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Orsalit Nutris x 10 sasz o smaku jagodowo - malinowym
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Glukoza, cytrynian, chlorki, sód, potas, laktoalbumina.

Zawartość w 100 ml gotowego do spożycia produktu:
Glukoza 1,62 g
Cytrynian 0,19 g
Chlorki 0,18 g
Sód 0,14 g
Potas 0,08 g
Laktoalbumina 0,20 g

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 10 saszetek
Masa netto: 53 g

Charakterystyka

Orsalit® nutris to nowy, smaczny doustny płyn nawadniającym o zredukowanym słonym smaku. Jego precyzyjnie dobrany
skład zapewnia uzupełnienie bieżących strat wody i elektrolitów u dzieci od 6. miesiąca życia. Orsalit® nutris skutecznie
nawadnia dzięki wykorzystaniu efektywnego mechanizmu wspólnego wchłaniania wody, sodu i glukozy. Dzięki temu preparat
zmniejsza ryzyko powikłań będących następstwem biegunek i wymiotów.
Orsalit® nutris wzbogacony jest laktoalbuminą, białkiem występującym w mleku. Laktoalbumina dostarcza aminokwasów
egzogennych, czyli aminokwasów, które nie są wytwarzane przez organizm człowieka i muszą być podane wraz z pożywieniem.
Dzięki zawartości glukozy, soli mineralnych i laktoalbuminy Orsalit® nutris pełni również funkcje odżywcze.
ORSALIT® nutris o nowym, lepszym smaku jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego,
przeznaczonym do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas biegunki lub
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wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia. Uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku
zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.

Przeciwwskazania
Preparatu ORSALIT® nutris nie należy stosować u osób, u których występuje niedrożność jelit lub wstrząs hemodynamiczny oraz u osób
ze stwierdzoną alergią na białka mleka krowiego. Produkt może być spożywany przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola
poziomu cukru we krwi.

Stosowanie
Dawkowanie zależy od stopnia odwodnienia i zaleceń lekarza. Zwykle zaleca się podawać 50-100 ml doustnego płynu nawadniającego
na kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin oraz dodatkowo 5-10 ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub
wymiotach. Na dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10 ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała po każdym
biegunkowym stolcu lub wymiotach.

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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