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Categoria:RÓTULO DE MEDICAMENTO DE PRESCRIÇÃO HUMANA 

Cronograma da DEA:Nenhum

Situação de comercialização:medicamento não aprovado outro

AVISO LEGAL:Este medicamento não foi considerado seguro e eficaz pela FDA, e esta rotulagem não foi aprovada pela 

FDA.Para mais informações sobre medicamentos não aprovados, clique aqui.

INFORMAÇÕES DO RÓTULO DE DROGAS Atualizado em 11 de janeiro de 2022

Se você é um consumidor ou paciente, visiteEsta versão.

VER TODAS AS SEÇÕES

SEÇÃO NÃO CLASSIFICADA SPL

APENAS Rx

DESCRIÇÃO

A Solução Oral de Citrato de Potássio e Ácido Cítrico USP é um alcalinizante sistêmico oral estável e de sabor agradável 

contendo citrato de potássio e ácido cítrico em uma solução sem açúcar e sem álcool. ...

AÇÕES
O citrato de potássio é absorvido e metabolizado em bicarbonato de potássio, agindo assim como um 

alcalinizante sistêmico. Os efeitos são essencialmente os de cloretos antes da absorção e os de ...

INDICAÇÕES E USO
A Solução Oral de Citrato de Potássio e Ácido Cítrico USP é um agente alcalinizante eficaz, útil nas 
condições em que é desejável a manutenção a longo prazo de uma urina alcalina, como em pacientes ...

CONTRA-INDICAÇÕES

Insuficiência renal grave com oligúria ou azotemia, doença de Addison não tratada, adinamia episódica 
hereditária, desidratação aguda, cãibras de calor, anúria, lesão miocárdica grave e hipercalemia ...

AVISOS

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=ce42122f-8087-471f-b0a3-5524bdbd4526 1/3

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

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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Grandes doses podem causar hipercalemia e alcalose, especialmente na presença de doença renal. Administração 

concomitante de medicamentos contendo potássio, diuréticos poupadores de potássio ...

PRECAUÇÕES

Deve ser usado com cautela por pacientes com baixo débito urinário, a menos que sob supervisão de um médico. Tal como 

acontece com todos os líquidos que contêm uma alta concentração de potássio, os pacientes devem ser ...

REAÇÕES ADVERSAS

A solução oral de citrato de potássio e ácido cítrico USP é geralmente bem tolerada sem efeitos colaterais desagradáveis   

quando administrada em doses recomendadas a pacientes com função renal normal e ...

SUPERDOSAGEM

A administração oral de sais de potássio a pessoas com mecanismos normais de excreção de potássio raramente causa 

hipercalemia grave. No entanto, se os mecanismos excretores estiverem comprometidos, a hipercalemia ...

TRATAMENTO DA HIPERCALEMIA

Caso ocorra hipercalemia, as medidas de tratamento incluem o seguinte: (1) Eliminação de alimentos ou 

medicamentos que contenham potássio. (2) A administração intravenosa de 300 a 500 mL/h de ...

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

A solução oral de citrato de potássio e ácido cítrico USP deve ser tomada diluída em água de acordo com as 

instruções, seguida de água adicional, se desejado. A palatabilidade é melhorada se refrigerada antes ...

COMO FORNECIDO

A Solução Oral de Citrato de Potássio e Ácido Cítrico USP (de cor rosa claro a vermelho; com sabor de frutas 

cítricas) é fornecida na seguinte forma de dosagem oral: NDC 0121-0676-16: 16 fl oz (473 mL ...

FABRICADO POR

Farmacêutica - Associates, Inc. Greenville, SC 29605 - www.paipharma.com - R03/17

PAINEL DE EXIBIÇÃO PRINCIPAL - ETIQUETA DE GARRAFA DE 473 ML

NDC 0121-0676-16 - Citrato de Potássio - e Ácido Cítrico - Solução Oral USP - 1100 mg/334 mg por 5 mL ...

INGREDIENTES E APARÊNCIA

informação do produto

VER TODAS AS SEÇÕES

ENCONTRE RECURSOS ADICIONAIS(também disponível nomenu esquerdo )

SEGURANÇA

Relatar eventos adversos ,Recalls de segurança da FDA ,Presença no Leite Materno

RECURSOS RELACIONADOS

Medline Plus ,Testes clínicos ,PubMed ,Resumo de dados bioquímicos

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESSA DROGA

Visualizar arquivos de rotulagem ,RxNormName ,Obter rótulo RSS feed ,Ver Código(s) NDC NOVO!
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https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/
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