
KULLANMA TALIMATI

KALİNOR@ efervesan tablet

Suda erİtilerek, ağız yolundan alınır.

Etkın nıadcleler: Bir tablet, 2,|7 gpotasyum sitrat l H2o'2'0 g potasyum bikarbonat,

2'057g SuSuZ sitrik asit içerir.

Suda çözündükten Sonra elde edilen solüsyonda toplam 40 mmol potasyum (l.569) ve

2.5 g sitrata eşdeğer en az 13.3 mmol sitrat iyonları bulunmaktadır.

Yardııııcı nıaddeler:Instant şeker, macrogol 6000, limon aron]asl, sakarin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlİce

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha Sonrcı telçar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

. Eger ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuzq veya eczqcınıZq danışınız.

ı Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

o Bu ilacın kullanınıı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kull andı ğınız ı s öyl eyiniz.

Bu talinıatta yazılanlarq qynen uyunuz' Ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşiik doz kullanmqyınu.

Bu Kullanma Talimatında:

l. KALİNoR@ııeclİr ve ııe içiıı kullaııılır?

2, KALİN0R@kuIıanmorlan önce clİkkut eılİImesİ gerekenler

3. KALİ NoR@ nasıI k uI I q ıı ıl ır?

4. olası yoıı elkİIer ııelerdİr?

5. KALİNDR@' uıı so.klo ıınıası

a

a

o

Başlıkları yer aImaktadır.



1. KALİNOR@ nedir vc ne için kullanıIır?

I(ALINOR@, h., iki yüzii pi'iriizlti, yuvarlak şekilli, kokusuz ya da çok hafif limon kokultı,

beyaz tabletlerdir ve potasyum nıineral desteği olarak biliıren ilaç grubuna dalıildir.

KALINoR@, aşağıdaki duruııılarda kullanılır;

o Kaııdaki potasyı.ım miktarının azalmasından korunmada ve tedavisinde

ı Böbrek taşı oluşumuıru öııleınek alnacl ile (tekrar edeır böbrek taşlarının yeni

oluşumunun öıılenmesiııde)

Aşağı daki durtlnrlarda kaır potasyum eksiklikl eriniıı giderilınesi içiıı :

. Özellikle kanda metabolizma ilişkili asit fazlalığı olan lıastalarda (metabolik asidoz),

önemli derecede kan potasyum ıniktarınln azalmasıııda (hipokalemi 3.2 mmol/l),

o Sinir ve kas aktivitesiııin potasyum ilişkili bozuklukları (hipokalemi nöromüsküler

bozukluklar) veya kalp ritmi bozukluklarında

. Digitalis türevi kalp ilaçları ile tedavi edilen hastalarda kaıı potasyunı miktarının

azalmasında (lıipokaleırıi).

Aşağıdaki durunılarda kaııdaki düşiik potasyum konsantrasyoıılarıı'ıı (hipokalemi) önlemede:

ı Keton cisimleriıre bağlı olaral< kaııın asit değerinin artnıası (ketoasidoz), örneğiıı

diabette

Aşağıdaki durumlarda böbrek taşlarının tekrarlamasını (böbrek taşı metaflaksisi) engellemek

için:

ı Böbrek taşı (kalkul) varlığında (örn. bobrekteki küçük kanallar hidrojeıı iyonlarının

yeterli nıiktarlarıııı atamadığıııda, örn. reııal ti.ibüler asidozu olaıılar)

o Son derece düştik sitrat atılııııı (çeşitli nedenlerle oluşan lripositratiiri < 320 mg/gtin

. Ürik asit taşları.

2. KALiNOR@ kulıanmaclan önce tlikkıt er]ilmesi gerekenler

KALİNOR@'u aşağıclaki durumlarc]a KULLANMAYINIZ
Eğer:

t)
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ı ilacııı bileşiınindeki nraddelerdeıı herlıangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (a|erjiniz)

var ise

. Kandaki anorıııal yüksek potasyum sevi1ıg|g1i (hiperkalemi) ile ilişkili durumlarda

o Su ve tuz dengesinin bozulması sonucu vücutta su miktarının azalması (dehidrasyon)

o Böbrek bozukluğunuz var ise

. Adrenal kortikoid adı verilen böbreküstü bezlerinden salgılanan hormoııun yetmezliği

(Addison Hastalığı); tipik olarak bı'onz cilt rengi görülür.

