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Elektrolity x 7 sasz o smaku pomarańczowym
 

Cena: 9,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 7 sasz

Postać Proszki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Stoperan rekomenduje

Specjalna kombinacja elektrolitów i glukozy, o optymalnych proporcjach i zmniejszonej osmolarności 245 mOsm/l, zgodna z
rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowi (WHO). Dzięki zawartości potasu produkt wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni i
układu nerwowego.

Cechy

teraz więcej saszetek
do postępowania dietetycznego w biegunce
nawadnia
uzupełnia straty elektrolitów
dodaje energii

Składniki
1 saszetka:, glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy,
aromat pomarańczowy, substancja słodząca: acesulfam K, sukraloza, Osmolarność - 245 mOsm/l

Wartości odżywcze W 100 ml płynu W 200 ml płynu
Wartość energetyczna 24 kJ/6 kcal 48 kJ/12 kcal
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe
nasycone

0 g 0 g

Węglowodany 1,4 g 2,8 g
- w tym cukry 1,4 g 2,8 g
Błonnik 0 g 0 g
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W 100 ml płynu W 200 ml płynu
Białko 0 g 0 g
Sól 260 mg 520 mg
Sód 170 mg 340 mg
Potas 79 mg (4% RWS*) 158 mg (8% RWS*)
Chlorki 229 mg (29% RWS*) 458 mg (58% RWS*)
Cytrynian 186 mg 372 mg
*RWS -realizacji Referencyjnych
Wartości Spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: Każdą saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Nawodnienie prowadzić przez 3-4 godziny, podczas których zastosować:
1000 ml przygotowanego płynu (5 saszetek) u dzieci do 15 kg masy ciała; 1400 ml przygotowanego płynu (7 saszetek) u dzieci powyżej
15 kg masy ciała i osób dorosłych. Płyn należy podawać małymi porcjami, a w przypadku wymiotów wręcz łyżeczką. Po tym czasie
podawać płyn w ilości 100 ml po każdym luźnym wypróżnieniu lub wymiotach. Płynu nie należy dosładzać.

Przechowywanie
W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Przeciwwskazania
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.

Nie stosować przy: wstrząsie hemodynamicznym, niedrożności jelit, nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Ważne informacje: Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz osób dorosłych. Produkt należy przyjmować pod
nadzorem lekarza; 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.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
7 x 4,2

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

Galeria
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