) dosis ay 1 tab/10kg/araw

Ang mga tablet na Pospondyl ay ibinibigay hangga't ang glomerular filtration rate (GFR) ay mas mababa sa 25 mL/min, at 
kasabay nito, ang dietary protein ay nililimitahan sa 40 g/araw o mas mababa (pang-adulto).

Mekanismo ng pagkilos

Ang mga pospondyltablet ay ibibigay bilang nutritional therapy sa malalang sakit sa bato. Bawasan ng Pospondyl 
ang paggamit ng amino-nitrogen at pinapayagan ang paggamit ng mahahalagang amino acid. Kasunod ng 
pagsipsip, ang mga keto-at hydroxy-analogues ay isinasalin sa katumbas
mahahalagang amino acid sa pamamagitan ng pagkuha ng nitrogen mula sa mga di-mahahalagang amino acid, at sa gayon ay binabawasan 

ang pagbuo ng urea sa pamamagitan ng muling paggamit ng amino group. Samakatuwid, ang akumulasyon ng uremic toxins ay nabawasan. 

Ang mga keto at hydroxy acid ay hindi nagdudulot ng hyperfiltration ng mga natitirang nephron.

Ang mga suplementong naglalaman ng Ketoacid ay nagpapakita ng positibong epekto sa renal hyperphosphatemia at pangalawang 

hyperparathyroidism. Bukod dito, ang renal osteodystrophy ay maaaring mapabuti.

Binabawasan ng Pospondyl ang paggamit ng nitrogen kapag pinangangasiwaan kasabay ng napakababang pagkain ng protina at 

pinipigilan ang mga masasamang bunga ng hindi sapat na paggamit ng protina sa pagkain at malnutrisyon.

Pharmacokinetic

Sa malusog na mga indibidwal, ang mga antas ng plasma ng mga ketoacid ay tumataas sa loob ng 10 min pagkatapos ng oral 

administration. Ang mga pagtaas ng hanggang sa 5-fold ang mga antas ng baseline ay nakakamit. Ang mga pinakamataas na antas ay 

nangyayari sa loob ng 20-60 min, at pagkatapos ng 90 min, ang mga antas ay nagpapatatag sa hanay ng mga base na antas. Ang 

pagsipsip ng gastrointestinal sa gayon ay napakabilis. Ang sabay-sabay na pagtaas sa mga antas ng mga ketoacid at ang kaukulang 

mga amino acid ay nagpapakita na ang mga ketoacid ay na-transaminado nang napakabilis. Dahil sa physiological utilization pathways 

ng ketoacids sa katawan, malamang na ang exogenously supplied ketoacids ay napakabilis na isinama sa metabolic cycles. Ang mga 

ketoacid ay sumusunod sa parehong mga catabolic pathway gaya ng mga klasikal na amino acid.

Gamitin sa Partikular na Populasyon

Pagbubuntis: Walang sapat na data mula sa paggamit ng Alpha ketoanalogue sa mga buntis na kababaihan. Ang pag-
iingat ay dapat ibigay kapag nagrereseta sa mga buntis na kababaihan.

Inang nars:Walang karanasan sa ngayon sa paggamit sa panahon ng paggagatas.



Paggamit ng Pediatric: Walang karanasan na nakuha sa ngayon sa pangangasiwa sa mga pasyenteng pediatric.

Contraindication: Ang Pospondyl ay kontraindikado sa nabanggit na hanay ng mga pasyente sa ibaba

-
-
-

Kung ang pasyente ay may hypersensitivity sa mga aktibong sangkap o sa alinman sa mga excipient ng mga pasyente ng 
Pospondyl Hypercalcaemic
Kung ang pasyente ay nabalisa ang metabolismo ng amino acid

Babala at Pag-iingat:

-
-
-

Habang kumukuha ng Pospondyl, ang antas ng serum calcium ay dapat na regular na subaybayan. Tiyakin 

ang sapat na paggamit ng calorie.

Sa pagkakaroon ng namamana na phenylketonuria, dapat bigyan ng pansin ang katotohanan na ang Pospondyl 
ay naglalaman ng phenylalanine.
Kinakailangan ang pagsubaybay sa mga antas ng serum phosphate sa kaso ng sabay na pangangasiwa ng-
aluminyo haydroksayd

Pakikipag-ugnayan sa Droga:

- Mga gamot na naglalaman ng kaltsyum kung inireseta nang sabay-sabay sa Pospondylmay sanhi o 
nagpapalubha ng mataas na antas ng serum calcium.
Ang mga gamot na bumubuo ng halos hindi natutunaw na mga compound na may calcium (hal. 
tetracyclines, quinolines tulad ng ciprofloxacin at norfloxacin pati na rin ang mga gamot na naglalaman ng 
iron, fluoride o estramustine) ay hindi dapat inumin kasabay ng alpha ketoanalogue upang maiwasan ang 
abala sa pagsipsip ng mga aktibong sangkap. Ang pagitan ng hindi bababa sa dalawang oras ay dapat 
lumipas sa pagitan ng paglunok ng alpha ketoanalogue at mga gamot na ito.

-

Masamang Reaksyon:

Kung mangyari ang hypercalcaemia, dapat bawasan ang paggamit ng bitamina D. Sa kaso ng patuloy na hypercalcaemia, ang 
dosis ng Pospondylas pati na rin ang paggamit ng anumang iba pang mga mapagkukunan ng calcium ay kailangang bawasan.


