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Orsalit Drink o smaku truskawkowym 4 x 200 ml
 

Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 x 200 ml

Postać Płyny doustne

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda; glukoza jednowodna; cytrynian sodu; chlorek sodu; chlorek potasu; regulator kwasowości: kwas cytrynowy; substancje
konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu; substancja słodząca: sukraloza; aromat truskawkowy. Nie zawiera owoców.
ORSALIT® DRINK nie zawiera białka mleka, laktozy i glutenu. Może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola
poziomu cukru we krwi.

Zawartość w 100 ml gotowego do spożycia produktu:
Wartość energetyczna 70 kJ/ 16 kcal
Węglowodany, w tym 4,1 g
cukry 1,45 g
Składniki mineralne:
cytryniany 0,19 g
chlorki 0,18 g
sód 0,14 g
potas 0,08 g
Osmolarność 231 mOsm/l

Masa netto
Objętość netto: 4 x 200 ml

Charakterystyka
ORSALIT® DRINK jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach
odwodnienia organizmu, szczególnie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia.
Preparat przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia i dla osób dorosłych. ORSALIT® DRINK jest niekompletnym środkiem
spożywczym. Nie może być spożywany jako jedyne źródło pożywienia.
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Powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Niedrożność jelit, wstrząs hemodynamiczny.

Stosowanie
Zależy od stopnia odwodnienia: przy lekkim odwodnieniu zaleca się 30-50 ml/kg masy ciała; przy umiarkowanym odwodnieniu zaleca się
50-100 ml/kg masy ciała. Sposób przygotowania: preparat gotowy do spożycia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
BIOMED KRAKÓW
ul. Aleja Sosnowa 8
30-224 Kraków
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