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Treatment of Osteoporosis

* Source ofCaiaum fo assist wah X
formation & strengthening of bones &

tissues

* Added with Vitarnn K1 & D3 fo help:

uptake & absorption
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B. EXP

PM NéezmtG Cai
AUSTLMo.145964 Visa No. (SDK) ——

Hydroxyapatite (Microcrystalline) 500mg
Equiv. (Tương đương) Calaum 120ng

Equiv (Tương đương) Phosphorus 55mg

Dry Vitamin D3 Type 100 CWS 800mcg

Eqưw. (Tương đương) Choleca!crferol

(vit 03) 2nqœ
Dry V#tamin K† 5% SD 160meg

Equiv. (Tuong đương) Vitamin K1 mcg

MADE IN AUSTRALIA
Productof(Sanphim ecia): PharmaMetics
Products Level28, 303Calins Street,Malbourne VIC
3000 Austraka, :
Manufacturedby(Sản xuất bot): Problotso
PharmaPtyLid. 83CherryLane, LavertonNorth
VIC3026Austraga.

PM NextG Cal

AUSTLW0.145964 Visa No. (SDK)...

Hydroxyapatite (Microcrystalline) 500mg
Equw (Tương đương) Calaum 120ng

Equiv. (Tương đương) Phosphorus 55mg

Dry Vitamin D3 Type 100 CWS 800meg

Eqưw. (Tương đương) Choleca!cfarol

(Vit D.

Dry Vaamin K1 5% SD 160meg   

B ENP

NextG Cal

AUSTLWa145964 Visa No. (SOK) ~~.

Hydroxyapatite (Microcrystalline) 500mg

Equiv. (Tuwong đương) Calcium 120mg

Equiv. (Tuong đương) Phosphorus 55mg

Dry Vitamin D3 Type 100 CWS 800mcg

Equiv. (Tueng đương) Cholecacfero

(Va 03) 2meg
Ory Vitamin K1 5% SD 160meg

Equw. (Tương đương) Vitamin K† &ncg

MADE IN AUSTRALIA

Productof(Sén phém oa): PharmaMetics

Products Level 28, 303Colins Street MelbourneVIC
3000Austaka. :
Manưfactredby(Sảnxuấtbởi):Probicloc
PharmaPty Lid, 83 Cheny Lane, LavertonNorth

Astala

PM NextG Cal
AUSTLWa145964 Visa No. (SĐK) ____

Hydroxyapatite (Microcrystalline) §00mg

Equw. (Tương đương) Calcium 120ng

Equiv. (Tương đương) Phosphoru$ S5ng

Dry Vitamin D3 Type 100 CWS 800mcg

Equw. (Tương đương) Cholecalcrferol

Va D3)
Dry Vitamin K1 5% SO 160meg   

B EXP

>M NextG Cal
AUSTLNa145964 Visa No. (SOK) ~-__.

Hydroxyapatite (Microcrystalline) 500mg
|

Equw. (Tương đương) Calaum 120ng |

Equiv. (Tương đương) Phosphorus 55mg |

Dry Vitamin D3 Type 100 CWS B00mcg |
Equiv. (Teng 4rm0) ChAecaAltifiem( |

(Vk D3) Zmcg
Ory Vitamin K1 5% SD 160mcg
Equiv. (Tương đương) Vtamin K† &mcg

MADE IN AUSTRALIA
Productof(Sanpham cua): PharmaMatics
ProductsLevel28,303CalinsStreet,Melbourne VIC
3000Austrafa.
Manufacturedbự (Sản xuất bởi): Probiotoc

Laverton NorthPharmaPtyLtd.83CheryLane,
VIC3026Austraka.

PM NextG Cal
AUSTLNo145964 Visa No. (SĐK)............

Hydroxyapatite (Microcrystalline) 500mg

Equw. (Tương đương) Calaum

Equiv. (Tuwong Grong) Phosphous _. 58mg.