. Bazı idrar sökttirtictiler gibi, potasyun-ı düzeyiıri artıraır olan ilaçlar kul]aırıyorsanız

. Periyodik olarak, kandaki yüksek potasyunı seviyesinin varlığında, geçici kas

güçsüzlüğü Ve felçleri ile keııdiıri gösteren kalıtsal bir lıastahk (GAMSTROP

hastalığı).

o Sodyum eksikliği ile biı'likte kaıı lıacıninin aza]ldığı durumlarda

KALiNOR@'u aşağıdaki durum|arda DİKKATLi xuı,ı.nNINIZ

KALiNQR@ efervesan tablet, orak hücre anemisi (özellikle Afrika kökenli insanlarda görülen

kandaki kırınızı pignıeııtin üretiıninde bozukluk) olan lıastalarda,

Aşağıdaki ilaçlarla tedavi gören hastalarda:

o Aııtikoline{ik etki yapaır, atropiııe ve beırzeri ilaçlar

ı Potasyum atılımını aza|İan ilaçlar (potasyum tutan dii-iretikler)

. Adrenal kortikoid hornıonla etkileşiııe giı'en ilaçlar (Aldosteroır antagonistleri)

ı Kan basıncını diişüren bazı ila{ıar (ADE inhibitörleri)

o Potansiyel olarak böbrekleı'e Zatar vercn ilaçlar ; örneğin ağrı ve romatizma

tedavisinde ktıllanılan bazı ajanlar (steroid olmayaıı antinflanratuvar ilaçlar v.b,).

Anorınal kan potasyunı seviyeleri (hiperkalemi) yukarıda sayılan ilaçlarla etkileşim Sonucu

oluşabilir. Kandaki asit ıniktarlnııı aniden aı1ması (asidoz), aııi böbrek fonksiyon yetmezliği

ve diğer koşullaı' oluşabilir.

Ürüııü kullannıadan öııce elektrolik ve asit-baz deııgesi, kalp ritnıi ve özellikle yaşlı

hastalarda böbrek işlevi incelenmelidir. Bu değerler ilk olarak kısa aralıklarla daha Sonl'a

daha seyrek kontrol edilmelidir,

KALİNOIi@'un sık Ve LlZLln dönem kullanımı dişleı'iniz için kötü olabilir (diş çiirün-ıesi).

o
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Bu uyarılar geçmişteki lıerlıangi bir dönen-ıde dalıi olsa siziı'l için geçeıliyse ltitfen

doktorunuza daııışın,

KALiNOR@'un yiycccl( ı,e içecel< ite l<ullanılması

KALNOR@ yiyecek ve içecekler ile etkileşiııli bulunınamaktadır. Yiyecek ve içeceklerle

birlikte kullanabilirsiniz.

Flamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da ecZQcınuq danışınız,

Gerekli olınadıkça hamilelik döııemiırde ktıllanılmamalıdır. Doktortınuz lramilelik döneminde

kullaırıını koırusunda sizi bil gilendirecektir.

Tedaviniz sırasında hanıile olduğıınuzu farkederseniz henıen doktorunuza veya ezcacınıZa

danışınız.

Emzirme

Ilacı kullannıadan önce doktorunuzcı ya da eczqcınuır danışınız.

Eınzirme dönenıiııde lıerhangi zararlı bir etkiye işaret eden bulgulara şiındiye kadar

rastlanııranılştır. Doktorunuz eınzirıne dönemiırde kullanımı konusunda sizi

bilgilendirecektir.

Araç ve makine l<ullanımı

Araç ve makiııe kullanımı üzerine lıerhangi bir etkisi yoktur

KALiNOIı@'un içcriğindc bulunan bazı yırdımcı madcleler Irakl<ında önemli bilgİler

KALINOR@ efervesaıı tablet sakkaroz ve glukoz içerir. Eğer daha önceden doktoı'unuz

tarafındaıı bazı şekerlere karşl talıaıııııtilstiz olduğuntlz söylenmişse btı tıbbi tiriiııi.i alınadan

önce doktorunuzla temasa geçiniz'

Diğcr ilaçlar ile birlikte kullınımı

Kaııda potasyum düzeylerinin yükselınesi kalp glikozitleriııiıı etkisini aza|tır' düşmesi ise bu

ilaçların kap ritiın bozukluğu yaplcl etkisini arttlrır.

