
OGYI/30100/2012 
OGYI/6893/2014 

1. A GYÓGYSZER NEVE 
 
Calcijex 2 mikrogramm/ml oldatos injekció  
 
 
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
 
2 mikrogramm kalcitriolt tartalmaz milliliterenként. 
 
 
3. GYÓGYSZERFORMA 
 
Oldatos injekció.  
Tiszta, részecskéktől mentes, vizes oldat.   
 
 
4. KLINIKAI JELLEMZŐK 
 
4.1 Terápiás javallatok 
 
A Calcijex a krónikus veseelégtelenség miatt dializált betegek hypocalcaemiájának a kezelésére 
javasolt. Igazolt, hogy a Calcijex jelentősen csökkenti a parathormonszintet, és ennek következtében 
javítja a renális osteodystrophiát. 
 
4.2 Adagolás és alkalmazás 
 
A Calcijex oldatos injekció csak intravénásan adható. 
 
Adagolás 
 
Felnőttek 
A Calcijex optimális dózisának beállítása óvatosan, minden betegre egyénileg kell, hogy történjen. 
 
A Calcijex-terápiának a hatékonysága azon a feltételezésen alapul, hogy minden betegnél a megfelelő 
mennyiségű kalcium bevitele naponta megtörténik. A megfelelő mennyiségű kalciumbevitel 
érdekében a kezelőorvosnak vagy fel kell írnia kalciumot, vagy tájékoztatnia kell a beteget a 
táplálékból felvehető kalcium mennyiségéről. 
 
A Calcijex javasolt kezdő dózisa 1 mikrogramm (kb. 0,02 mikrogramm/kg) háromszor hetente, 
másnaponta. A kezdő dózis hetente háromszor 0,5-4,0 mikrogramm között változhat. A Calcijex 
intravénás bóluszban is adható katéteren keresztül a hemodialízis végén. Amennyiben a 
hypocalcaemia biokémiai paramétereiben és klinikai tüneteiben nem következik be megfelelő 
változás, a dózist emelni lehet 0,5 és 1 mikrogrammal kettő- és négyhetes intervallumokban. 
Az adagolás emelését 0,25 mikrogrammtól lehet kezdeni 2,0 mikrogrammig. Jelentettek hetente 
háromszor adagolt 8 mikrogrammos maximális dózist is. 
Ezen titrációs időszakban a szérum kalcium- és foszfátszintjét hetente legalább kétszer ellenőrizni kell, 
és amennyiben hypercalcaemia figyelhető meg vagy a szérumkalcium és -foszfát szorzata nagyobb, 
mint 70 mg2/dl2, a gyógyszer adását azonnal abba kell hagyni, és meg kell várni, amíg a paraméterek 
újra el nem érik a normális szintet. 
Ilyen esetben a Calcijex újraadását alacsonyabb dózissal kell kezdeni. A legtöbb hemodializált beteg 
jól reagál a heti háromszor adott 0,5 és 3,0 mikrogramm közötti dózisra. A dózis emelését ennek 
megfelelően egyénileg kell meghatározni, figyelembe véve a parathormonszintet, a szérum kalcium és 
foszfát szintjét. A dózistitráláshoz az alábbi adagolás javasolt: 
 
Parathormon (PTH)-szint  Kalcitriol dózis 
Ugyanolyan vagy nő  Növelni 
Kevesebb mint 30%-kal csökken Növelni 
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Parathormon (PTH)-szint  Kalcitriol dózis 
Több mint 30%-kal, de kevesebb, mint 60%-kal csökken  Fenntartani 
60% felett csökken Csökkenteni  
1,5-3-szorosa a normális szintnek  Fenntartani 
 
Dializált betegek közepes és súlyos másodlagos hyperparathyreoidismusa 
 
A klinikai vizsgálatokból nyert korlátozott adatok alapján a dializált betegeknél kialakult közepes és 
súlyos másodlagos hyperparathyreoidismusban a kezdő adag, a másodlagos hyperparathyreoidismus 
súlyosságától függően, heti háromszor másnaponta adott 1,0 és 2,0 mikrogramm között van. Hetente 
kétszer adott 0,5 és 4,0 mikrogramm is alkalmazható ebben a betegcsoportban a 
hyperparathyreoidismus súlyosságától függően. Amennyiben a hypocalcaemia biokémiai 
paramétereiben és klinikai tüneteiben nem következik be megfelelő változás, a dózist emelni lehet 
0,25 és 0,5 mikrogrammal kettő- és négyhetes intervallumokban. Ilyenkor a dózist 
0,25 mikrogrammról 2,0 mikrogrammra emelték, és a maximális dózis heti háromszor adott 
8 mikrogramm volt a súlyos másodlagos hyperparathyreoidismusban szenvedő betegek kis 
csoportjában. A laboreredmények szoros kontrollja és egyéb, az előzőekben részletezett kontroll 
alapvető a terápia során, kiváltképp a dózisemelés alatt. A dózist csökkenteni kell, ahogy a 
parathormon szintje csökken a terápia következtében. Parathyreoidectomia megfontolandó azon súlyos 
másodlagos hyperparathyreoidismusban szenvedő betegeknél, akik nem reagálnak egyéb kezelésre. 
 
