Kalium-fosfaat drank 0,6 mmol/ml Rad
Het werkzame middel in dit medicijn is fosfaat. In elke ml zit 0,6 mmol fosfaat. In deze drank zit ook
kalium.
Werking en/of toepassing

Waar het medicijn voor is
- Als er te weinig fosfaat in het lichaam zit. Het lichaam heeft
fosfaat nodig voor bijvoorbeeld de opbouw van botten.
- Om een bepaalde soort nierstenen te voorkomen.
Hoe dit medicijn werkt
Het vult een tekort aan fosfaat weer aan. Ook maakt het de plas
zuurder waardoor er minder makkelijk nierstenen ontstaan.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksadviezen en -waarschuwingen:
De drank afmeten met een maatbeker of een spuit. Niet mengen
met water of andere dranken. Een half uur voor het eten of twee
uur na het eten innemen.
Gebruikelijke doseringen:
* Bij te weinig fosfaat
Volwassenen: 3 keer per dag 8,3 tot 16,7 ml.
* Bij nierstenen
Volwassenen: 4 keer per dag 12 ml.
Dosering vergeten?:
Is de normale tijd minder dan 2 uur geleden? Neem de vergeten
dosering alsnog in. Is het langer dan 2 uur geleden? Sla dan de
vergeten dosering over.
Wanneer begint de werking?:
De werking begint binnen een dag.

Belangrijke informatie

Gebruik bij andere ziekten of klachten:
* Let op bij
Vastgestelde nierproblemen. Overleg met de verpleegkundige of
arts of u dit middel kunt gebruiken.
Bijwerkingen:
Hier staan alleen de meest voorkomende of belangrijke
bijwerkingen. Deze bijwerkingen hoeven niet bij u voor te komen.
* De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
- buikpijn, opgezette buik, diarree
- duizelig zijn, misselijk zijn, overgeven
- koude rillingen
- langere tijd erg moe zijn en weinig energie hebben
- hoofdpijn
- pijn op de borst.
Heeft u er last van of bent u ongerust? Vraag dan advies aan de
verpleegkundige of arts.
* Zelden kan uitdroging voorkomen. Drink daarom voldoende.
* Heeft u last van andere bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw
verpleegkundige of arts.

Gebruik in bijzondere

Gebruik bij zwangerschap:

omstandigheden

Er is niet genoeg bekend over de gevolgen voor het kind.
Zwangere vrouwen mogen dit middel niet gebruiken. Behalve als
de arts dit adviseert.
Vrouwen die proberen zwanger te worden, mogen dit middel ook
niet gebruiken. Zij kunnen namelijk al zwanger zijn.
Gebruik bij borstvoeding:
Het is niet bekend of er gevolgen zijn voor het kind. Geeft u
borstvoeding? Gebruik dit middel dan alleen na overleg met de
verpleegkundige of arts.

