
jak kontrola, 
dla serca.

Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu (SR) 
zapewnia dobrą tolerancję codziennego 
przyjmowania preparatu.

Dostępny jest w aptekach w dwóch wielkościach opakowań.

50
kapsułek

100
kapsułek

Potas:
pomaga w utrzymaniu  
prawidłowego ciśnienia krwi,

pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu  
mięśniowego,

jest niezbędnym składnikiem 
codziennej diety.
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Przesunięcie potasu 
do komórek

Leki betaadrenergiczne rozszerzające oskrzela 
(np. salbutamol, albuterol) lub zmniejszające 
obrzęk śluzówki nosa i zatok, (np.pseudoefedryna), 
teofilina, kofeina, werapamil, insulina

Zwiększona utrata z moczem

Diuretyki (acetazolamid, hydrochlorotiazyd, 
indapamid, chlortalidon, furosemid), 
mineralokortykosteroidy (fludrokortyzon, duże 
dawki glukokortykosteroidów, przetwory lukrecji), 
aminoglikozydy, cisplatyna, amfoterycyna B

Zwiększona utrata ze stolcem Środki przeczyszczające, żywice jonowymienne

(1). R. Drabczyk; Kaliemia w praktyce lekarskiej; Praktyka Lekarska, Zeszyty Specjalistyczne nr 128 (14/2015); s.8.
(2). www.lekam.pl
(3). WHO. Guideline: Potassium intake for adults and children. Geneva, World Health Organisation (WHO), 2013.
(4). J. Chudek i inni, Optymalna suplementacja potasu- aktualny stan wiedzy; Terapia zeszyt 2 (294), wrzesień 2013.
(5). Suplement diety Katelin+, zalecane dzienne spożycie 2-3 kapsułki.

ok. 2,5

0,945
zalecenie
dziennego

spożycia K+
wg WHO, 2013(3)

=

g/d g/d

średnie, dzienne
spożycie K+
w Polsce(4)

3 kapsułki Katelin+SR 
dziennie(5)

>3,51

W wypadku nowoczesnych PREPARATÓW O PO WOLNYM UWALNIANIU, 
będących kapsułkami za wierającymi mikrocząstki (mikropeletki), 

ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza owrzodzeń 
przewodu pokarmowego, jest najmniejsze, 

nato miast komfort ich przyjmowania największy.

+

Mechanizm działania Leki
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Leki obniżające stężenie potasu we krwi(1)

Przebieg uwalniania KCl w Katelinie + SR

% UWOLNIENIA SUBSTANCJI AKTYWNEJ 

WHO zaleca
osobom dorosłym spożycie

co najmniej 3,51 g K+ dziennie(3)
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