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Elektrolity smak pomarańcza prosz. 7sasz.
 

Cena: 12,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 7 sasz.

Postać prosz.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: USP

ILOŚĆ: 7 saszetek

 

OPIS:

Elektrolity to preparat o smaku pomarańczowym, przeznaczony do postępowania dietetycznego w biegunce, by uzupełnić straty
elektrolitów oraz zapobiegać odwodnieniu.

 

ZASTOSOWANIE:

Do postępowania dietetycznego podczas biegunki i wymiotów jako doustny płyn nawadniający. Produkt przeznaczony dla dzieci
powyżej 3 roku życia oraz osób dorosłych. Specjalna kombinacja elektrolitów i glukozy, o zmniejszonej osmolarności 245 mOsm/l, jest
przeznaczona do postępowania dietetycznego w biegunce, by uzupełnić straty elektrolitów i zapobiegać odwodnieniu.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. 1 saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Podawać porcjami w ciągu pierwszych 3-4
godzin nawadniania – dzieci do 15 kg m.c. – 4 saszetki (800 ml przygotowanego płynu); dzieci powyżej 15 kg m.c. oraz dorośli – 6
saszetek (1200 ml przygotowanego płynu).

Po tym czasie w celu nawadniania podtrzymującego, płyn przygotowany wg powyższego przepisu podawać porcjami po 100 ml po
każdym wypróżnieniu lub wymiotach.

 

SKŁAD:

Glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, aromat pomarańczowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam. Osmolarność 245 mOsm/l.

 

OSTRZEŻENIA:

Produkt zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność.

Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachować
ostrożność.

Przeciwwskazaniem jest: wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit, nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia; nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

W czasie przyjmowania produktu istotne jest prowadzenie oszczędzającego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej lekkostrawnej diety.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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