Aldosteroıı antagoııistleri, potasyunı tutan idrar söktürüciiler, ADE-inlıibitörleri (yüksek

tansiyonu düşı.irücü ilaçlar), ağı'ı ve ronıatizına içiıı kullanılıan bazı ilaçlar (steroid olıı'ıayaıl

aırtiiflaınatuvar ilaçlar ve peı'iferik ağrı kesiciler) böbı'ekten potasyuıı atılıınını aza|tır\ar.
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Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi biı' ilcıcı şu anda kullanıyorsqnıZ veya son zaııı.cınlarda

kııllcındınızsa lütfen doktorıını,ıza vey(] eczctcmıZcl bıınlar hakkında bilgi veriniz'

3. KALİN0R@ nasıl kul|anılır?

Uygun kullanım ve dozluygulama sıl<lığı için talimatlar:

Potasyum eksikliği ııedeııi devanı ettiği siirece KALINoR@ kullanılııalıdır. Doktorunuz

KALINOR' iıe t.duviıriziıi ne kadar si.ireceğini size bi]direcel<tir. Bu duruıı böbrek

taşlarının tekrarlamasıııdaıı koruı'ıma için de geçerlidir. Diğer potasyum eksikliği

duruııılarıırda potasyuııı dengesiıriıı teıııiııi içiıı birkaç gtiıı ile birkaç hafta geııelde yeterli

olnraktadır

KALiNoR''u ırer Zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer KALiNoR@'u

ııasll kullanmantz gerektiği konusuı-ıda emiıi değilseniz ıııutlaka doktorııruzaveyaeczacln:,Za

daırışıııız.

Hekinı tarafindan başka bir dozlaına öııeriIırıeıııişse, aşağıdaki dozlaııa geçerlidir:

a' Potasyum yerine koyıı-ıa tedavisi: Doz potasyun-ı eksikliğinin derecesine bağlıdır' Genel

olarak günde 40-80 mmolpotasyuı-ıı yeterlidir. Gtiıılük doz l60 mıııol' ü aşnıamalıdır.

Tek dozlar 40 mmol potasyunıu (l KALİNOR@ efervesaıı tablet) aşmanıalıdır.

b. Böbrek taşlarınııı engellenmesi: Tedaviyi yüriiten hekim taı'aflırdan doz, günlük sitrat

atılımı 320 ı-ııg'ıır üstünde ve idrar pH'sı 6.'2-6.8 olacak şekilde düzeııleluııelidiı. Bu değer

günde l_2 I(ALiNOR@ efervesaıı tablet ile sağlanabiliı'. Tek dozlar 40 mınol potasyumu (1

KALİNoR@ efervesan tablet) aşııaııralıdır' Günlük doz 4 efervesaıı tableti aşman'ıalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Bir adet KALNOR@ efervesaı-ı tablet bir bardak suda (l00-200 ınl) eritilir ve istenirse şeker

Veya meyva suyu ile tatlaırdırılarak içilir. 10 ila 15 dakika arasında yudumlar halinde içilir.

Giinde 2 veya daha faz|a eferı,esan tabletiıi alıırdığı dlırtınılarda , doz)ar ınuntazarn aralıklarla

(sabalı, öğle ve akşam) alıııır' Ögtınlerle birlikte alındığıııda dalıa iyi tolere edilir.

Dcğişik yaş grupları

Çocuklarda l<ullanım:

KALiNoR@'un çocuklarda kullanımıırın etkililiği Ve giivenliliği belirleııııemiştir. Bu

nedenle, çocuklarda kullanıını tavsiye edilmemektedir'



Yaşlılarda kullanım:

KALiNOR@'un yaşlılarda kullaııllılll1ll1 etkililiği ve güvenliliği belirleruııeıniştir. Bu ıredenle,

yaşIılarda kuIlaı-ıılınası gerel<iyorsa doktor koıltroliiııde ku]laııılıııalıdır'

Özcl kullanım durumları:

Böbrek yetmczliği:

Böbrek yetmezliği durumuırda doktoı' kontrolünde dikkatli kullanılmalıdır

Karaciğer yctmczliği:

Belirtilınemiştir.

Eğer KALİNoR@'un etkisinin çok giiçlıi |)eya Zcryıf olduğuncı dcıir bir izleniıııiniz var ise

doktorıınuz veya eczacınız ile koııuşunı,ız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KALİNoR@ kullandıysanız:

Norııral olarak işlev göı'eıı böbrekler, lıızlı bir şekilde fazla potasyllmu atar' Sadece aşırı doz

aşımı durumlarında tehlikeli şekilde ytiksek kan potasyum di.izeyleri olabilir. Aşırı yiiksek

kan potasyunı düzeyleri kalbin ııorıııal işlev görmesini zayıflattığı için aşırı doz aşımı

duruıııunda gecikmedeıı bir doktora danışılıııası gereklidir. Doktor, bir laboratuvar testi

yoluyla kan potasyunı düzeyleriııizi belirleyebilir ve/veya kalp ritmiııizi koııtrol etınek için

EKG çekebilir. Doktor aylll zarnaııda kalp işlevi ve kan potasyunı di.izeyleri için uygun

öıılenıler başlatabilir. Kaı-ı potasyurıı diizeyleri ııorınalden ya|nızca çok az yüksekse, daha

ileri tedavi olmaksızııı normalizasyoıı, böbrekler yoluyla noır'ıral potasyum atılıınını takiben

oltışabiliı'.

