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Per a què s’utilitzen els suplements de potassi per via oral?
Els suplements de potassi Boi-K® i Boi-K Aspártico® s’utilitzen per al tractament i la
profilaxi de la hipopotassèmia en situacions com:
Pèrdues de potassi provocades pel tractament amb diürètics, corticosteroides i
derivats.
Pèrdues de potassi provocades per vòmits, diarrees, problemes renals,
hiperaldosteronisme i sudoració intensa.
Situacions en les quals existeix un dèficit en la ingesta de potassi, com estats de
malnutrició i dietes deficitàries.

Quina és la situació actual de Boi-K® i Boi-K Aspártico®?
Actualment, existeixen problemes de subministrament dels medicaments Boi-K®
comprimits efervescents (CN. 719.716 i CN. 719.724) i Boi-K Aspártico® comprimits
efervescents (CN. 719.708). El laboratori fabricant d’aquests dos medicaments, Merck
SL, ha informat que la falta de subministrament és deguda a problemes de fabricació a la
seva planta de Mollet del Vallès (Barcelona), fet que ha provocat una aturada temporal de
la seva fabricació.
Segons informació obtinguda a través del laboratori fabricant, encara no es coneixen les
dates exactes del restabliment del subministrament. No obstant això, està previst que
aquest es restableixi a mitjan d’abril de 2014 per a Boi-K® i a finals de maig de 2014 per a
Boi-K Aspártico®.
En aquests moments, el laboratori fabricant disposa només d’algunes quantitats en estoc
de Boi-K® (no de Boi-K Aspártico®)*, reservat per als pacients que pateixen alguna de les
malalties següents:
Síndrome de Bartter
Paràlisi periòdica hipopotassèmica (PPH)
Síndrome de Fabry
Síndrome de Gitelman
*En els pacients en tractament amb Boi-K Aspártico® per a les malalties anteriorment esmentades, en prescriure Boi-K caldrà ajustar la dosi
en funció dels mEq de K. Vegeu la taula 1.

Trobareu aquesta i altres consultes del CIM Virtual del CedimCat al Canal Medicaments (medicaments.gencat.cat/).
Aquesta informació va dirigida exclusivament a professionals sanitaris.
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Per tal de portar a terme la dispensació d’aquests medicaments en els pacients amb
aquestes malalties, s’ha establert el circuit següent:
1. El pacient haurà d’adreçar-se a l’oficina/servei de farmàcia amb:
la prescripció mèdica, i
un informe clínic on s’indiqui la patologia, la pauta i la durada del
tractament.
2. La farmàcia sol·licitarà al laboratori, via correu electrònic, el “formulari de sol·licitud
de subministrament” i haurà d’emplenar les dades que es sol·liciten (dades de la
farmàcia, dades del pacient, diagnòstic, posologia i durada del tractament).
3. L’oficina/servei de farmàcia farà arribar a la persona de contacte del laboratori el
formulari, i sempre que es compleixin els criteris diagnòstics, es procedirà al
subministrament del medicament.

Quines són les alternatives disponibles?
En els pacients que no tinguin cap de les patologies anteriorment esmentades, es pot
utilitzar com a alternativa de tractament altres suplements de potassi per via oral.
Els suplements de potassi per via oral disponibles al mercat són els següents:
Nom comercial
Boi-K® 20 o 50
comprimits
efervescents

Codi
nacional

Sal de potassi

Quantitat de potassi

Potassi ascorbat

10 mEq/comprimit

719.716
719.724

Boi-K Aspártico®
comprimits
efervescents

719.708

Potassi ascorbat

25 mEq/comprimit

Potasion® 600 mg
60 càpsules

743.377

Potassi clorur

8 mEq/càpsula

Potasion® 264
mg/ml solució oral
125 ml

809.152

Potassi
glucoheptonat

1 mEq/mL

Trobareu aquesta i altres consultes del CIM Virtual del CedimCat al Canal Medicaments (medicaments.gencat.cat/).
Aquesta informació va dirigida exclusivament a professionals sanitaris.
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Les equivalències recomanades entre els suplements de potassi són les següents:
Un comprimit de Boi-K® equival a:
1 càpsula de Potasion® 600 mg, o
10 ml de Potasion® solució oral.
Un comprimit de Boi-K Aspártico® equival a:
3 càpsules de Potasion® 600 mg, o
25 ml de Potasion® solució oral.

Aquest document ha estat elaborat pel CIM del Servei de Farmàcia de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau (centre adherit a la xarxa del CedimCat), en col·laboració
amb

la

Direcció

de

Farmàcia

de

la

Regió

Sanitària

Barcelona

(CatSalut).

Quina informació cal donar als pacients?
Hi ha desproveïment temporal de Boi-K® i Boi-K Aspártico® a les farmàcies.
S’ha habilitat una via de subministrament especial per a pacients
amb les malalties següents: síndrome de Bartter, paràlisi periòdica
hipopotassèmica, síndrome de Fabry i síndrome de Gitelman. Si teniu
qualsevol d’aquestes malalties, poseu-vos en contacte amb el vostre metge
per tal que us pugui gestionar l’accés a aquest medicament.
En cas que prengueu aquest medicament en comptes d’altres, us donaran
altres suplements de potassi com a alternativa de tractament.

Trobareu aquesta i altres consultes del CIM Virtual del CedimCat al Canal Medicaments (medicaments.gencat.cat/).
Aquesta informació va dirigida exclusivament a professionals sanitaris.
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