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BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Chloropotassuril 1 g/10 ml drank

Kaliumchloride

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u 

het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

- Wordt uw klacht na enkele dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met 

uw arts.

- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt Chloropotassuril 1 g/10 ml drank gebruikt

2. Wanneer mag u Chloropotassuril 1 g/10 ml drank niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig 

mee zijn

3. Hoe gebruikt u Chloropotassuril 1 g/10 ml drank

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u Chloropotassuril 1 g/10 ml drank

6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT CHLOROPOTASSURIL 1 G/10 ML DRANK GEBRUIKT

Mineraalsupplement.

Het geneesmiddel is aangewezen bij de herstelling van kaliumtekorten van diverse oorsprong:

- ondervoeding, chronisch alcoholisme ; 

- braken, chronische diarree, misbruik van laxeermiddelen ;

- diuretische behandeling: overproductie van aldosteron (primair of secundair 

hyperaldosteronisme) ;

- corticoïdenbehandeling ;

- carbenoxolonebehandeling ;

- Cushing-syndroom (te hoog cortisolgehalte (=hormoon) in het bloed).

Opmerking: de meest gevoelige patiënten voor kaliumtekort zijn voornamelijk deze met 

hartinsufficiëntie, behandeld met digitalis en geneesmiddelen die de urineproductie verhogen, alsook 

de cirrhotische patiënt behandeld met geneesmiddelen die de urineproductie verhogen.

https://www.farmaline.be/apotheek/order/chloropotassuril-drinkampullen-10-ampoules/
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2. WANNEER MAG U CHLOROPOTASSURIL 1 G/10 ML DRANK NIET GEBRUIKEN OF 

MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN

Wanneer mag u Chloropotassuril niet gebruiken

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor kaliumchloride of voor één van de stoffen die in dit 

geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

- Bij ernstige nieraandoeningen.

- Bij ernstige bijnierschorsaandoeningen (ziekte van Adisson).

- Bij inname van bepaalde geneesmiddelen die de urineproductie bevorderen (diuretica) en die 

het kaliumgehalte in het bloed verhogen.

- Bij een abnormaal zure toestand van het bloed (acidose).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Chloropotassuril

- Wanneer de ernst van het kaliumtekort niet gekend is. Regelmatige controles van de kaliëmie 

zullen uitgevoerd worden om het risico van een te hoge kaliumspiegel in het bloed (= 

hyperkaliëmie) te vermijden.

- Bij oudere personen.

- Bij gelijktijdige toediening van kaliumsparende diuretica of een nierinsufficiëntie. Dit kan een 

ernstig gevaar met zich meebrengen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of dat in 

het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen

Gebruikt u naast Chloropotassuril nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? 

Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor 

nodig heeft.

De gelijktijdige toediening van kaliumchloride met een kaliumsparend diureticum is af te raden 

wegens het risico van een te hoge kaliumspiegel in het bloed (hyperkaliëmie).

Waarop moet u letten met eten en drinken

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of 

apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Hoewel geen duidelijk verminkende of misvormende effecten werden gemeld, is voorzichtigheid 

geboden bij toediening van Chloropotassuril gedurende de zwangerschap.

Tevens is voorzichtigheid geboden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Niet van toepassing.

Stoffen in Chloropotassuril waarmee u rekening moet houden

Chloropotassuril bevat natriummethylparahydroxybenzoaat en

natriumpropylparahydroxybenzoaat. Deze stoffen kunnen allergische reacties (soms vertraagd) en in 

zeldzame gevallen benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) 

veroorzaken.

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per ampul.

https://www.farmaline.be/apotheek/order/chloropotassuril-drinkampullen-10-ampoules/
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3. HOE NEEMT U CHLOROPOTASSURIL 1 G/10 ML DRANK IN

Gebruik Chloropotassuril altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 

het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Meng de inhoud van een ampul in een glas water of fruitsap ; in te nemen tijdens de maaltijd.

De gebruikelijke dosering is:

3 tot 4 ampullen per dag (1 ampul = 13,5 mEq kalium) tot de hypokaliëmie (te lage kaliumspiegel in 

het bloed) is opgeheven. 

De dagelijkse behoeften van een normaal persoon liggen tussen 20 tot 50 mEq kalium. De gelijktijdige 

toediening van kaliumsparende diuretica of een nierinsufficiëntie kunnen een ernstig gevaar 

meebrengen.

Gebruik bij kinderen

Gebruik dit geneesmiddel bij kinderen en zuigelingen enkel onder toezicht van een arts. 

Heeft u te veel van Chloropotassuril ingenomen

Wanneer u te veel van Chloropotassuril heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact 

op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). 

- Hyperkaliëmie kan voorkomen na een overdreven inname van kaliumchloride, vooral bij slecht 

functionerende nieren of bijnieren (renale of surrenale insufficiëntie) , acidose of inname van 

kaliumsparende diuretica. 

- Klinische symptomen van overdosering zijn mentale verwarring, waarnemen van kriebelingen, 

jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie) , spierverzwakking leidend tot 

een spierverlamming. Op cardiovasculair vlak vermeldt men lage bloeddruk (hypotensie), 

storingen van het hartritme met risico van hartstilstand. 

- Bij een gematigde hyperkaliëmie zal men onmiddellijk de kaliumtoediening stoppen. 

- In geval van ernstige hyperkaliëmie, is hospitalisatie noodzakelijk: een aangepaste behandeling zal 

dan toegepast worden.

Bent u vergeten Chloropotassuril in te nemen

Niet van toepassing.

Als u stopt met het innemen van Chloropotassuril

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 

of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Chloropotassuril bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 

maken.

Een behandeling met Chloropotassuril kan bij sommige patiënten spijsverteringsstoornissen 

veroorzaken, zoals misselijkheid (nausea), braken en krampen in de bovenbuik (epigastrische 

krampen).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem 

dan contact op met uw arts of apotheker.

https://www.farmaline.be/apotheek/order/chloropotassuril-drinkampullen-10-ampoules/
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5. HOE BEWAART U CHLOROPOTASSURIL 1 G/10 ML DRANK?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren op kamertemperatuur (15-25°C).

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 

EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 

houdbaarheidsdatum.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Chloropotassuril

- De werkzame stof in dit middel is kaliumchloride.

- De andere stoffen in dit middel zijn natriummethylparahydroxybenzoaat, 

natriumpropylparahydroxybenzoaat, citroenzuur monohydraat, natrium sacharinaat, ethanol, 

alcoholaat van zoete oranjeappel, gezuiverd water voor 1 ampul (10 ml).  

Hoe ziet Chloropotassuril eruit en hoeveel zit er in een verpakking

Drank in ampullen van 10 ml. Doos met 10 ampullen.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen     

Melisana nv / sa

Kareelovenlaan 1

B-1140 Brussel

Fabrik  ant  

Meda Manufacturing

Avenue JF Kennedy

BP 90100

F-33704 Mérignac Cedex

Frankrijk.

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE089582

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is goedgekeurd op 07/2011
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