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VISA ALLA AVSNITT

SPL OKLASSIFICERAD AVDELNING

ENDAST Rx

BESKRIVNING

Kaliumcitrat och citronsyra oral lösning USP är en stabil och behagligt smakande oral systemisk 
alkaliserare som innehåller kaliumcitrat och citronsyra i en sockerfri, alkoholfri ...

INSATSER

Kaliumcitrat absorberas och metaboliseras till kaliumbikarbonat, vilket fungerar som en systemisk 
alkalisering. Effekterna är i huvudsak de av klorider före absorption och de av ...

INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

Kaliumcitrat och citronsyra oral lösning USP är ett effektivt alkaliserande medel som är användbart under 
de tillstånd där långvarigt underhåll av en alkalisk urin är önskvärt, såsom hos patienter ...

KONTRAINDIKATIONER

Svårt nedsatt njurfunktion med oliguri eller azotemi, obehandlad Addisons sjukdom, adynamia episodica 
hereditaria, akut uttorkning, värmekramper, anuri, allvarliga myokardskador och hyperkalemi ...

VARNINGAR
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Stora doser kan orsaka hyperkalemi och alkalos, särskilt vid njursjukdom. Samtidig administrering av 
kaliuminnehållande medicin, kaliumsparande diuretika ...

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Bör användas med försiktighet av patienter med låg urinmängd om inte under överinseende av en 
läkare. Som med alla vätskor som innehåller en hög koncentration av kalium, bör patienterna vara ...

NEGATIVA REAKTIONER

Kaliumcitrat och citronsyra oral lösning USP tolereras i allmänhet väl utan några obehagliga biverkningar 
när det ges i rekommenderade doser till patienter med normal njurfunktion och ...

ÖVERDOSERING

Administrering av orala kaliumsalter till personer med normala utsöndringsmekanismer för kalium orsakar 
sällan allvarlig hyperkalemi. Men om utsöndringsmekanismerna är försämrade, hyperkalemi ...

BEHANDLING AV HYPERKALEMI

Om hyperkalemi inträffar inkluderar behandlingsåtgärder följande: (1) Eliminering av livsmedel eller 
mediciner som innehåller kalium. (2) Intravenös administrering av 300 till 500 ml/timme av ...

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Kaliumcitrat och citronsyra oral lösning USP bör tas utspädd i vatten enligt anvisningarna, 
följt av ytterligare vatten, om så önskas. Smakligheten förbättras om den kyls innan ...

HUR LEVERERAS

Kaliumcitrat och citronsyra oral lösning USP (klar rosa till röd färgad; bär-citrussmak) 
tillhandahålls i följande orala doseringsform: NDC 0121-0676-16: 16 fl oz (473 mL ...

TILLVERKAD AV
Pharmaceutical - Associates, Inc. Greenville, SC 29605 - www.paipharma.com - R03/17

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 473 ML FLASKETIKET

NDC 0121-0676-16 - Kaliumcitrat - och citronsyra - Oral lösning USP - 1100 mg/334 mg per 5 mL ...

INGREDIENSER OCH UTSEENDE

Produktinformation

VISA ALLA AVSNITT

HITTA YTTERLIGARE RESURSER(finns även ivänster meny )

SÄKERHET

Rapportera negativa händelser ,Säkerhetsåterkallelser från FDA ,Närvaro i bröstmjölk

RELATERADE RESURSER

Medline Plus ,Kliniska tester ,PubMed ,Sammanfattning av biokemiska data

MER INFO OM DETTA DRUG

Visa etikettarkiv ,RxNorm ,Få Label RSS-flöde ,Visa NDC-koder NY!
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