K/\LİN)R@'u kullanıııcınız gerekenden fcızlasını kullanınışsanız bir dokıor veya eczacı ile

konuşıınuz.

KALiNoR@'u kullanm ayı unutu rsantz:

ilacı alnıayı unutursaııız, l-ıatırladı ğınız zamaıı uygulayıııız

Unııtulan dozlcırı dengelenıek için çift doz alnıayınız.

KALiNOR@ iı. t"dnni sonlanclırılclığında oluşabilecel< etkilcr:

Tedavi soırlaııdırıldığıııda oluşabilecek etki ler bi liırmemektedir.
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Bu ürüniin kullanıııııncı ilişkin başkcı lıerlıaııgi bir sorun.ıız vqrs'cı doktorunuzcı yeycı eczacıruzq

danışın.

4. olası yan ctkiler nelerdir?

Tünı ilaçlar gibi KALiNoR@'un içeriğinde brılunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösteı'ildiği şekilde sıralaıınııştır.

Çok yaygın :l0 hastanın en aZ l inde görülebilir.

Yaygın :l0 hastanın birindeıı az' fakat l00 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan :100 lıastanııı biriırdeıı az, fakat 1000 lıastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek :l.000 lıastaııın biriııdeıı az görülebilir'

Çok seyrek :10.000 hastanın biı'indeıı az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerdeıı lıareketle tahmin edilenıiyor.

Aşağıd akilerden herha n gi birini fa rl< ed ersen iz, d oktorunuza söyleyiniz:

Yaygın olmayan:

. Mide yanmasl

o Karın ağrısı

. islıal

. Geğirme

o Bulantı

o Kusma

o Karında şişkinlik

Bunlar KALiNOR@'uıı lıafif ve geçici yan etkileridir

Seyrek:

. Kandapotasyumnıiktarıırınııormaldenfaz|aolması(hiperkalemi)

t Egzema

ı Kaşıntı

C Kızarıklık

Çok Seyrek:

o Kalp ritıninin bozulması

1



o

Eğer bıı kullaıınıa talimatında bahsi geÇn'ıq)en herhaııgi bir yan etki ile kcırşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczaclnıZı bilgilendiriniz'

Yan etkilerin raporlaıınrası

Kullannıa Taliıııatında yer alaıı veya alınayaıı lıerlıaııgi bir yan etki ıııeydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczaclnlz veya lıemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınz yan

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alaıı ''ilaç Yan Etki Bildirinri'' ikonuna tıklayarak ya da

0 800 3l4 00 08 ııumaralı yan etki bildiriın hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi

GÜFAM)'ne bildiriııiz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın

güvenliliği hakkında dahafazlabilgi edinilnıesine katkı sağlanıış olacaksınız.

5. KALİNOR@'un saklanması

KALİN1R@' u çouıkların göremeyeceği ve erişeıııeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25oC'ırin altındaki oda sıcak]ığında saklayınız. KALNOR',uo, ıreınclen korunıak için her

tablet allnıııından Sonra ttip sıkıca kapatılmalıdlr.

Son l<u|lanma tarihi ile uyumlu olara|< l<ul|anınız.

Anıbalajın i)zerinde belirtilen son kııllannıa tarihinden. Sonrq KALLN)R@ u kullannıayınız.

Eğer iiründ e velveya aınbalajıııda bozıl]<luklar farkederseııiz KALNoR@' ı-ı kulIanııayıııız.

Çeııreyi korunıak aıııcıcıyla kııllannıcıclığıııız KALİNoR@' u şelıir suyuncı veya çöpe atnıayınız

Bu konuda eczacınıZcı danışınız'

RııIısal SuIıİbi:

Farma-Tek Ilaç San. ve Tic, Ltd. Şti

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvaı'ı

Beyan Sok. No:12

34775 Ünıraıriye/istaııbul

Urelİııı Yerİ:

Nordınark Arzneimittel GmbH,

Ueterseır/ALMANYA

tarilıi ııde oıraylanmıştı r
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Bu kullanma talinıatı