A Calcijex magasabb dózisa lehet szükséges azon betegeknél, akik barbiturátokat vagy antikonvulzív 
szereket szednek, mivel ezek csökkentik a Calcijex hatását. A kortikoszteroidok is ellensúlyozhatják a 
Calcijex hatását. 
 
Mint a parenterálisan alkalmazott készítményeket általában, a Calcijexet is meg kell vizsgálni a beadás 
előtt vizuálisan az apró szemcséjű anyagok miatt. Habár a kalcitriol önmagában színtelen, kristályos 
anyag, a nátrium-aszkorbát, amit antioxidánsként alkalmaznak a Calcijexben, fehér vagy halványsárga 
színű és oxigénnel érintkezve sárgává válhat.  
 
A Calcijexet 1 ml-es műanyag fecskendőbe kell felszívni és intravénásan, bóluszban kell beadni a 
dialízis végén. A dialízis végén a katéteren keresztül is be lehet adni. 
 
Gyermekek 
A Calcijex oldatos injekció alkalmazása nem ajánlott gyermekeknél, mivel a készítmény hatásossága 
és biztonságossága nem igazolt (lásd 5.1 pont). 
 
Idősek 
Mint a felnőttek esetén. 
 
4.3 Ellenjavallatok 
 
A Calcijex ellenjavallt: 
• a készítmény hatóanyagával vagy az ugyanabba a gyógyszercsoportba tartózó gyógyszerrel vagy a 

6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység, 
• minden, hypercalcaemiával járó megbetegedés, 
• bizonyítható D-vitamin toxicitás esetén. 
 
4.4 Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések 
 
Általános 
A kalcitriol és a hypercalcaemia kialakulása között szoros összefüggés van. A Calcijex nagy dózisának 
adása hypercalcaemiát és néhány esetben hypercalciuriát válthat ki, éppen ezért a kezelés elején a 
szérum kalcium- és foszfátszintjét ellenőrizni kell legalább kétszer hetente. Ha hypercalcaemia alakul 
ki a gyógyszer adását azonnal abba kell hagyni. Amint a szérum kalciumszint 1 mg/100 ml-rel 
(250 µmol/l) a normálérték (9-11 mg/100 ml vagy 2250-2750 µmol/l) fölé emelkedik, vagy a szérum 
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kreatininszint 120 µmol/l fölé emelkedik, a Calcijex-kezelést azonnal le kell állítani, amíg a 
normocalcaemia helyre nem áll (lásd 4.2 pont). 
 
A diéta megváltozása (pl. tejtermékek megnövekedett fogyasztása) következtében a kalciumbevitel 
hirtelen növekedése vagy a kalciumtartalmú készítmények ellenőrizetlen bevitele hypercalcaemiát 
válthat ki. A betegeket és a családtagjaikat fel kell világosítani, hogy az előírt étrend pontos betartása 
elengedhetetlenül szükséges, és tájékoztatni kell őket arról, hogy hogyan ismerik fel a hypercalcaemia 
tüneteit.  
 
Az immobilizált betegeket, pl. azokat, akik műtéten estek át, különösen veszélyezteti a hypercalcaemia 
kialakulása. 
 
A Calcijex adását óvatosan kell alkalmazni digitáliszt szedő betegeken, mivel a hypercalcaemia 
ezeknél a betegeknél kardiális aritmiát válthat ki. 
 
Adinámiás csontbetegség alakulhat ki, ha a PTH-szint kórosan lecsökken. Az adinámiás csontbetegség 
kialakulásának monitorozása vagy csontbiopsziával, vagy pedig a parathormon szintjének 
ellenőrzésével lehetséges. A csontbiopszia csak akkor fogadható el az adinámiás csontbetegség 
kialakulásának monitorozására, ha a csontbiopsziát egyéb diagnosztikai okból amúgy is elvégeznék. 
Ha nem végeznek más (diagnosztikus) okból biopsziát, a PTH-szint használható a csontátépülés 
(turnover) mértékének jelzésére. A parathormon szintjének ellenőrzése ebből a célból teljesen 
megfelel. Ha a PTH-szint az ajánlott céltartomány (a normál felső érték 1,5-3-szorosa) alá esik a 
kalcitriollal kezelt betegeknél, a kalcitriol adagot csökkenteni kell, vagy le kell állítani a terápiát.. A 
kalcitriol-kezelés leállítása rebound-effektust eredményezhet, így a fenntartó dózis felé történő 
megfelelő lefelé titrálás ajánlott. 
 
