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VANLIG INDIKATION OCH DOS

Behandling sker helst i samråd med barnnefrolog.

Jonbindare för behandling av hyperkalemi

Nyfödda och barn 1 mån - 18 år: 
0,5 - 1 gram/kg/ DYGN = 3,3 - 6,7 mL/kg/DYGN

Max 60 gram/DYGN = 400 mL/DYGN

Dosen fördelas på flera dostillfällen, ex:
0,125 - 0,25 gram/kg x 4 = 0,8 - 1,7 mL/kg x 4

Vid akut hyperkalemi ges initialt den högre dosen, därefter justera dos efter 
S‐Kalium.

1 struket medföljande dosmått = 20 mL pulver, motsvarar ca 15 gram pulver.
1 struket kryddmått = 1 mL pulver, motsvarar ca 0,75 gram pulver.

Tid till effekt är 2 - 3 tim. Vid snabbare behov av kaliumsänkning, överväg andra
behandlingsstrategier.

Jonbindningskapaciteten är cirka 1 mmol kalium/1 gram jonbytare.
Natriuminnehållet är ca 4 mmol/1 gram jonbytare.

ÖVRIG INFORMATION

Natriumpolystyrensulfonat rektalt 0,15 gram/mL iordningställd från Resonium pulver.

INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖR

Alternativ 1 (3 gram Resonium):
4 strukna kryddmått = 4 x 1 mL (4 x 0,75 gram Resonium) 
+ 10 mL kranvatten 
+ 10 mL metylcellulosa 2 % gel, (beställs extempore)
= ca 0,15 gram/mL Resonium

Alternativ 2 (30 gram Resonium):
2 strukna medföljande dosmått = 2 x 20 mL (2 x 15 gram Resonium) 
+ 100 mL kranvatten 
+ 100 mL metylcellulosa 2 % gel, (beställs extempore)
= ca 0,15 gram/mL Resonium

Saknas metylcellulosa kan det tillfälligt ersättas med vatten. Anledningen att tillsats av 
metylcellulosa rekommenderas vid administrering rektalt är att det förtjockar 
suspensionen och gör den lättare att hålla kvar i rectum.

Låt svälla en stund och se till att inga klumpar finns i suspensionen.

Beredningsinstruktion: 

ADMINISTRERING

Rektalt: Rektal administrering ger i regel något lägre men snabbare effekt än oral 
administrering.
Behåll, om möjligt, suspensionen i minst 9 timmar (om inte ny dos ges innan) och skölj 
därefter kolon. 

Nyfödda ska endast ges natriumpolystyrensulfonat rektalt.

HÅLLBARHET OCH FÖRVARING
Resonium (registrerad produkt)

0,15 g/mL, Rektalsuspension

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i orginalförpackning. Fuktkänsligt. 
Iordningsställd suspension kan förvaras 24 timmar. 
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