Dry Vitamin D3 Type 100 CWS .- .800meg

Equw. (Tương đương) Cholacafdferol
D3) Stit D.

Ory Vitamin K1 5% SD

   

 206 mm web width / 69 mm CTC

Ropoated &lamont at 200

120mg xi

‘

2mcg ‡
160mcg |

}
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Để xa tầm tay trẻ em

TO THONG TIN CHO BỆNH NHÂN _

Tén san pham ⁄⁄4 Ne À

PM NEXTG CAL whe \O\"

Mô tả sản phẩm ii Cone lel

Viên nang cứng. Vién nang mau dé sam, bén trong c6 chira bot thuốc mautrắng, 7

Thanh phan và hàm lượng của thuốc: Mỗi viên có chứa `

Thanh phan cé hoat tinh

Hydroxyapatite (Microcrystalline) | 500,0mg

(tương đương 120mg Calci va 55mg Photpho)

Dry Vitamin D3 Type 100 CWS 800,0mcg

(trong duong 2mcg Vitamin D3)

Dry Vitamin K1 5% SD 160,0mcg

(tuong duong 8mcg Vitamin K1)

Tá dược

Magnesium Stearate, Silica-Colloidal Anhydrous, va nang (Gelatin, Titanium dioxide,
Amaranth, Brilliant blue FCF, Allura red AC) a

hai
Thuốc được dùng trong bệnh gì?

Bồ sung canxi trong các trường hợp thiếu (trong thời kỳ tăng trưởng, phụ nữ có thai và

cho con bú, phụ nữ sau mãn kinh...)

Phối hợp điều trị loãng xương.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Uông sau khi ăn.

Người lớn: 2-6 viên môi ngày

Phụ nữ có thai & cho con bú: 4 viên mỗi ngày.

Trẻ em: 1-3 tuổi: 2-3 viên/ngày, 4-13 tuổi: 2-4 viên/ngày; 13 tuổi trở lên: theo liều của

người lớn.

Hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Lưu ý: Không cần thiết phải dùng quá 2000mg canxi trong một ngày.

Khi nào không nên dùng thuốc này?

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi
huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D.

Tác dụng không mong muốn của thuốc

- Không có tác dụng phụ nào được ghi nhận với liều dùng đến 8g/ngày cho phức hợp

microcrystalline calcium hydroxyapatite (MCHA) trong khoảng thời gian dài. MCHA là thuôc

an toàn, chưa có ghi nhận về độc tính.



~ Nếu dùng quá liều vitamin D thì có một số tác dụng phụ như ngủ gà, mệt, đau đầu, nôn,
budn nôn, ia chảy, chán ăn, khô miệng...Mức thấp nhất có báo cáo có tác dụng không mong
muốn ở Vitamin D là 50mcg/ngày.

- Không có báo cáo về tác dung không mong muốn từ Vitamin K, do đókhông: có mức
khuyến cáo liều tối đa của Vitamin K. )

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muôn gặp phảiFhisử đụng ee \
Nên tránh dùng thuốc gì hay thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốcmay? Í 2\

Bisphosphonates (alendronate, etidronate, ibandronate, risedronate tiludronate): Việc.
bổ sung canxi làm giảm hấp thụ bisphosphonate. h nhân nên uống bisphosphonate 30' phút

trước khi uống canxi, nhưng tốt nhất là nên dùng thuốc vào 2 buổi khác nhat trong ngây; -
Canxi làm tăng độc tính của các glycosid digitalis đối với tim vì tăng nồng độ canxi

huyết sẽ làm tăng tác dụng ức chế Na+-K+-ATPase của glycosid tim. Nên tham khảo ý kiến của
bác sỹ về liều dùng thích hợp của canxi cũng như kiểm tra nồng độ canxi huyết nếu cần thiết.