Mivel a kalcitriol a rendelkezésre álló leghatékonyabb D-vitamin metabolit, a Calcijex-kezelés alatt 
más D-vitamin készítményt nem kell rendelni, ezáltal biztosítva a D-hypervitaminosis elkerülését. 
Ha a beteg ergokalciferolról (D2-vitamin) vált át kalcitriolra, több hónapot vehet igénybe, hogy a vér 
ergokalciferol szintje a kiindulási szintre térjen vissza (lásd 4.9 pont). 
Calcijex-et szedő, egészséges veseműködésű betegeknél el kell kerülni a dehydratiót. Gondoskodni 
kell megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről. Egészséges veseműködésű betegeknél a krónikus 
hypercalcaemia a szérum kreatininszint emelkedésével járhat. 
 
Azon dializált betegeknek, akiknek magas a foszfátszintjük, megfelelő foszfátkötőt kell alkalmazni. 
Alumíniumtartalmú foszfátkötő ágens csak kivételes körülmények között alkalmazható. 
 
Alacsony kalciumtartalmú dializáló folyadék alkalmazása hasznos lehet olyan betegeknél, akiknél 
hypercalcaemia alakul ki, miközben kalcium-alapú foszfátkötő ágenst kap D-vitamin-analógokkal 
kombinálva. 
 
A kalcitriol növeli a szérum anorganikus foszfátszintjét. Míg ez a hypophosphataemiás betegeknél 
kívánatos, a veseelégtelenségben szenvedő betegeknél az ektópiás kalcifikáció veszélye miatt 
elővigyázatosság szükséges.  
Ilyen esetekben a plazma foszfátszintet a megfelelő foszfátkötő szerek per os alkalmazásával és 
alacsony foszfáttartalmú étrenddel a normális szinten (2-5 mg/100 ml vagy 0,65-1,62 mmol/l) kell 
tartani. 
A szérum kalcium- és foszfátszint szorzata (Ca × P) nem haladhatja meg a 70 mg2/dl2-t. 
 
A Calcijex-szel kezelt, D-vitamin-rezisztens rachitisben (familiaris hypophosphataemia) szenvedő 
betegeknek folytatniuk kell a per os foszfátkezelésüket.  
Mindazonáltal számításba kell venni a Calcijex esetleges intestinalis foszfát abszorpciót stimuláló 
hatását, mivel ez a hatás megváltoztathatja a foszfátpótlás szükségletet. 
 
A D-vitamin bármely formájának túladagolása veszélyes lehet (lásd 4.9 pont). A D-vitamin és 
metabolitjainak túladagolása olyan súlyos lehet, hogy sürgősségi beavatkozásra lehet szükség. 
Krónikus hypercalcaemia általános vascularis kalcifikációhoz, nephrocalcinosishoz és más lágyszöveti 
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kalcifikációhoz vezethet. A lágyszöveti kalcifikáció korai diagnosztizálásában hasznos lehet a terület 
radiológiai vizsgálata. 
 
Információ a betegeknek 
A betegeket informálni kell a megfelelő diétáról és a kalciumpótlásról, valamint arról, hogy a recept 
nélkül kapható gyógyszerek szedését egyeztesse orvosával, beleértve a magnéziumtartalmú 
savkötőket. A betegeket óvatosan fel kell világosítani a hypercalcaemia tüneteiről (lásd 4.8 pont). 
 
Alapvető laboratóriumi vizsgálatok  
A szérum kalcium-, foszfát-, magnézium, alkalikus-foszfatáz és a 24 órás vizelet kalcium- és 
foszfátvizsgálatait időnként el kell végezni. A terápia kezdetén a szérumkalcium és -foszfát 
meghatározását gyakrabban (hetente kétszer) kell elvégezni. 
 
Idősek 
A kalcitriollal végzett klinikai vizsgálatokban nem szerepelt megfelelő számú 65 éves vagy idősebb 
személy annak meghatározásához, hogy eltérő terápiás választ adnak-e a fiatalabbakhoz képest. A 
klinikai tapasztalatokról beszámoló más jelentések nem mutattak ki különbségeket az idős és a 
fiatalabb betegek terápiás válaszaiban. Általában véve az idős betegek dózisának megválasztását 
óvatosan kell végezni, rendszerint az adagolási tartomány alsó végétől kezdve, figyelembe véve a 
csökkent máj-, vese- vagy szívfunkciót és az egyidejűleg fennálló betegségeket, illetve egyéb 
gyógyszeres kezeléseket. 
 
