
CALCITRA 
Caplets 

 
Composition: 
Each film coated caplet contains:  
Calcium citrate equivalent to 200 mg elemental calcium. 
 
Inactive ingredients: 
Ludipress, Magnesium stearate, Croscarmellose sodium, Opadry II pink. 
 
Product Activity: 
Calcium supplement. 
 
Contraindications: 
Calcitra is contraindicated in the following conditions: 
Hypercalcemia, hypercalciuria, renal calculi, sarcoidosis or hyperparathyroidism, dehydration, or 
electrolyte imbalance, diarrhea, malabsorption and in case of hypersensitivity to calcium citrate. 
 
Side Effects: 
In addition to the desired effects of Calcitra, some side effects may appear such as: Nausea, 
vomiting, decreased appetite, constipation, dry mouth, increased thirst, increased urination and 
allergic reactions. 
 
Precautions: 
- Consult the physician before taking Calcitra caplets by children and patients taking any other  
  medicines. 
- Consult your physician whenever calcium as a supplement was taken in large doses for a long  
   period of time. 
- Do not take Calcitra immediately after other medications; wait for 1-2 hours if possible. 
- Avoid concurrent use with other preparations containing significant amounts of calcium,  
  phosphates, magnesium or vitamin D, unless otherwise directed or approved by the physician. 
- Avoid concomitant use with certain fiber-containing foods, such foods shall be taken within 1   
   to 2 hours after Calcitra administration. 
- Avoid excessive use of alcoholic beverages, tobacco or caffeine containing beverages. 
 
Product Interactions With Other Drugs: 
If you are taking other medications concurrently or have just completed treatment with any drug, 
inform your physician in order to prevent hazards or loss of efficacy arising from product 
interactions with other drugs, this is especially important when using drugs belonging to the 
following groups: 
Antacids containing aluminium, calcitonin, calcium-channel blocking agents, calcium-containing 
preparations, magnesium-containing preparations, cellulose sodium phosphate, estrogen 
containing contraceptives, digitalis glycosides, diuretics (thiazide), etidronate, gallium nitrate, 
phenytoin, sodium fluoride, tetracyclines, excessive vitamin A& D. 
 
Pregnancy And Nursing: 
Pregnant and breastfeeding women should consult their physician before taking Calcitra caplets. 
 
 
 
 



 
Cautions: 
Calcium supplements should not be taken by persons with a history of kidney stones or kidney 
disease.  
People with weak kidneys, who already consume large amounts of calcium in their daily diet, 
should also be cautioned. 
 
To Avoid Poisoning: 
1. Keep the product out of the reach of children. 
2. If an excessive dose is taken or if a child swallowed the product accidentally, seek help at an  
    emergency and take the remaining product with you. 
3. Do not induce vomiting without consulting your physician. 
4. Do not take your product in the dark, always read the label and make sure you are taking the    
    right product. 
5. Always notice the expiry date and never use the product after the mentioned date. 
6. Avoid exposure of the product to excessive heat and humidity during storage. 
7. Use the product only as prescribed and do not exceed the recommended dose. 
 
Recommended Dosage Unless Otherwise Prescribed By Your Physician: 
Recommended dose is based on the amount necessary to meet normal nutritional needs. 
 
Missed Dose: 
Take the missed dose as soon as you remember. However, if it is almost time for your next dose, 
skip the missed dose and continue as your regular dose schedule. 
 
Direction For Use: 
1-2 caplets with a full glass of water two times daily.  
 
Storage: 
Store at temperature between 15 - 30˚ C. 
 
Presentation: 
A plastic bottle of 30 film coated caplets  
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  رتاكالسي
  أقراص

  
  : املستحضر تركيبة

  :حيتوي القرص املغلف الواحد على
  . ملغم كالسيوم 200يعادل سيرتات الكالسيوم 

  

  :املواد غري الفعالة
Ludipress, Magnesium stearate, Croscarmellose sodium, Opadry II pink                     

  

  :ستحضرعلية املفا
  .حيتوي على الكالسيوم غذائي مكّمل

  

  :دواعي عدم االستعمال
  :يف احلاالت التالية  اجيب عدم استعمال كالسيرت 

           أو فرط يف الغدة جنب(ارتفاع نسبة كالسيوم الدم، ارتفاع  نسبة كالسيوم البول، حصى الكلى، داء بووك  
    لكرتوليت، اإلسهال، ضعف االمتصاص و يف حال وجود حساسية اإل ، اجلفاف أو عدم توازن)الدرقية 

  .لسيرتات الكالسيوم  
  

  :األعراض اجلانبية
ر كالسيرت    :اإلجيابية هنالك بعض التأثريات اجلانبية اليت قد تظهر مثل اإلضافة إىل آ

د التبول و رد د العطش، ازد   .ود فعل حتسسيةقيء، غثيان، فقدان الشهية، إمساك، جفاف الفم، ازد
  

