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إدارة جدول  التسميةالبشرية األدوية وصف فئة:

أحدال المخدرات:مكافحة

المعتمدةغير األخرى المخدرات التسويق:حالة

من الملصق هذا على الموافقة تتم ولم وفعاالً ، آمناً ليكون األمريكية والدواء الغذاء إدارة قبل من الدواء هذا على العثور يتم لم تنصل:

هنا.انقر عليها، موافق غير المخدرات حول المعلومات من لمزيد والدواء.الغذاء إدارة قبل

2022يناير 11 في التحديث تمالدواءتسمية معلومات

النسخة.هذه زيارةيرجى مريضاً ، أو مستهلكاً كنت إذا

األقسامكل عرض

SPLفي مصنف غير قسم
Rxفقط

وصف

تحتوي المذاق ولطيفة مستقرة الفم طريق عن جهازية قلونة عن عبارة  USPالفم محلول الستريك وحمض البوتاسيوم سيترات

كحول ...وغير السكر من خال ٍمحلول في الستريك وحمض البوتاسيوم سترات على

أجراءات

التأثيرات جهازية. كقلونة تعمل وبالتالي البوتاسيوم ، بيكربونات إلى واستقالبها البوتاسيوم سترات امتصاص يتم

بـ ...الخاصة وتلك االمتصاص قبل الكلوريدات تأثيرات هي أساسي بشكل

واالستخداماالستطبابات

فيها يكون التي الحاالت تلك في مفيد فعال قلوي عامل هو  USPالفم محلول الستريك وحمض البوتاسيوم سيترات

المرضى ...في الحال هو كما فيه ، مرغوباً أمراً القلوي للبول األمد طويلة صيانة إجراء

موانع

الجفاف الوراثي ،  episodica adynamiaالمعالج ، غير أديسون مرض آزوتيميا ، أو البول قلة مع حاد كلوي ضعف

الدم ...بوتاسيوم وفرط القلب ، عضلة في شديد تلف البول ، انقطاع الحرارة ، تقلصات الحاد ،

تحذيرات

b0a3-5524bdbd4526-f-8087-471setid=ce42122f؟drugInfo.cfm/dailymed/https://dailymed.nlm.nih.gov3/1

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

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


الستريكوحمض البوتاسيوم سترات مونوهيدرات محلول - الستريك وحمض البوتاسيوم سترات - ميد ديليصباحا9:36ً 4 ، /22/15

على المحتوية لألدوية المتزامنة اإلدارة كلوي. مرض وجود في خاصة وقالء ، الدم بوتاسيوم فرط تسبب قد الكبيرة الجرعات

البوتاسيوم ...على تحافظ التي البول ومدرات البوتاسيوم

احتياطات

هو كما طبيب. إشراف تحت إال البولي النتاج في انخفاض من يعانون الذين المرضى قبل من بحذر استخدامه يجب

المرضى ...على يجب البوتاسيوم ، من عالية نسبة على تحتوي التي السوائل جميع مع الحال

العكسيةالتفاعالت

إعطائه عند سارة غير جانبية آثار أي دون عام بشكل التحمل جيد  USPالفم محلول الستريك وحمض البوتاسيوم سيترات

و ...الطبيعية الكلى وظائف من يعانون الذين للمرضى بها الموصى بالجرعات

الجرعةفرط

فرط للبوتاسيوم طبيعية إخراج آليات لديهم الذين لألشخاص الفم طريق عن البوتاسيوم أمالح إعطاء يسبب ما نادرا

الدم ...بوتاسيوم فرط اإلخراج ، آليات ضعف حالة في ذلك ، ومع الشديد. الدم بوتاسيوم

الدمكالب فرط عالج

تحتوي التي األدوية أو األطعمة من التخلص  )1(يلي: ما العالج إجراءات تشمل الدم ، بوتاسيوم فرط حدوث حالة في

من ...ساعة   /مل500 إلى 300 الوريدي الحقن  )2(البوتاسيوم. على

االستعمالوطريقة الجرعة

متبوعاً لإلرشادات ، وفقاً الماء في  USPالفموي الستريك حمض ومحلول البوتاسيوم سيترات تخفيف يتم أن يجب

قبل ...من تبريدها تم إذا االستساغة تعزيز يتم ذلك. في رغبت إذا إضافية ، بمياه

زودتكيف

التوت بنكهة اللون ؛ أحمر إلى شفاف وردي ( USPالفموي الستريك وحمض البوتاسيوم سيترات محلول توفير يتم

مل ...473 (سائلة أونصة  NDC:16-0676-0121 16 فموية: جرعات شكل في  )والموالح

بواسطةصنع

R03  -www.paipharma.com  - 29605SC، Inc. Greenville، Associates  /17- األدوية

مل473 زجاجة ملصق - الرئيسية العرض لوحة

16NDC-0676-0121 - الفم طريق عن محلول - الستريك وحمض - البوتاسيوم سترات  USP- 1100 مل 5 لكل مجم 334   /مجم...

والمظهرالمكونات

المنتجمعلومات

األقسامكل عرض

) اليسرىالقائمة فيأيضاً متوفر (إضافيةموارد عن ابحث

سالمة

األمحليب في الوجود و FDAسالمة استدعاءات و السلبيةاألحداث عن اإلبالغ

الصلةذات موارد

البيوكيميائيةالبيانات ملخص و PubMedو السريريةالتجارب و بلسميدالين

الدواءهذا حول المعلومات من مزيد

الجديد! NDC )أكواد(كود عرض و RSSموجز تسمية على الحصول و نورمإكس آر و التسميةأرشيفات عرض
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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=


الستريكوحمض البوتاسيوم سترات مونوهيدرات محلول - الستريك وحمض البوتاسيوم سترات - ميد ديليصباحا9:36ً 4 ، /22/15

b0a3-5524bdbd4526-f-8087-471setid=ce42122f؟drugInfo.cfm/dailymed/https://dailymed.nlm.nih.gov3/3

https://www.nlm.nih.gov/