Gyermekek 
A kalcitriol oldatos injekció alkalmazásával kapcsolatban korlátozott adat áll rendelkezésre gyermekek 
esetén. A kalcitriol hatásosságát és biztonságosságát gyermekeknél nem igazolták. 
 
4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
 
Mivel a kalcitriol a rendelkezésre álló leghatékonyabb D-vitamin metabolit, a Calcijex-kezelés alatt 
más D-vitamin készítményt nem kell rendelni, ezáltal biztosítva a D-hypervitaminosis elkerülését. 
Ha a beteg ergokalciferolról (D2-vitamin) vált át kalcitriolra, több hónapot vehet igénybe, hogy a vér 
ergokalciferol szintje a kiindulási szintre térjen vissza. 
 
A Calcijex-kezelés alatt a D-vitamin és származékai farmakológia adagjait a lehetséges additív 
hatások és a hypercalcaemia elkerülése érdekében mellőzni kell. 
A diétás utasításokat, különösen a kalciumpótlásra vonatkozóakat pontosan be kell tartani, és a 
hozzáadott kalciumot tartalmazó készítmények ellenőrizetlen bevitelét kerülni kell. 
 
A tiazid diuretikumokkal való egyidejű kezelés növeli a hypercalcaemia kockázatát.  
 
A digitálisszal kezelt betegeknél a kalcitriol adagolását óvatosan kell meghatározni, mivel az ilyen 
betegeknél szívritmuszavarokat válthat ki (lásd 4.4 pont). 
 
A D-vitamin-analógok között funkcionális antagonizmus áll fent, ami elősegíti a kalcium 
felszívódását, míg ugyanez a kortikoszteroidok esetén gátolja azt. 
 
A magnéziumtartalmú gyógyszerek (pl. antacidok) hypermagnesaemiát okozhatnak, ezért azokat a 
krónikus dialízisben részesülő betegek a Calcijex-kezelés alatt nem szedhetik.  
 
Mivel a Calcijex hatással van a belekben, vesékben és csontokban zajló foszfát-transzportra is, ezért a 
foszfátkötő szerek adagolását a szérum foszfátszinthez kell igazítani (normálértékek: 2-5 mg/100 ml 
vagy 0,65-1,62 mmol/l). 
 
A D-vitamin-rezisztens rachitisben (familiaris hypophosphataemia) szenvedő betegeknek folytatniuk 
kell a per os foszfátkezelésüket. Mindazonáltal számításba kell venni a Calcijex esetleges intestinalis 
foszfát abszorpciót stimuláló hatását, mivel ez a hatás megváltoztathatja a foszfátpótlás szükségletet. 
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Az enziminduktorok, mint például a fenitoin vagy a fenobarbitál alkalmazása fokozott 
metabolizmushoz és ezáltal a szérum kalcitriol-koncentráció csökkenéséhez vezethet. Ezért ezeknek a 
gyógyszereknek az egyidejűleg történő adásakor magasabb kalcitriol adagok lehetnek szükségesek.  
 
4.6 Termékenység, terhesség és szoptatás 
 
Terhesség  
Terhes nőkön nem végeztek klinikai vizsgálatokat.  
Vemhes nyulaknál a D-vitamin majdnem halálos per os adagjai a foetusoknál supravalvularis aorta 
stenosist idéztek elő. Nincs arra utaló bizonyíték, hogy a D-vitamin embernél akár nagyon magas 
dózisokban is teratogén lenne. A Calcijex terhesség alatt csak akkor alkalmazható, ha az előnyök 
meghaladják a magzatra gyakorolt potenciális kockázatot.  
 
Szoptatás 
Feltételezhető, hogy az exogén kalcitriol átjut az anyatejbe. Tekintettel az anyáknál kialakuló 
hypercalcaemia és a szoptatott csecsemőknél létrejövő Calcijex okozta mellékhatások lehetőségére, az 
anyák szoptathatnak a kezelés alatt, feltéve, hogy az anya és a csecsemő kalciumszintjét ellenőrzik. 
 
4.7 A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre 
 
A jelentett nemkívánatos események farmakodinámiás profilja alapján ez a készítmény 
feltételezhetően biztonságos, vagy nem valószínű, hogy kedvezőtlenül befolyásolná a 
gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket. 
 