  :احتياطات
  .الذين يتناولون أدوية أخرى ىملرضمن قبل األطفال واأقراص كالسيرتا  تناولجيب استشارة الطبيب قبل  -
  .جيب استشارة الطبيب عندما يؤخذ الكالسيوم كمصدر إضايف بكميات كبرية و لفرتات  طويلة -
خذ كالسيرت  -   .تظر من ساعة إىل ساعتني إن أمكنمباشرة بعد تناول أدوية أخرى، ان اال 
  الفوسفات، املغنيسيوم أو فيتامني د  جتنب االستعمال املتزامن ملركبات أخرى حتتوي على كميات من الكالسيوم، -

  .إال يف حال أشار الطبيب خالف ذلك   
   ينصح بتناوله بعد هذا النوع من الغذاء  .مع األغذية اليت حتتوي على ألياف غذائية املستحضر جتنب استعمال -

  .اساعة أو ساعتني من تناول كالسيرت    
ت اليت حتتوي على الكافيني -  ت الروحية والتبغ واملشرو   .جتنب االستخدام املتزايد للمشرو



  :خرىاألاملستحضر مع األدوية تفاعالت 
عليـــك إبـــالغ  ،دواء أي إذا كنـــت تســـتخدم أدويـــة أخـــرى يف نفـــس الوقـــت أو كنـــت قـــد انتهيـــت مـــؤخرا مـــن اســـتخدام

، خاصـة  األخـرى األدويـة مـع املستحضـر أو نقـص يف الفاعليـة الناجتـة عـن تفاعـلالطبيب لتجنـب حـدوث أي مشـاكل 
  : األدوية اليت تنتمي إىل اجملموعات التالية

مضــادات احلموضــة  الــيت حتتــوي علــى األلومنيــوم، كالســيتونني، مثبطــات قنــوات الكالســيوم، مركبــات حتــوي كالســيوم، 
ـــدجييتالس،  مركبـــات حتـــوي مغنيســـيوم، ســـيليولوز صـــوديوم فوســـفات، موانـــع محـــل حتـــوي اســـرتوجني، جاليكوزيـــدات ال

ت ، نرتات اجلاليوم، فينيتوين، )ثيازايد(مدرات البول  دة فيتامني ا ، أتيدرو   .د ،فلورايد الصوديوم، الترتاسايكلني ، ز
  

  :اإلرضاعاحلمل و 
  .اكالسيرت أقراص    تناول جيب استشارة  طبيبك إن كنت حامال أو مرضع قبل

  

  :حتذيرات
جيـــب جتنـــب اســـتخدام مصـــدر إضـــايف للكالســـيوم لـــدى مرضـــى الكلـــى أو لـــدى األشـــخاص الـــذين يعـــانون مـــن حصـــى  

  .كلوية
رضـــى الـــذين يعـــانون مـــن ضـــعف يف عمـــل الكلـــى مـــن تنـــاول كميـــات كبـــرية مـــن الكالســـيوم يف غـــذائهم جيـــب حتـــذير امل

  .اليومي
  

  :لتجنب التسمم
  .بعيدا عن متناول أيدي األطفال احفظ املستحضر. 1
  معك بقا عليك مراجعة قسم الطوارئ و  ،عن طريق اخلطأ ة زائدة أو إذا ابتلع طفل املستحضرإذا تناولت جرع. 2
  .ستحضرامل    
 .ال حتاول إحداث التقيؤ دون استشارة الطبيب. 3
خذ املستحضر. 4 كد من امس ال    .عند كل استعماله يف الظالم و 
خذكد دا. 5 اية صالحية املستحضر وال  ريخ    .االنتهاء املذكور ريخد بع هئما من 
  .التخزين فرتة خالل تنيالرطوبة الشديدللحرارة و  جتنب تعريض املستحضر. 6
  .حسب الوصفة فقط و ال تتجاوز اجلرعة املوصوفةاملستحضر استعمل . 7
  

ا ما مل توجد تعليمات أخرى من الطبيب اجلرعة   :املوصى 
  .اجلرعة املوصوفة تعتمد على الكمية الالزمة للوصول إىل احتياجات اجلسم الغذائية

  
  
  



  :يف حال نسيان اجلرعة
فاترك اجلرعة املنسية وأكمل حسب جدول  ،تتذكر ولكن إذا اقرتب موعد اجلرعة التاليةخذ اجلرعة املنسية حاملا 

 .اجلرعات االعتيادي
  

  :طريقة االستخدام
 2-1  .مع كأس من املاء مرتني يوميا قرص

  

  :التخزين
  .درجة مئوية 30-15بني ما على درجة حرارة  حفظ املستحضرا

  

  :العبوة
  .مغلف قرص 30علبة بالستيكية حتتوي على 
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