Lượng canxi nên được điều chỉnh nếu dùng cùng với digoxin vì có khả năng có ảnh
hưởng tới nồng độ canxi huyết. Khi dùng canxi cùng với levothyroxine hoặc một vải nhóm
kháng sinh quinolone hoặc tetracyclin, nên hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng.

Không điều trị đồng thời với cholestyramin hoặc colestipol, phenobarbital hoặc
phenytoin, corticosteroid, vì chúng có thể gây cân trở hấp thu vitamin D hoặc làm giảm tac dung

của vitamin D. Điều trị đồng thời vitamin D với thuốc lợi tiểu thiazid ở bệnh nhân thiểu năng,

tuyển cận giáp có thể làm tăng canxi huyết

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?
Nếu bỏ lỡ một liều thuốc, bạn nên dùng liều tiếp theo quy định thời gian dự kiến dùng

thuốc. Không nên dùng gấp đôi liều để bù đắp cho liều đã quên.

Nếu có bắt cứ vấn đề gì về việc sử dụng thuốc, hãy liên lạc với bác sỹ hoặc dược sỹ của
bạn để được tư vấn. ,
Cần bảo quản thuốc này như thế nào? hu

Bao quan durdi 30°C tranh néng va anh sang. Tranh 4m.
Những dấu hiệu và triệu chứng khi quá liều

Chưa có báo cáo nào được ghi nhận đối vái MCHA.

Mức thấp nhất có báo cáo có tác dụng không mong muốn ở Vitamin D là 50mcg/ngày.

Không có báo cáo về tác dụng không mong muốn từ Vitamin K, do đỏ không có mức
khuyến cáo liều tối đa của Vitamin K.
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Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo

1Iiện chưa thấy có hiện tượng quá liều khi sử dụng ở liều điều trị. Nếu có quá liều xảy ra,
cần ngừng ngay việc dùng thuốc và việc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng và nâng đỡ cơ thể

do chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

Tên nhà sản xuất và sở hữu giấy phép

Tên nhà sở hữu giấy phép

PHARMAMETICS PRODUCTS
Level 28, No.303, Collins Street Melbourne VIC 3000, Australia
Tén nha sản xuất

PROBIOTEC PHARMA PTY. LTD.

 



Những điều cần thận trọng khi sử dụng thuốc này

83 Cherry Lane Laverton North, VIC 3026, Australia

Nhà nhập khâu:..........................

 

Vitamin không thể thay thế cho những bữa ăn thường ngay, tH be i

Nếu triệu chứng không đỡ xin hỏi ý kiến bác sĩ. \oN :

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc. Spe

Để xa tâm tay trẻ em. cena

Khéng nén dung qua 20mcg Vitamin D một ngày (đây là mức điểm:nhất vẫn không có

báo cáo có tác dụng không mong muốn. Ỷ TIỆ
mm - Zwư>«œ= h L

Khi nào cần tham vân bác sỹ

Nếu các triệu chứng không được cải thiện sau khi sử dụng thuốc lâu ngày, cần phải tham

vẫn bác sĩ hoặc được sĩ.

Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân

30/10/2012
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Đề xa tầm tay trẻ em

PMNextG Cai

Sô đăng ký sản phâm tại Úc: AUSTL 145964
“

Visa No.(SĐK): —
fThành phân: Môi viên nang có chứa:

Hydroxyapatite (Microcrystalline): 500mg

Tuuny duuny vii Calcium 120mg
Tương đương với Phosphorus SIME”

Dry Vitamin D3 Type 100 CWS 800mcg- ˆ-:
Tương đương với Cholecalcjferol (Vitamin D3) 2mcg

Dry Vitamin K1 5% SD 160mcg
Tuong duong voi Vitamin K1 Smcg

Ta duge: Magnesium stearate, Silica — colloidal anhydrous, Gelatin, Titanium dioxide,