4.8 Nemkívánatos hatások, mellékhatások 
 
Ritkán jelentettek túlérzékenységi reakciókat, beleértve az anafilaxiás sokkot és a beadás helyén 
fellépő bőrpírt. 
Alkalmanként megfigyeltek a beadáskor fellépő enyhe fájdalmat. 
A kalcitriol injekció mellékhatásai általánosságban hasonlóak a túlzott D-vitamin bevitel esetén 
fellépő reakciókhoz. A hypercalcaemiát okozó D-vitamin mérgezés korai és késői tünetei közé 
tartozik: 
Korai: Asthenia, fejfájás, aluszékonyság, nausea, hányás, szájszárazság, constipatio, myalgia, 
csontfájdalom, dysgeusia, étvágytalanság, hasi fájdalom, dyspepsia. Ezeknek a mellékhatásoknak a 
Calcijex klinikai vizsgálatai során jelentett előfordulási gyakorisága az 1. táblázatban került 
felsorolásra. 
Késői: Polyuria, polydipsia, étvágytalanság, testtömegcsökkenés, nocturia, conjunctiva meszesedés, 
pancreatitis, fényérzékenység, rhinorrhoea, pruritus, hyperthermia, csökkent libido, a vér 
karbamidszintjének emelkedése, albuminuria, hypercholesterinaemia, aszpartát-aminotranszferáz-szint 
emelkedése, alanin-aminotranszferáz-szint emelkedése, calcinosis, hypertensio, szívritmuszavarok, 
izomgyengeség, paresthaesia, dehydratio, apathia, húgyúti fertőzések és ritkán psychosis. Ezeknek a 
mellékhatásoknak a Calcijex klinikai vizsgálatai során jelentett előfordulási gyakorisága az 
1. táblázatban került felsorolásra. 
 
Az 1. táblázatban felsorolt mellékhatások szervrendszerenként és gyakoriság szerint kerültek 
felsorolásra az alábbi gyakorisági kategóriák szerint: Nagyon gyakori (≥1/10); gyakori 
(≥ 1/100 - <1/10); nem gyakori (≥1/1000 - <1/100); ritka (≥1/10 000 - <1/1000); nagyon ritka 
(< 1/10 000), nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg). Az egyes gyakorisági 
kategóriákon belül a mellékhatások csökkenő súlyosság szerint kerültek felsorolásra. 
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1. táblázat: A Calcijex klinikai vizsgálatai során kalcitriol-kezelésben részesülő betegeknél 
előforduló mellékhatások összefoglalása 
 
Szervrendszer  Nagyon 

gyakori 
Gyakori Nem gyakori Nem ismert 

Fertőző 
betegségek és 
parazitafertőzések 

 Húgyúti fertőzések   

Immunrendszeri 
betegségek és 
tünetek 

 Túlérzékenység   

Anyagcsere- és 
táplálkozási 
betegségek és 
tünetek 

 Étvágytalanság 
Dehydratio 

 Polydipsia, 
Hypercholesterinae
mia 
 

Pszichiátriai 
kórképek  

   Csökkent libido 
Apathia 
Psychosis 

Idegrendszeri 
betegségek és 
tünetek  

Fejfájás 
 

Aluszékonyság 
Paresthaesia 

Dysgeusia  

Szembetegségek 
és szemészeti 
tünetek 

   Conjunctiva 
meszesedés 
Fényérzékenység 

Szívbetegségek 
és a szívvel 
kapcsolatos 
tünetek 

   Szívritmuszavarok 

Érbetegségek és 
tünetek 

 Hypertensio   

Légzőrendszeri, 
mellkasi és 
mediastinalis 
betegségek és 
tünetek 

  Rhinorrhoea  

Emésztőrendszeri 
betegségek és 
tünetek  

 Nausea 
Hányás 
Szájszárazság 
Constipatio 
Hasi fájdalom,  
Dyspepsia 

Pancreatitis 
 

 

A bőr és a bőr 
alatti szövet 
betegségei és 
tünetei 
 

 Pruritus   

A csont- és 
izomrendszer, 
valamint a 
kötőszövet 
betegségei és 
tünetei 

 Myalgia Csontfájdalom 
Izomgyengeség 

 

Vese- és húgyúti 
betegségek és 
tünetek 

   Polyuria 
Nocturia 
Albuminuria 
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Szervrendszer  Nagyon 
gyakori 

Gyakori Nem gyakori Nem ismert 

Általános 
tünetek, az 
alkalmazás 
helyén fellépő 
reakciók 

Fájdalom A beadás helyén 
fellépő fájdalom 
Asthenia 

A beadás helyén 
fellépő reakció 
Calcinosis 

Hyperthermia  

Laboratóriumi és 
egyéb vizsgálatok 
eredményei 
 

  Testtömegcsökkenés 
Aszpartát-aminotransz
feráz-szint emelkedése 

A vér 
karbamidszintjének 
emelkedése 
Alanin-aminotransz
feráz-szint 
emelkedése 

 
Mivel a kalcitriol D-vitamin aktivitást fejt ki, a nagyon magas D-vitamin adagok bevételekor észlelt 
mellékhatásokhoz hasonló mellékhatások, azaz hypercalcaemia szindróma vagy kalcium intoxikáció 
alakulhat ki (a hypercalcaemia súlyosságától és időtartamától függően) (lásd 4.2 pont és 4.4 pont). 
Esetenként az akut tünetek közé tartozhat az étvágytalanság, a fejfájás, a hányinger, a hányás, a hasi 
fájdalom, a gyomorfájdalom és a székrekedés.  
 
