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Acidolit jabłkowy x 10 sasz po 4,4 g
 

Cena: 17,78 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny jabłkowy.

100 ml roztworu:
sód 60 mmol/litr,
chlorki 50 mmol/litr,
glukoza 85 mmol/litr,
potas 20 mmol/litr,
cytrynian 10 mmol/litr.
Osmolarność 225 mOsm/l

Charakterystyka

Wspomagająco w stanach zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, w sytuacjach, w których istnieje ryzyko odwodnienia w
celu nawadniania oraz uzupełnienia składników mineralnych w organizmie zarówno podczas wymiotów jak i biegunki.
Zawarty w saszetce proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności i
obniżonej zawartości sodu.

Stosowanie
Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można
podawać w butelce ze smoczkiem. Roztworu nie należy dosładzać. Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi
porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).
Nawadnianie: (pierwsze 3-4 godziny nawadniania):

zalecana dawka płynu nawadniającego: ok. 50-100ml na każdy kilogram masy ciała podane w ciągu 3-4 godzin.
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Nawadnianie podtrzymujące: (dalsze nawadnianie, po pierwszych 3-4 godzinach):

zalecana dawka płynu nawadniającego: po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach 5-10ml na każdy kilogram masy ciała.

Jeżeli w trakcie pierwszych 3-4 godzin występują wymioty lub biegunkowe stolce to podawać płyn dodatkowo:

po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach 5-10ml na każdy kilogram masy ciała.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Chronić od światła i wilgoci.Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Masa netto
Opakowanie zwiera 10 saszetek po 4.4g.
Masa netto: 44 g.

Producent
Z.F. POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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