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Innofer baby zawiesina 50 ml
 

Cena: 43,74 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać zaw.

Producent SMART PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Środek spożywczy do postępowania dietetycznego

PRODUCENT:  Smart Pharma Sp z o.o.

ILOŚĆ:  50 ml.

 

Innofer baby® jest zawiesiną doustną zawierającą żelazo elementarne i jest wskazany do postępowania dietetycznego w celu
zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii). 

 

ZASTOSOWANIE:

Innofer baby jest przeznaczony dla noworodków (również urodzonych przedwcześnie), niemowląt i dzieci.

Innofer baby jest wskazany do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru
żelaza (anemii).

 

Żelazo elementarne będące głównym składnikiem produktu Innofer baby:

charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością żelaza przekraczającą 98%
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posiada bardzo wysoką biodostępność na poziomie 69% skutecznych dawek 

jest 30-150 razy bezpieczniejsze w porównaniu do rozpuszczalnych soli żelaza

jest lepiej tolerowane niż sole żelaza (nie wywołuje bólów brzucha, biegunek, zaparć)

ulega transformacji do postaci zjonizowanej w przewodzie pokarmowym, pod wpływem soku żołądkowego, nie powodując efektu
przebarwiania zębów ani metalicznego posmaku w ustach

charakteryzuje się wielkością cząsteczek (7-10 µm) zapewniającą precyzyjny profil uwalniania, co w połączeniu z optymalnym czasem
wchłaniania (ok. 45 minut) minimalizuje ryzyko wystąpienia szkodliwego nadmiaru jonów, które stanowią pożywkę dla patogennych
drobnoustrojów przewodu pokarmowego

posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognised As Safe)

Innofer baby:

jest zawiesiną doustną i służy do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru
żelaza (anemii)

umożliwia precyzyjne i bardzo łatwe odmierzenie a następnie podanie dawki żelaza odpowiedniej do indywidualnej masy ciała pacjenta
(nawet wcześniaka)

posiada Pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr OP-ZŻ/0430/2/2015

Głównym składnikiem produktu Innofer baby jest żelazo elementarne które:

posiada bardzo wysoką zawartość żelaza (>98%),

posiada bardzo wysoką biodostępność (≈69%)

jest 30-150 razy bezpieczniejsze w porównaniu do rozpuszczalnych soli żelaza,

posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS (Generally Recognized As Safe)

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

Innofer baby® pozwala precyzyjnie i bardzo łatwo odmierzyć, a następnie podać odpowiednią dawkę żelaza. Opakowanie zaopatrzone
jest w strzykawkę dozującą z precyzyjną podziałką, która pozwala na odmierzenie właściwej porcji, a następnie na bezpośrednie doustne
podanie odmierzonej dawki żelaza. Podziałka na strzykawce precyzyjnie wskazuje jaka dawka żelaza zawarta jest w danej ilości
jednorodnej zawiesiny (0,1 ml = 1 mg żelaza).

Dawka i okres stosowania preparatu zależą od stopnia niedoboru żelaza i muszą być konsultowane z lekarzem. Produkt stosuje się
według zaleceń lekarza i pod jego nadzorem.

Sposób użycia:

Przed spożyciem, w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny, produkt należy dokładnie wymieszać. W tym celu należy energicznie
wstrząsać butelką nie krócej niż 30 sekund. Po prawidłowym wymieszaniu zawiesina przybiera ciemną barwę. Badania trwałości
zawiesiny wykazały, że po zalecanym czasie mieszania zawiesina jest jednorodna (gotowa do podania) przez co najmniej 3 minuty.
Jeżeli w czasie 3 minut od momentu zakończenia mieszania nie zostanie pobrana odpowiednia dawka, produkt należy ponownie
dokładnie wymieszać.

Warto?? od?ywcza 100 ml (RWS) 1 ml (RWS)

Warto?? energetyczna 3346 kJ/793 kcal 34 kJ/8 kcal
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T?uszcz, w tym:

kwasy t?uszczowe nasycone

kwasy t?uszczowe

jednonienasycone

kwasy t?uszczowe

wielonienasycone

95,5 g
95,5 g
<0,1g
0 g

0,96 g
0,96 g
<0,1g
0 g

W?glowodany, w tym:
cukry

0 g
0 g

0 g
0 g

Bia?ko 0 g 0 g

Sól <0,01g <0,01g

?elazo 1000 mg (7143%) 10 mg (71,4%)

*RWS - referencyjne warto?ci spo?ycia witamin i sk?adników mineralnych

SKŁAD:

olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne.

 

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

 

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

 

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

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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