A kalcitriol rövid biológiai felezési ideje következtében a farmakokinetikai vizsgálatok az emelkedett 
szérum kalciumszintnek a kezelés abbahagyása után néhány napon belül bekövetkező 
normalizálódását mutatták, ami sokkal gyorsabb volt, mint a D3-vitaminkészítményekkel történt 
kezelés esetén.  
 
A krónikus hatások közé tartozhat az izomgyengeség, testtömeg-csökkenés, a szenzoros zavarok, a 
láz, szomjúság, polydipsia, polyuria, dehydratio, apathia, a növekedési retardatio és a húgyúti 
fertőzések.  
 
Egyidejű hypercalcaemia és > 6 mg/100 ml-es vagy > 1,9 mmol/l-es hyperphosphataemia esetén 
calcinosis következhet be. Ez röntgenvizsgálaton látható lehet.  
 
Érzékeny egyéneknél túlérzékenységi reakciók, pl. bőrkiütés, erythema, pruritus és urticaria 
alakulhatnak ki. 
 
Laboratóriumi eltérések  
Egészséges veseműködésű betegeknél a krónikus hypercalcaemia a szérum kreatininszint 
emelkedésével járhat. 
 
A forgalomba hozatalt követő tapasztalatok 
A Calcijex összes indikációban történő klinikai alkalmazását követően 15 év alatt jelentett 
mellékhatások száma nagyon alacsony, és minden egyes mellékhatás, beleértve a hypercalcaemiát is, 
0,001%-os vagy még kisebb arányban fordul elő. 
 
Az injekció alkalmazásával kapcsolatos akut tünetek a gyengeség, aluszékonyság, szájszárazság, 
izomfájdalom, fémes íz a szájban és a gyomortáji diszkomfort. 
 
Az injekció alkalmazásával kapcsolatos további krónikus tünetek közé tartozik a nocturia, 
kalcifikációs conjunctivitis, pancreatitis, fényérzékenység, rhinorrhea, csökkent libidó, emelkedett vér 
karbamid nitrogénszint, albuminuria, hypercholesterinaemia, emelkedett SGOT és SGPT-értékek, 
ektópiás meszesedés, hypertensio, szívritmuszavarok és ritkán manifeszt pszichózis. 
 
Ritkán megfigyeltek anafilaxiás sokkot és lokalizált vörösséget az injekció beadási helyén. Néhány 
esetben megfigyeltek enyhe fájdalmat az injekció beadási helyén. 
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Feltételezett mellékhatások bejelentése 
A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez 
fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen 
kísérni.  
Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság 
részére az V. függelékben található elérhetőségek valamelyikén keresztül. 
 
4.9 Túladagolás 
 
A tünetmentes hypercalcaemia kezelésével kapcsolatban lásd a 4.2 pontot. 
 
Mivel a kalcitriol egy D-vitamin származék, ezért a túladagolás tünetei ugyanazok, mint a D-vitamin 
túladagolásáé. Nagy dózisú kalcium és foszfát Calcijex-szel történő egyidejű bevitele hasonló 
tüneteket idézhet elő. A szérum kalcium- és foszfátszint szorzata (Ca × P) nem haladhatja meg a 
70 mg2/dl2-t. A dializáló oldat magas kalciumszintje elősegítheti a hypercalcaemia kialakulását. 
 
A D-vitamin intoxikáció akut tünetei: étvágytalanság, fejfájás, hányinger, hányás, hasi fájdalom vagy 
felső hasi fájdalom, székrekedés. 
Krónikus tünetek: izomgyengeség, testtömeg-csökkenés, szenzoros zavarok, láz, szomjúság, 
polydipsia polyuria, dehydratio, apathia, növekedési retardatio, húgyúti fertőzések. A hypercalcaemia 
következménye a renalis cortex, a myocardium, a tüdők és a pancreas metastaticus kalcifikációja.  
 
A szérum kalciumszint ismételt meghatározása javasolt. Ha a szérum kalciumszint emelkedése tartós, 
foszfátok és kortikoszteroidok adhatók, és a megfelelő diurézis biztosítása érdekében lépéseket kell 
tenni. 
 
A hypercalcaemia a magasabb szintek (>3,2 mmol/l) esetén veseelégtelenséghez vezethet, különösen 
akkor, ha a vér foszfátszintje normális vagy a beszűkült vesefunkció következtében emelkedett. 
 
