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SPL NIET-GECLASSIFICEERDE SECTIE

ALLEEN Rx

OMSCHRIJVING

Kaliumcitraat en citroenzuur orale oplossing USP is een stabiele en aangenaam smakende orale systemische alkalisator 

die kaliumcitraat en citroenzuur bevat in een suikervrije, niet-alcoholische ...

ACTIES
Kaliumcitraat wordt geabsorbeerd en gemetaboliseerd tot kaliumbicarbonaat, en werkt dus als een 

systemische alkalisator. De effecten zijn in wezen die van chloriden vóór absorptie en die van ...

AANWIJZINGEN EN GEBRUIK

Kaliumcitraat en citroenzuur orale oplossing USP is een effectief alkaliserend middel dat nuttig is in die 

omstandigheden waar langdurig onderhoud van een alkalische urine wenselijk is, zoals bij patiënten ...

CONTRA-INDICATIES

Ernstige nierfunctiestoornis met oligurie of azotemie, onbehandelde ziekte van Addison, adynamia episodica 

hereditaria, acute uitdroging, hittekrampen, anurie, ernstige myocardiale schade en hyperkaliëmie ...

WAARSCHUWINGEN
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Grote doses kunnen hyperkaliëmie en alkalose veroorzaken, vooral in de aanwezigheid van nierziekte. 
Gelijktijdige toediening van kaliumbevattende medicatie, kaliumsparende diuretica ...

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Moet met voorzichtigheid worden gebruikt door patiënten met een lage urineproductie, tenzij onder toezicht 

van een arts. Zoals bij alle vloeistoffen die een hoge kaliumconcentratie bevatten, moeten patiënten...

ONGEWENSTE REACTIES

Kaliumcitraat en citroenzuur orale oplossing USP wordt over het algemeen goed verdragen zonder onaangename bijwerkingen 

wanneer het in de aanbevolen doses wordt gegeven aan patiënten met een normale nierfunctie en ...

OVERDOSERING

De toediening van orale kaliumzouten aan personen met normale uitscheidingsmechanismen voor kalium veroorzaakt 

zelden ernstige hyperkaliëmie. Als de uitscheidingsmechanismen echter zijn aangetast, kan hyperkaliëmie ...

BEHANDELING VAN HYPERKALEMIE

Als hyperkaliëmie optreedt, omvatten de behandelingsmaatregelen het volgende: (1) Eliminatie van 

voedingsmiddelen of medicijnen die kalium bevatten. (2) De intraveneuze toediening van 300 tot 500 ml/uur van ...

DOSERING EN ADMINISTRATIE

Kaliumcitraat en citroenzuur orale oplossing USP moet volgens de aanwijzingen in water worden verdund, indien 

gewenst gevolgd door extra water. De smakelijkheid wordt verbeterd als het wordt gekoeld voordat ...

HOE GELEVERD

Kaliumcitraat en citroenzuur orale oplossing USP (helder roze tot rood gekleurd; bessen-citrussmaak) wordt 

geleverd in de volgende orale doseringsvorm: NDC 0121-0676-16: 16 fl oz (473 ml ...

GEMAAKT DOOR

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

BELANGRIJKSTE DISPLAYPANEEL - ETIKET VAN DE FLES 473 ML

NDC 0121-0676-16 - Kaliumcitraat - en citroenzuur - Orale oplossing USP - 1100 mg/334 mg per 5 ml ...

INGREDINTEN EN UITERLIJK

Productinformatie
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VIND AANVULLENDE BRONNEN(ook verkrijgbaar in delinkermenu )

VEILIGHEID

Bijwerkingen melden ,FDA veiligheidsherinneringen ,Aanwezigheid in moedermelk

VERWANTE BRONNEN

Medline Plus ,Klinische proeven ,PubMed ,Samenvatting biochemische gegevens

MEER INFORMATIE OVER DEZE DRUG

Labelingarchieven bekijken ,RxNorm ,Label RSS-feed ophalen ,NDC-code(s) bekijken NIEUWE!
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