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אחרת מאושרת לא תרופה:שיווק סטטוס

 על נוסף למידע-FDA.ה ידי על אושר לא הזה והתיוג, ויעילה בטוחה-FDA ה ידי על נמצאה לא זו תרופה:ויתור כתב
.כאן לחץ, מאושרות לא תרופות

2022 בינואר-11 ב עודכןסמים תווית על מידע

.זו גרסהבקר אנא מטופל או צרכן אתה אם

הסעיפים כל את הצג

SPL מסווג לא מדור
Rx בלבד

תיאור
 אשלגן המכיל בטעם ונעים יציב סיסטמי אוראלי אלקליזר היאUSP  לימון וחומצת ציטראט אשלגן של פומית תמיסה

...אלכוהולי לא, סוכר ללא בתכשיר לימון וחומצת ציטראט

פעולות

 הן ההשפעות. מערכתי כאלקליזר פועל ובכך, ביקרבונט לאשלגן חומרים חילוף ועובר נספג ציטראט אשלגן
 ...של ואלו ספיגה לפני כלורידים של בעיקרן

ושימוש אינדיקציות

 שבהם תנאים באותם ושימושי יעיל בסיסי חומר היאUSP  לימון וחומצת ציטראט אשלגן של פומית תמיסה
 ...בחולים כגון, אלקליין שתן של טווח ארוכת תחזוקה רצויה

נגד התוויות
, תורשתי אפיזודיה אדינמיה, מטופלת לא אדיסון מחלת, אזוטמיה או אוליגוריה עם חמור כלייתי ליקוי

...והיפרקלמיה הלב לשריר חמור נזק, אנוריה, חום התכווצויות, חריפה התייבשות

אזהרות
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TITLE - CITRIC ACID + POTASSIUM CITRATE / POLYCITRA-K MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/SelectedEnforcementActionsonUnapprovedDrugs/default.htm
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=ce42122f-8087-471f-b0a3-5524bdbd4526&audience=consumer
www.911globalmeds.com/buy-citric-acid-potassium-citrate-polycitra-k-online
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=ce42122f-8087-471f-b0a3-5524bdbd4526
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 תרופות של במקביל מתן. כליות מחלת בנוכחות במיוחד, ואלקלוזיס להיפרקלמיה לגרום עלולים גדולים מינונים
...אשלגן חוסכות משתנות תרופות, אשלגן המכילות

זהירות אמצעי

 בכל כמו. רופא של פיקוחו תחת כן אם אלא נמוכה שתן תפוקת עם מטופלים ידי על בזהירות להשתמש יש
 ...להיות צריכים המטופלים, אשלגן של גבוה ריכוז המכילים הנוזלים

שליליות תגובות

 ניתנת כאשר נעימות לא לוואי תופעות ללא היטב כלל בדרך נסבלתUSP  פומית תמיסת לימון וחומצת ציטראט אשלגן
...ו תקין כליות תפקוד עם לחולים מומלצים במינונים

יתר מינון
 להיפרקלמיה רחוקות לעיתים גורם אשלגן של תקינים הפרשה מנגנוני עם לאנשים הפה דרך אשלגן מלחי מתן

 ...היפרקלמיה, נפגעים ההפרשה מנגנוני אם, זאת עם. חמורה

בהיפרקלמיה טיפול
 המכילות תרופות או מזונות חיסול(1) : הבאים הדברים את כוללים הטיפול אמצעי, היפרקלמיה של במקרה
 ...של לשעה ל"מ500  עד300  של ורידי תוך מתן(2) . אשלגן

וניהול מינון
 מכן ולאחר, להוראות בהתאם במים מדולל ליטול ישUSP  פומית תמיסת לימון וחומצת ציטראט אשלגן

 ...לפני מצננים אם משתפרת הטעימות. תרצה אם, מים להוסיף

מסופק איך

) יער-הדרים פירות בטעם; אדום עד ברור ורוד בצבע(USP  לימון וחומצת ציטראט אשלגן של פומית תמיסה
mL oz )473 fl 16 0121-0676-16:... NDC : הבאה הפומית המינון בצורת מסופקת

ידי על מיוצר
R03/17 - www.paipharma.com - 29605 Associates, Inc. Greenville, SC -Pharmaceutical

ל"מ473  בקבוק תווית-  עיקרי תצוגה פאנל

0121-0676-16NDC -  פומית תמיסה-  לימון וחומצת-  ציטראט אשלגןUSP - 1100  ל"מ-5 ל ג"מ334 /ג"מ...

ומראה מרכיבים
המוצר על מידע

הסעיפים כל את הצג

) שמאל תפריט-ב גם זמין(נוספים משאבים מצא

ּבטְִיחּות

אם בחלב נוכחות, -FDAה של בטיחות החזרות, שליליים אירועים על דווח

קשורים משאבים

PlusMedline ,קליניים ניסויים ,PubMed ,ביוכימיים נתונים סיכום

זו תרופה על נוסף מידע

!חדָׁשָ NDC קודי הצג, תווית שלRSS  עדכון קבל, RxNorm, התוויות בארכיון צפה
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https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts
https://ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/?term=ANHYDROUS+CITRIC+ACID
https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v:project=medlineplus&query=ANHYDROUS+CITRIC+ACID
https://www.clinicaltrials.gov/ct/search?submit=Search&term=ANHYDROUS+CITRIC+ACID
https://www.drugbank.ca/search?utf8=%E2%9C%93&query=CITRIC+ACID+MONOHYDRATE+AND+POTASSIUM+CITRATE&search_type=drugs&button=
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