A hypercalcaemia és a túladagolás kezelése hemodializált betegeken  
A hypercalcaemia (a normálérték felső határát több mint 1 mg/dl-lel meghaladó érték) általános 
kezelése a Calcijex-terápia azonnali leállításából, az alacsony kalciumtartalmú diéta bevezetéséből és a 
kiegészítő kalciumbevitel leállításából áll. A dializáló folyadékban a kalcium koncentráció 
csökkentése megfontolandó. A szérum kalciumszintjét naponta ellenőrizni kell, amíg a 
normocalcaemia vissza nem áll. A hypercalcaemia általában 2-7 napon belül megszűnik. Amikor a 
kalciumszint újra normális szintre állt be, a Calcijex-terápia újra elkezdhető az előző kezelésnél 
alkalmazottnál 0,5 mikrogrammal alacsonyabb dózissal. A szérum kalciumszintet legalább hetente 
kétszer mérni kell minden dózisváltozás után. 
 
Tartósan fennálló vagy jelentősen emelkedett szérum kalciumszintet kezelni lehet kalciummentes 
dializáló folyadékkal végzett dializálással.  
 
A Calcijex véletlen túladagolásának kezelése 
A Calcijex akut véletlen túladagolásának a kezelése általános szupportív lépésekkel kezdődik, ami 
szérum elektrolitszintek (kiváltképp a kalcium) meghatározásából, a kalcium vizeletbe való 
kiválasztásának a meghatározásából és a hypercalcaemia EKG-jeleinek az értékeléséből áll. Az ilyen 
jellegű monitorozás a digitáliszt szedő betegeknél még fontosabb. A kiegészítő kalcium adásának 
abbahagyása és a kalciumszegény diéta bevezetése szintén javasolt a véletlenszerű túladagolás esetén. 
A kalcitriol farmakológiai hatásából adódóan a 3-5 napon túli monitorozás valószínűleg szükségtelen. 
Amennyiben a magasabb szérum kalciumszint továbbra is fennáll, több terápiás alternatíva is szóba 
jöhet a beteg állapotától függően. Ezek lehetnek gyógyszerek, úgymint: biszfoszfonátok, mitramicin, 
kalcitonin, gallium nitrát és kortikoszteroidok, valamint a forszírozott diurézis bevezetése. Ugyancsak 
alkalmaztak peritoneális dialízist és hemodialízist kalciummentes dializáló folyadékkal. 
 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc
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5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 
 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok 
 
Farmakoterápiás csoport: A- és D-vitamin, beleértve a kettő kombinációját  
ATC kód: A11CC04 
 
A kalcitriol a D3-vitamin (kolekalciferol) aktív formája. A természetes vagy endogén D-vitamin 
emberben főleg a Nap ibolyántúli fényének sugaraitól függ, ami a bőrben a 7-dehidrokoleszterint 
D-vitaminná alakítja át. A D3-vitamin a májban és a vesében átalakul, és így válik teljesen aktívvá. Az 
első átalakulás a májban történik és a D3-25-hidroxiláz enzim katalizálja, és ennek következtében 
alakul ki a termék, a 25-(OH)D3 (kalcifediol). Ez a termék a vese mitokondriumaiban hidroxiláción 
megy keresztül, amit a 25-hidroxivitamin D3-1α-hidroxiláz katalizál és kialakul az 1α-25-(OH)2D3 
(kalcitriol), a D3-vitamin aktív formája. D-vitamin-rezisztens állapot alakulhat ki urémiás betegeknél, 
mivel a vese nem képes az előanyagot (kalcifediol) aktív termékké, kalcitriollá átalakítani.  
 
A kalcitriol célszövetei a bél, a csont, a vese és a mellékpajzsmirigy. A kalcitriol a D3-vitamin 
legaktívabb formája, ami stimulálja a kalciumtranszportot a bélben. Akut urémiás patkányokban 
kimutatták, hogy a kalcitriol stimulálja a kalcium bélből való felszívódását. A kalcitriol a csontban - a 
parathormonnal együtt - stimulálja a kalcium reabszorpcióját, a vesében pedig növeli a kalcium 
tubuláris reabszorpcióját. In vitro és in vivo vizsgálatok kimutatták, hogy a kalcitriol gátolja a 
parathormon szintézisét és szekrécióját. 
 
A kalcitriol bólusz injekció alkalmazását követően hamar megjelenik a véráramban. A 
D-vitamin-metabolitok a vérben specifikus fehérjékhez kötődve transzportálódnak. A kalcitriol 
farmakológiai hatása kb. 3-5 napig tart. A kalcitriolnak két metabolikus átalakulása ismert, az egyik 
1,24,25-(OH)D3 a másik pedig kalcitronsav (calcitroic acid). 
 