Dạng bào chế:
Viên nang cứng

Amaranth, Brilliant blue FCF, Allura red AC

Cơ chế Túc dung:
Chế độ ăn uống thiếu canxi có thể dẫn tới loãng xương khi về giả. Cung cấp đầy đủ canxi khi

còn trẻ và trong suốt cuộc đời sẽ giÚp xương phát triển một cách tốt nhất. Canxi giúp hình thành và giữ
cho xương và mô chắc khoẻ ở mọi lứa tuổi, cả nam và nữ. Phụ nữ giai đoạn sau mãn kinh, trẻ em đang
phát triên, người hoạt dong thẻ lực nhiều luôn dỏi hỏi cung cáp thêm canxi bởi nhu cầu sử dụng canxi

tăng. Đặc biệt, việc cung cấp canxi là rất cần thiết để đảm bảo sự cân bằng canxi ở những vận động viên
điền kinh nữ trong giai đoạn kinh nguyệt.

Xương là một loại mô phức hợp và được khoáng hoá cao, bao gồm các chất hữu cơ, vô cơ và các

chất khoáng. Thiếu một vài khoáng chất vi lượng cũng có thê làm giảm việc hình thành và tái tạo xương.
Các khoáng chất vi lượng hoạt động như một đồng yếu tố đối với một số enzyme, có liên quan tới việc

sản xuất ra phần hữu cơ của xương.
Microcrystalline Hydroxyapatite (MCHA) có nguồn gốc từ xương và cung cấp nhiều chất bỗ

dưỡng vì nó rất giàu canxi, photpho cũng như các chất khoáng cần thiết khác như Magiê, Mangan, kẽm
và sắt. MCHA là chất protein tự nhiên với canxi và photpho ở dạng tự nhiên. Tỷ lệ canxi và photpho là
2/1, là một tỷ lệ tự nhiên.

PM NextG Cai bao gồm canxi và photpho ở dạng Hydroxyapatite tự nhiên dưới dạng vi tỉnh thé

(MCHA), cing voi Vitamin K1 va D3 đê giúp cung câp va tang hap thu canxi.

Được động học:
Các nghiên cứu cho thấy hydroxyapatite có khả dụng sinh học tốt, canxi sau khi được hấp thu

trang huyết tương ở dạngion. Canxi cla hydroxyapatite nhìn ching hap thn tat hơn sa với nhímng laai

canxi bố sung khác do hydroxyapatite chứa một tỉ lệ thích hợp canxi:phosphor= 2:].
Khi được uống, vitamin D được hấp thu ở hồi tràng của ruột non cùng với những thức ăn có chất

béo khác với sự trợ giúp của mật. Thời gian bán thải trong tuần hoàn của vitamin D từ 1-2 ngày.
Vitamin K được hắp thu ở hồi tràng và hỗng tràng Của ruỘI non. Sinh khả dụng của viLannin K Lù

10-80% (trung bình 50%), phụ thuộc vào lượng thức ăn cỏ chất béo và hiệu qua của acid mật. 9U% lượng

vitamin K hấp thu được chuyên chở trên vi thể nhũ trấp đến gan để dự trữ. Thời gian bán thải của
vitamin K là 1,5-3giờ. Sau khi được chuyên hoá (dạng oxy hoá) được gắn kết với glucuronic acid và

được bài tiết chủ yếu theo nước tiêu, một phần được bài tiết trong phân.

Chỉ định

Bỏ sung canxi trong các trường hợp thiếu (trong thời kỳ tăng trưởng, phụ nữ có thai và cho con

bú, phụ nữ sau mãn kinh...)

Phối hợp điều trị loãng xương.
Liễu dùng

Người lớn: 2-6 viên mỗi ngày
Phụ nữ có thai & cho con bú: 4 viên mỗi ngày.
Trẻ em: 1-3 tuổi: 2-3 viên/ngày, 4-13 tuôi: 2-4 viên/ngày; 13 tuổi và trở lên: theo liều của người lớn.



Hoặc theo chỉ dan cua bác sĩ.
Lưu ý: Không cân thiết phải dùng quá 2000mg canxi trong một ngày.

