
VÅRE VEGANSKE PRODUKTER

Nycoplus Folsyre

Nycoplus Jern 27 mg og 20 mg

Nycoplus Magnesium+Calcium

Nycoplus Magnesium 350 mg

Nycoplus Magnesium 120 mg (reseptfritt legemiddel)

Nycoplus Selen med E-vitamin

Nycoplus Sink

Nycoplus C-spesial

Nycoplus C-vitamin 1000 mg 
(sitron, appelsin, solbær og tranebær)

Nycoplus C-vitamin 200 mg

Nycoplus K2-vitamin

Nycoplus B-kompleks

Nycoplus Calcium 500 mg

Nycoplus Vegetabilsk Omega-3 fra alger

Nycoplus Jod

Nycoplus B12-vitamin

Nycoplus Multi uten A, D og K

Nycoplus Vegansk D3-vitamin (10 og 20 µg)

Nycoplus Jerndråper

Nycoplus C-vitamin 250 mg

Nycopro Laktase (40 og 60 tabletter)

Nycoplus D3-vitamin re styrker 10, 20, 40, 80 

VÅRE VEGETARISKE PRODUKTER

Nycoplus C-vitamin 1000 mg og 10  µg D-vitamin med ingefær

µg)

Nycoplus Multi Barn*

Nycoplus Multi Vitaminmikstur*

Nycoplus D-Dråper*

Nycoplus Multi 100  og 200 tabletter*

Nycoplus Calcium + vitamin K og vitamin D3*

Nycoplus Calcium + vitamin D3*

Nycoplus Calcigran Forte* (reseptfritt legemiddel)

Nycoplus Ferro-Retard (inneholder laktose) (reseptfritt legemiddel)

Nycopro Reise (kan inneholde spor av melk)

Nycopro Daglig (kan inneholde spor av melk)

*ikke veganske pga D-vitamin fra lanolin/ullfett

PRODUKTOVERSIKT
Våre produkter som ikke inneholder 
animalske ingredienser



Nycoplus Calcigran Forte, Orifarm Healthcare. 
Kalsiumpreparat med D-vitamin.             A12A

TYGGETABLETTER 500 mg/400 IE: Nycoplus Calcigran Forte: Hver tyggetablett inneh.: Kalsiumkarbonat 
tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 10 µg tilsv. 400 IE, xylitol, sukralose, sakkarose, isomalt, 

