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STEROPOTASSIUM® 
“KCL met goede smaak” 13,5 mEq K+ Cl-/20ml 
drinkbare ampullen 
 
Eigenschappen :  
STEROPOTASSIUM verbetert op doeltreffende wijze hypokaliëmie met alkalose en 
hypochloremie door aanbrengen van Kalium en Chloor ionen. 
 
Aanduidingen :  
Therapeutische hypokaliëmieën : diuretica die Kaliumverlies teweegbrengen, ACTH, 
cortisone, behandelde diabetische coma, misbruik van laxans en zoethout.  
Hypokaliëmie door het spijsverteringsstelsel : diarree. 
Cardiologie : voorkomen en behandelen van digitalis vergiftingen, ritmestoornissen, 
hartinsufficïentie.  
Spierstoornissen veroorzaakt door hypokaliëmie : spiervermoeidheid, spierkrampen. 
 
Tegenaanduidingen :  
Ernstige nierinsuffisientie met oligurie en/of uremie, niet behandelde ziekte van Addison, 
hoge deshydratatie en hyperkaliëmie van allerlei oorsprong. 
 
Voorzorgen : bij goede nierfunctie is de orale toediening van Kalium weinig toxisch, maar 
zelfs bij geringe nierinsuffisientie is geneeskundige aandacht gevergd. Toedienen van 
STEROPOTASSIUM is overbodig, zoniet nadelig, als deze gepaard gaat met aldosterone 
belemmerende bereidingen (spironolactone) of Kalium besparende diuretica (triamterene en 
amiloride) die derwijze hyperkaliëmie kunnen veroorzaken. 
 
Bijkomende werkingen : braaklust, braken en diarree. Als symptomen van hyperkaliëmie 
gelden : ongevoeligheid der extremiteiten, slappe verlamming, geestelijke verwarring, spier 
verzwakking, verlaging van de bloeddruk, storingen van de intercardiale geleiding alsook van 
het hartritme met typische afwijkingen van het ECG. 
 
Tegengift van hyperkaliëmie :  
1. Intraveineuse perfusie van Natrium lactaat of van Natrium bicarbonaat.  
2. Perfusie van het mengsel Insuline - Glucose (b.v. glucose 20% insuline 40 E/liter).  
3. Kationenwisselaars, met trage werking, b.v. resonium : 3 x 15 g per os en per dag. 
 
Gebruiksaanwijzing : volgens medisch advies : best te nemen bij de maaltijden zuiver of 
gemengd met soep.  
Volwassenen : 1 tot 3 ampullen per dag. 
Kinderen : 1 tot 2 ampullen per dag.  
Kleine kinderen : 1/2 tot 1 ampul per dag. 
 
Presentaties : doos van 10 amp. 20 ml STEROPOTASSIUM (13,5 mEq K+ / amp.) 
 
FORMULA : Kalii Chloridum 1 g - Lycopersicum escul. pulpis - Aurant. ess. - Aqua ad 20 
ml. Amp. 20 ml. 