Chong chi dinh:
Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.Các trường hop tăngẾaThi huyết, sỏi

thận, nhiễm độc vitamin D

Tac dungphu:
Không có tác dụng phụ nào được ghi nhận với liều dùng đến Sp/npaye“oho phức hợp

Microcrystalline calcium hydroxyapatite (MCHA) trong khoang thoi gian dai. MCHA la thudc an
toàn, chưa có ghi nhận về độc tính.

Nếu dùng quá liều vitamin D thì có một số tác dụng phụ như ngủ gà, mệt,th đầu, nôn, buồn
nôn, ïa chảy, chán ăn, khô miệng...Mức thấp nhất có báo cáo có tác dụng không mong. muôn ở Vitamin D-
là 50mcg/ngày.

Không có báo cáo về tác dụng không mong muốn từ Vitamin K, do đó khong có mức khuyến
cáo liều tối đa của Vitamin K.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Các thận trọng và lưu ý khác:
Vitamin không thể thay thế cho những bữa ăn thường ngày.
Nếu triệu chứng không đỡ xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Không nên dùng quá 20mcg Vitamin D một ngày (đây là mức thấp nhất vẫn không có báo cáo có
tác dụng không mong muốn.

Thông bảo cho bác sỹ nếu có bất kỳ phản ứng nào xảy ra khi dùng thuốc Ạ ƑL fe

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏiý kiến của bác sỹ Ủy“
Trường hợp có thai và cho con bú:

Dùng được cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú

Tác động đối với khả năng lải xe và vận hành máy móc:
Dùng được khi lái xe và vận hành máy móc

Tương tác thuốc:
Bisphosphonates (Alendronate, elidronate, ibandronate, risedronate & tiludronate): Việc bố sung

canxi làm giảm hap thu Bisphosphonate. Bénh nhan nén uống Bisphosphonate 30 phút trước khi uống

Canxi, nhưng tốt nhất là nên dùng thuốc vào 2 buổi khác nhau trong ngày.

Canxi làm tăng độc tính của các Glycosid digitalis đối với tim vì tăng nồng độ canxi huyết sé
làm tăng tác dụng ức chế Na-K”-ATPase của glycosid tim. Nên tham khảo ý kiến của bác sỹ về liều
dùng thích hợp của Canxi cũng như kiểm tra nông độ canxi huyết nếu cần thiết.

Lượng canxi nên được điêu chỉnh nếu dùng cùng với Digoxin vì có khả năng có ảnh hưởng tới

nòng độ Canxi huyết. Khi dùng Canxi cùng với levothyroxine hoặc một vài nhóm khang sinh quinolone
hoặc Tetracyclin, nên hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng.

Không điều trị đồng thời với cholestyramin hoặc colestipol, phenobarbital hoặc phenytoin,
corticosteroid, vi ching cd thé gay can trở hap thu vitamin D hode lam piảm tác dụng của vitamin D.

Diéu tri déng thd! vitamin D vél thudéc lol tiểu thiazid ở bênh nhân thiểu năng tuyến cần giáp có thể làm
tăng canxi huyết
Quá liêu: Chưa có báo cáo nào được ghi nhận đối với MCHA

Mức thấp nhất có báo cáo có tác dụng không mong muôn ở Vitamin D là 50mcg/ngày.

Không có báo cáo về tác dụng không mong muốn từ Vitamin K, do đó không có mức khuyến
cáo liều tối đa của Vitamin K.
Bảo quản: Bảo quản dưới 30”C_ tránh nóng và ánh sáng. Tránh am. gf

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sàn xuất. “
Đóng gói: 60 viên nang - 12 vién/vi x 5 vi/hộp

Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất.
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Internet address: www.maxbiocare.com

Sản xuất bởi PROBIOTEC PHARMA PTY LIMI
83 Cherry Lane, Laverton North VIC 3026, Austra
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