Indikasjoner: Forebygging og behandling av vitamin D- og 
kalsiummangel. Tilleggsbehandling ved osteoporose når det er risiko for vitamin D- og kalsiummangel. 
Reseptfri bruk: Voksne >18 år: Tilleggsbehandling ved benskjørhet (osteoporose) etter at diagnosen er stilt 
av lege og behandlingen følges opp med regelmessig kontroll. Eldre >75 år: Forebygging og behandling av 
kalsiummangel ved samtidig behov for vitamin D-tilskudd. Dosering: Tilleggsbehandling ved osteoporose: 
Voksne inkl. eldre: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. Vitamin D- og kalsiummangel: Voksne og eldre: 1 tyggetablett 
2 ganger daglig. Tilleggsbehandling ved benskjørhet (osteoporose) etter at diagnose er stilt av lege 
og behandlingen følges opp med regelmessig kontroll (reseptfri bruk): Voksne >18 år: 1 tyggetablett 2 
ganger daglig. Forebygging og behandling av kalsiummangel ved samtidig behov for vitamin D-tilskudd 
(reseptfri bruk): Eldre >75 år: 1 tyggetablett 2 ganger daglig. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: 
Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Bør ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn 
og ungdom: Skal ikke bruke Nycoplus Calcigran Forte. Administrering: Kan tas med eller uten mat og drikke. 
Kan tygges eller suges. Kontraindikasjoner
(GFR <30 ml/minutt/1,73 m2). Sykdommer eller tilstander som gir hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri. Nyresten 
(nefrolitiasis). D-hypervitaminose. Forsiktighetsregler: Ved langtidsbehandling bør kalsiumnivåene i serum 
følges og nyrefunksjon monitoreres med serumkreatininmålinger. Monitorering er særlig viktig hos eldre som 
samtidig behandles med hjerteglykosider eller diuretika og hos pasienter med tendens til nyrestendannelse. 
Ved hyperkalsemi eller tegn på nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres eller behandlingen opphøre. Tabletter 
med kalsium og vitamin D skal brukes med forsiktighet til pasienter med hyperkalsemi og tegn på nedsatt 
nyrefunksjon, og kalsium- og fosfatnivåer bør kontrolleres. Risiko for k  av bløtvev må vurderes. 
Ved samtidig behandling med andre kilder til vitamin D og/eller legemidler eller næringsmidler (som melk) 
som inneholder kalsium, er det risiko for hyperkalsemi og melk-alkali-syndrom med påfølgende nedsatt 
nyrefunksjon. Hos disse pasientene skal derfor serumkalsiumnivået følges og nyrefunksjonen overvåkes. 
Brukes med forsiktighet hos pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme av vitamin D til den 
aktive formen. Disse pasientene må kontrolleres jevnlig mht. kalsiuminnholdet i serum og urin. Skal ikke 
brukes hos immobiliserte pasienter med osteoporose pga. økt fare for hyperkalsemi.  Inneholder 
isomalt og sakkarose og bør ikke tas ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-
isomaltasemangel. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, 
bruk interaksjonsanalyse. Tiaziddiuretika reduserer renal ekskresjon av kalsium. Pga. risiko for hyperkalsemi, 
bør derfor serumnivået av kalsium kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Kalsiumkarbonat kan påvirke 
absorpsjonen av samtidig administrerte tetrasykliner som derfor skal administreres minst 2 timer før eller 
4-6 timer etter peroralt inntak av kalsiumkarbonat. Hyperkalsemi kan øke hjertets følsomhet for digitalis. 
Bisfosfonater bør tas minst 1 time før inntak av Nycoplus Calcigran Forte pga. risiko for redusert absorpsjon. 

administrering bør skje med minst 4 timers mellomrom. Absorpsjonen av kinolonantibiotika kan nedsettes 
dersom det tas samtidig med kalsium. Kinolonantibiotika bør tas 2 timer før eller 6 timer etter inntak av kalsium. 
Kalsiumsalter kan redusere absorpsjonen av jern, sink og strontiumranelat. Jern, sink og strontiumranelat 
skal derfor tas 2 timer før eller etter inntak av Nycoplus Calcigran Forte. Samtidig bruk med orlistat kan 
svekke absorpsjonen vitamin D3. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Kan brukes ved kalsium- og 
vitamin D-mangel. Daglig inntak ved graviditet skal ikke overstige 2500 mg kalsium og 4000 IE vitamin D. 
Amming: Kan brukes. Kalsium og vitamin D3 går over i morsmelk. Dette må det tas hensyn til dersom det 
gis tillegg av vitamin D til barnet. Bivirkninger: Mindre vanlige ( 1/1000 til <1/100):
Hyperkalsemi og hyperkalsiuri. Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Obstipasjon, dyspepsi, 
oppblåsthet, kvalme, magesmerter og diaré. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Kløe, utslett og urticaria. 

Melk-alkali-syndrom (hyppig vannlatingstrang, vedvarende hodepine, vedvarende appetittløshet, kvalme 
eller oppkast, uvanlig tretthet eller svakhet, hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon). Overdosering/
Forgiftning: Overdosering kan føre til hypervitaminose D og hyperkalsemi. Melk-alkali-syndrom kan forekomme 
ved inntak av store mengder kalsium og absorberbare baser. Symptomer: Hyperkalsemi: Anoreksi, tørste, 
kvalme, oppkast, forstoppelse, magesmerter, muskelsvekkelse, tretthet, mentale forstyrrelser, polydipsi, 
polyuri, smerter i benvev, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi 
kan føre til koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og forkalkning 
av bløtvev. Behandling: Seponer kalsium, vitamin D, tiaziddiuretika og hjerteglykosider. Magetømming ved 
nedsatt bevissthet. Rehydrering og, avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller kombinert behandling med 
loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og kortikosteroider. Elektrolytter, nyrefunksjon og diurese skal overvåkes. 
I alvorlige tilfeller bør hjertefunksjon og sentralt venetrykk overvåkes. Se Giftinformasjonens anbefalinger: 
se www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Virkningsmekanisme: Vitamin D3 øker intestinal absorpsjon av 
kalsium. Inntak av kalsium og vitamin D motvirker økt produksjon av parathyreoideahormon (PTH), som er 
forårsaket av kalsiummangel og forårsaker bennedbrytning. Absorpsjon: Ca. 30% av tilført kalsium. Vitamin 
D3 absorberes raskt i tynntarmen. Fordeling: Ca. 40% av kalsium i blodet er proteinbundet, hovedsakelig 
til albumin, ca. 10% er bundet til anioner. Kolekalsiferol og dets metabolitter sirkulerer i blodet, bundet til et 

kt globulin. Metabolisme: Hepatisk hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol. Deretter omdanning 
i nyrene til den aktive formen 1,25-dihydroksykalsiferol. 1,25-dihydroksykalsiferol øker kalsiumabsorpsjonen. 
Ikke-metabolisert kolekalsiferol lagres i muskel- og fettvev. Utskillelse: Kalsium: I feces, urin og svette. Renal 

Pakninger uten resept: Nycoplus Calcigran Forte: 100 tyggetabletter er unntatt fra reseptplikt. Pakning: 10 
stk (boks). Basert på SPC godkjent av SLV: Nycoplus Calcigran Forte: 16.04.2019.

Nycoplus Magnesium, Orifarm Healthcare. 
Magnesiumpreparat.                 ATC-nr.: A12C C30

TYGGETABLETTER 120 mg: Hver tablett inneh.: Magnesiumlaktat (2 H2O) 1079 mg tilsv. Mg2+ 110 mg, magnesium- 
sitrat (5 H2O) 125 mg tilsv. Mg2+ 10 mg, sorbitol 100 mg, glukosesirup 45 mg, aspartam 4 mg, sitronolje, 

Indikasjoner: Magnesiummangel forårsaket av redusert inntak, redusert absorpsjon eller økt 
magnesiumtap. Dosering: 1 tyggetablett 3 ganger daglig, tilsv. 15 mmol Mg2+. Administrering: Tabletten 
kan svelges hel med rikelig væske. Kan også tygges. Kan også ev. knuses. Kontraindikasjoner: Nyresvikt, 
atrioventrikulære overledningsforstyrrelser, hypotensjon ved akutt hjerteinfarkt. Graviditet, amming og 
fertilitet: Magnesium kan brukes ved graviditet og amming. Bivirkninger: Gastrointestinale bivirkninger 
som atulens, diaré, kvalme og smerter i mage-tarmkanalen. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: 
Gastrointestinale bivirkninger, inkl. brekninger og nedsatt tarmmotorikk. Takykardi, hypotensjon, muskelsvakhet, 
bortfall av r r, CNS- og respirasjonsdepresjon, arytmier og elektrolyttforstyrrelser (eks. hypokalsemi). 
Behandling: Ventrikkeltømming dersom indisert. Ved store doser utføres kontinuerlig overvåking med 
EKG. Serumkonsentrasjonen av magnesium monitoreres. Vurder slyngediuretika og kalsiumtilførsel (øvre 
normalområde tilstrebes). Korriger syre/base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser. Eventuelt hemodialyse. 
Symptomatisk behandling. Se Giftinformasjonens anbefalinger på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: 
Klassi ering: Tyggbare tabletter for peroral behandling av magnesiummangel. Virkningsmekanisme: 
Magnesium er et av de vanligste kationene i kroppen, og spiller en viktig rolle i en rekke intracellulære 
prosesser, bl.a. energiomsetning og nevromuskulær transmisjon. Absorpsjon: Fra vanlig diett vil ca. 1/3 av 
magnesiummengden absorberes i mage-tarmkanalen. Fordeling: Ca. 60% av total mengde magnesium 
i kroppen er lokalisert til benvev, ca. 40% i muskulatur og andre vevsorganer som nyrer, lever og hjerte. 
Mindre enn 1%  i ekstracellulærvæsken. Utskillelse: Overskudd skilles ut via nyrene. Pakning: 60 stk 
(boks). Basert på SPC godkjent av SLV: 31.07.2021. 

