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Orsalit x 10 saszetek bez dodatków smakowych
 

Cena: 16,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent BIOMED KRAKÓW

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Orsalit w postaci saszetek z proszkiem do sporządzenia
płynu nawadniającego jest stosowany przy odwodnieniu lub jego ryzyku. Saszetki pozwalają na przygotowanie płynu nawadniającego o
neutralnym smaku, zmniejszonej osmolarności i zredukowanej zawartości sodu. