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Ако сте потребител или пациент, моля, посетететази версия.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ

НЕКЛАСИФИРАН РАЗДЕЛ SPL

САМО Rx

ОПИСАНИЕ

Орален разтвор на калиев цитрат и лимонена киселина USP е стабилен и приятен на вкус перорален системен алкализатор, 

съдържащ калиев цитрат и лимонена киселина в без захар, безалкохолен ...

ДЕЙСТВИЯ

Калиевият цитрат се абсорбира и метаболизира до калиев бикарбонат, като по този начин действа като 

системен алкализиращ агент. Ефектите са основно тези на хлоридите преди абсорбцията и тези на...

ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

Орален разтвор на калиев цитрат и лимонена киселина USP е ефективен алкализиращ агент, полезен при състояния, 

при които е желателно дългосрочно поддържане на алкална урина, като например при пациенти ...

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Тежко бъбречно увреждане с олигурия или азотемия, нелекувана болест на Адисон, adynamia episodica 

hereditaria, остра дехидратация, топлинни крампи, анурия, тежко увреждане на миокарда и хиперкалиемия...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

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 
BULGARIAN

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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Големи дози могат да причинят хиперкалиемия и алкалоза, особено при наличие на бъбречно заболяване. 

Едновременното приложение на калий-съдържащи лекарства, калий-съхраняващи диуретици...

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Трябва да се използва с повишено внимание от пациенти с ниско отделяне на урина, освен ако не са под наблюдението на 

лекар. Както при всички течности, съдържащи висока концентрация на калий, пациентите трябва да бъдат...

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Орален разтвор на калиев цитрат и лимонена киселина USP обикновено се понася добре без никакви неприятни странични 

ефекти, когато се дава в препоръчани дози на пациенти с нормална бъбречна функция и ...

ПРЕДОЗИРАНЕ

Прилагането на перорални калиеви соли при хора с нормални механизми на отделяне на калий рядко причинява 

сериозна хиперкалиемия. Въпреки това, ако механизмите на отделяне са нарушени, хиперкалиемия ...

ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРКАЛЕМИЯ

Ако се появи хиперкалиемия, мерките за лечение включват следното: (1) Елиминиране на храни 
или лекарства, съдържащи калий. (2) Интравенозно приложение на 300 до 500 mL/час на ...

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Орален разтвор на калиев цитрат и лимонена киселина USP трябва да се приема разреден във вода според 

указанията, последван от допълнителна вода, ако желаете. Вкусът се подобрява, ако се охлади преди...

КАК СЕ ДОСТАВЯ

Орален разтвор на калиев цитрат и лимонена киселина USP (бистър розов до червен цвят; с аромат на ягодоплодни цитрусови 

плодове) се доставя в следната перорална дозирана форма: NDC 0121-0676-16: 16 fl oz (473 mL ...

ПРОИЗВЕДЕН ОТ

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

ОСНОВЕН ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛ - ЕТИКЕТ ЗА БУТИЛКА 473 МЛ

NDC 0121-0676-16 - Калиев цитрат - и лимонена киселина - перорален разтвор USP - 1100 mg/334 mg на 5 mL ...

СЪСТАВКИ И ВЪНШЕН вид

Информация за продукта

ВИЖТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ

НАМЕРЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ(достъпно също вляво меню )

БЕЗОПАСНОСТ

Докладвайте нежелани събития ,FDA отзовава безопасността ,Наличие в майчиното мляко

СВЪРЗАНИ РЕСУРСИ

Medline Plus ,Клинични проучвания ,PubMed ,Резюме на биохимични данни

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОЗИ НАРКОТИК

Вижте архивите с етикети ,RxNorm ,Вземете RSS емисия на етикета ,Преглед на NDC код(ове) НОВО!
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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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