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Via de administração
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Indicações

Contra-indicações

Cloreto de Potássio

Solução Injetável, Estéril e Apirogênica.

Ampolas plásticas transparentes contendo 10mL

- Embalagem de papelão com 08 cartuchos contendo 100 ampolas plásticas de 10mL
-

Via parenteral. Para uso intravenoso e intramuscular.

Cloreto de Potássio .......................................................................................................... 19,1 g.
Água para Injeção q.s.p............................................................................................. 100,0 mL.

Dentro das características do produto, e desde que corretamente utilizado conforme as orientações
impostas por todos os itens de prescrição, este desenvolve plenamente sua eficiência terapêutica
durante o tratamento.

Seu prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação, ao que após este prazo pode não
mais apresentar os efeitos desejados. Ao adquirir qualquer medicamento verifique sempre o prazo de
validade impresso na embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido, além de não
obter o efeito desejado pode ser prejudicial para sua saúde.

Na hipopotassemia, hipocalemia, distúrbios do equilíbrio ácido base.

Na insuficiência renal crônica e aguda e em portadores de anemia falciforme.

• Embalagem Externa

Precauções e advertências

Possíveis Interações

Modo de usar

Reações adversas

Superdose

Cuidados de conservação

INFORMAÇÕES TÉCNICASAOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características Farmacológicas

Evitar o uso quando constatado odor desagradável ou corpos estranhos no produto. Manter fora do
alcance das crianças. Se houver turvação no produto ou indícios de violação do frasco, o mesmo não
deverá ser utilizado.

Evitar administração simultânea com outros medicamentos, no intuito de evitar interações.
Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao
seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste
medicamento.
Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.
Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações desagradáveis.
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.
Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Deve ser utilizado conforme orientações prescritas no item posologia. Por ser de caráter estéril, não se
procede em hipótese alguma a guarda e conservação de volumes restantes das soluções utilizadas,
devendo as mesmas serem descartadas.
Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.
Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.
Não use medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do
medicamento.

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Situações de intolerância ao Cloreto de
Potássio por parte do organismo podem gerar reações adversas como náuseas, enjôos, indisposições
eventuais, etc. que desaparecem com a descontinuação do uso do produto.

Na eventualidade de administrações acidentais com doses muito acima das orientadas, procurar por
socorro médico imediatamente para as devidas medidas de controle.

Conservar ao abrigo do calor, umidade e luz natural direta.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORADOALCANCE DAS CRIANÇAS.

O Cloreto de Potássio, é quantitativamente o principal constituinte eletrolítico do espaço intracelular.
Desempenha um papel essencial na manutenção do volume intracelular graças ao equilíbrio
hidroeletrolítico e estabilidade de membrana celular. É ativador doATPases da membrana envolvida em
trabalhos osmóticos (transporte ativo).

Cloreto de Potássio
Solução Injetável a 19,1%



SERVIÇO DE ATENDIMENTO

(16) 3965-1416
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Resultados de Eficácia

Indicações

Contra-indicações

Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto

Posologia

Diluir o conteúdo de uma ampola em 500 ou 1000 mL de soluto adequado ao caso clínico e injetar
via endovenosa lentamente, ate 180 gotas por minuto. Uma ampola a 19,10% contém
aproximadamente 25 mEq de Potássio.

Advertências

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco

Interações Medicamentosas

Como objeto de estudo, a eficiência terapêutica do produto se fez consagrada e registrada no meio
científico pelo seu uso e aplicação na prática da área farmacêutica.

Na hipopotassemia, hipocalemia, distúrbios do equilíbrio ácido base.

Na insuficiência renal crônica e aguda e em portadores de anemia falciforme.

Uso endovenoso. Por ser de caráter estéril, não se procede em hipótese alguma a guarda e
conservação de volumes restantes das soluções utilizadas, devendo as mesmas serem descartadas.

Adulto: de 40 a 80 mEq (aproximadamente de 3 a 6 g de Cloreto de Potássio), em administração
fracionada.
Crianças: de 1 a 1,5 mEq (77 a 105 mg) por quilo de peso, em administração fracionada.

Atenção: não misture medicamentos diferentes, a troca pode ser fatal. Certifique-se que está sendo
administrado o medicamento prescrito. Deve-se ter extremo cuidado para não trocar as ampolas com
soluções diferentes.
Evitar o uso quando constatado odor desagradável ou corpos estranhos no produto. Observar contra a
luz e se houver turvação no produto ou indícios de violação do frasco, o mesmo não deverá ser utilizado.
Deve ser administrado com cautela em pacientes portadores de insuficiência renal, queimaduras
graves, acidose diabética nas fases iniciais, úlcera péptica. A intoxicação pelo potássio induz a paralisia
flácida com parestesia e manutenção da consciência, arritmias cardíacas, bloqueio átrio ventricular,
total desaparecimento da onda P, alargamento do complexo QRS, onda T Apiculada. Concentração
elevada de potássio no sangue pode causar morte por depressão cardíaca, arritmia. Portanto, a solução
injetável nunca deve ser administrada como tal, devendo ser adequadamente diluída para evitar
aumento abrupto da concentração de potássio.

Deve-se ter precaução especial em pacientes idosos debilitados ou não, sendo particularmente
recomendável a utilização da menor posologia, porém eficaz.

Não existe evidencia suficiente que demonstre ocorrência de interação clinicamente relevantes.
Contudo, evitar a administração simultânea com outros medicamentos.

ATENÇÃO: Este medicamento não é um genérico, portanto não é um substituto de um outro
medicamento que tenha o(s) mesmo(s) fármaco(s).

Reações adversas a Medicamentos

Superdose

Armazenagem

SAMTEC BIOTECNOLOGIALTDA.

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Não existem referências
e evidências sobre alterações relevantes de exames laboratoriais após a utilização adequada e
orientada de Cloreto de Potássio.

Administração intravenosa de um sal de cálcio, glicose e insulina e bicarbonato de sódio. As resinas de
troca iônica (sulfato de Poliestireno), que podem ser administradas oralmente ou instiladas via retal
podem diminuir a hipercalemia de um dia.
Em pacientes digitálicos, a rápida diminuição do potássio do plasma pode causar toxicidade digitálica.

O produto deve ser armazenado sob proteção de calor, umidade e luz natural direta.
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