Nycoplus Ferro-Retard, Orifarm Healthcare. 
Jernpreparat.               TC-nr.: B03A A07

DEPOTTABLETTER, mdrasjerte 100 mg: Hver depottablett inneh.: Jern(II)sulfat tilsv. jern 100 mg, laktose. 
Indikasjoner: Jernmangel. Jernmangelanemi. Profylaktisk til 

blodgivere og ventrikkelreseserte. Dosering: Behandlingen bør fortsette til normale blodverdier er oppnådd. 
Voksne og barn >12 år: 1 depottablett morgen og/eller kveld. Ved jernmangelanemi kan dosen økes etter 
behov med 1 depottablett morgen og/eller kveld. Spesielle pasientgrupper: Barn <12 år: 
ikke fastslått, ingen data. Eldre: Hos enkelte kan det være behov for å oppjustere dosen for å korrigere 
jernmangel. Administrering: Skal ikke inntas i liggende stilling. Bør tas før mat eller med mat, avhengig 
av gastrointestinal toleranse. Skal svelges hele med vann. Skal ikke deles, suges, tygges eller løses opp 
i munnen.Kontraindikasjoner
Forsiktighetsregler: Forsiktighet må utvises ved gjentatte blodtransfusjoner eller parenteralt jern, anemi 
av andre årsaker enn jernmangel, porphyria cutanea tarda, øsofagusforsnevringer, betennelsestilstander i 
mage-tarmkanalen som kan forverres ved bruk av peroralt jern. Bivirkninger fra mage-tarm kan reduseres 
ved å ta dosen sammen med mat eller ved å begynne med små doser. Pga. risiko for sårdannelse i munnen 
og misfarging av tenner, skal tabletten ikke suges, tygges eller oppløses i munnen, men svelges hel med 
vann. Aspirasjon av jernsulfattabletter kan gi nekrose i bronkieslimhinnen. Dette kan gi bronkialstenose, 
hoste, hemoptyse og/eller lungebetennelse, og symptomer kan oppstå dager eller måneder etter aspirasjon. 
Eldre og pasienter med svelgevansker skal kun behandles etter grundig vurdering av risiko for aspirasjon. 
Alternative legemiddelformer bør vurderes. Pasienter bør søke legehjelp ved mistanke om aspirasjon. 

Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller 
glukose-galaktosemalabsorpsjon. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante 
interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Jern danner tungtoppløselige forbindelser med antacida, kinoloner, 

ved å gi midlene adskilt, f.eks. med 2-3 timers mellomrom. Samtidig bruk med acetohydroksamsyre gir 
gjensidig nedsatt absorpsjon pga. kompleksdannelse. Samtidig bruk av dimerkaprol kan føre til dannelse av 
et toksisk kompleks, og behandling av jernmangel bør utsettes til 24 timer etter seponering av dimerkaprol. 
Jern danner tungtoppløselige chelater og reduserer absorpsjonen av bisfosfonater. Samtidig inntak av melk 

Graviditet, amming og fertilitet: Risikoen er liten. Kan brukes i terapeutiske doser under graviditet og 
amming. Bivirkninger: Vanlige ( 1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Gastrointestinal irritasjon, kvalme, oppkast, 
forstoppelse, diaré, magesmerter. Sjeldne ( 1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Øsofagusulcerasjon, 
øsofagusstriktur. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Misfarging av feces, atulens, halsbrann, sårdannelse i 
munnen. Luftveier: Bronkialstenose. Overdosering/Forgiftning: Behandling: Melk, egg og 1-2 teskjeer natron 
utrørt i vann. Deferoksamin er antidot. Videre behandling i sykehus. Se Giftinformasjonens anbefalinger: 
For jern II-verdig, orale preparater B03A A på www.felleskatalogen.no. Egenskaper: Virkningsmekanisme: 
Depotformuleringen gir en forlenget absorpsjonsfase og bedre utnyttelse av det tilførte jernet. Risikoen for 
uvelhet og magesmerter er mindre enn for vanlige ferrosulfattabletter. Pakninger: 100 stk (boks), 5x200 
stk (blister). Basert på SPC godkjent av SLV: 31.07.2021. 
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