Klinikai vizsgálatok gyermekeknél: 
A biztonságos adagolás körülményeit és a klinikai hatásosságot 12 hétig tartó randomizált, kettős-vak, 
placebo-kontrollált vizsgálatban 47 2-18 éves korú, veseelégtelenségben szenvedő, hemodializált 
gyermeken vizsgálták. A kezdő adag 0,5, 1,0 vagy 1,5 mikrogramm volt heti 3-szori adagban az intakt 
parathormon (iPTH) szintjének figyelembevételével (<500 pg/ml, 500-1000 pg/ml vagy >1000 pg/ml). 
A kalcitriol dózisát 0,25 mikrogrammos adagokban emelték a szérum iPTH-, kalcium- és 
kalcium x foszfát-szintjének alakulását követve. 13-18 éves gyermekek csoportjában a kalcitriollal 
kezeltek 44%-ában az iPTH-alapérték 30%-kal csökkent, míg a placebo csoportban lévő 
gyermekeknél a csökkenés csak 16% volt. A különbség statisztikailag nem szignifikáns. A 2-12 
évesek csoportjában a kezeltek (80%) és nem kezeltek (20%) közötti különbség 51% volt. A kevés 
értékelhető adat miatt statisztikai kiértékelést nem végeztek. 
 
5.2 Farmakokinetikai tulajdonságok 
 
Jól ismert az irodalomból, hogy - függetlenül a beadás módjától - a kalcitriol metabolikus hatása a 
csúcs elérése után még hosszú ideig tart azután, hogy a hormon plazmaszintje visszatért az alapértékre. 
A kalcitriol farmakokinetikai vizsgálatai hasznosak lehetnek annak demonstrálására, hogy a beadott 
hormon véráramba kerülése és eliminációja ugyanúgy történik, mint az endogén módon szintetizált 
terméké, az optimális dózis meghatározásában azonban kis jelentőséggel bírnak. A kalcitriol optimális 
mennyiségének adását egyénileg kell meghatározni a kialakult kalciumhiány típusának, időtartamának 
és súlyosságának alapján. 
 
5.3 A preklinikai biztonságossági vizsgálatok eredményei 
 
Karcinogenezis, mutagenezis, fertilitásra gyakorolt hatás 
Állatokon hosszú távú vizsgálatokat nem végeztek a kalcitriol karcinogén hatásának értékelésére. A 
mutagenitás nem bizonyított Ames módszerrel vizsgálva. Az orálisan adott kalcitriolnak nincs 
szignifikáns hatása a fertilitásra. 
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6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
 
6.1 Segédanyagok felsorolása 
 
poliszorbát 20 
nátrium-klorid 
nátrium-aszkorbát 
nátrium-foszfát-monohidrát 
nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát 
nátrium-edetát-dihidrát 
nitrogén 
injekcióhoz való víz 
 
6.2 Inkompatibilitások 
 
Ismert, hogy a kalcitriol hozzátapad a PVC-ből készült tasakokhoz és tubusokhoz. Éppen ezért nem 
adható együtt dializáló folyadékkal a dialízis során mivel a dózis jelentősen csökkenhet annak 
következtében, hogy a gyógyszer hozzátapad a PVC-tasakhoz vagy -tubushoz (lásd 4.2 pont).   
 
6.3 Felhasználhatósági időtartam 
 
Az eredeti csomagolásban: 2 év. 
 
6.4 Különleges tárolási előírások 
 
Legfeljebb 25°C-on, fénytől, fagyástól és extrém hőtől védve tárolandó. 
 
6.5 Csomagolás típusa és kiszerelése 
 
1 ml oldat barna üvegampullába töltve. 
10 db ampulla műanyag tálcán és dobozban. 
 
6.6 A megsemmisítésre vonatkozó különleges óvintézkedések 
 
A megsemmisítésre vonatkozóan nincsenek különleges előírások. 
 
Bármilyen fel nem használt gyógyszer, illetve hulladékanyag megsemmisítését a gyógyszerekre 
vonatkozó előírások szerint kell végrehajtani. 
 
Megjegyzés:  (egy keresztes) 
Osztályozás: II/3 csoport 
Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. 
§-ának ga) pontja szerinti rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó 
szolgáltatók által biztosított körülmények között alkalmazható gyógyszer (I). 
 
 
7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 
 
AbbVie Kft. 
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. 
Magyarország  
 
 
8. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA 
 
OGYI-T-2171/01 10x  



11 
 

 
 
9. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY ELSŐ KIADÁSÁNAK/ 

MEGÚJÍTÁSÁNAK DÁTUMA 
 
A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma: 1993. május 11. 
 
A forgalomba hozatali engedély legutóbbi megújításának dátuma: 2009. április 22. 
 
 
10. A SZÖVEG ELLENŐRZÉSÉNEK DÁTUMA 
 
2014. március 31. 
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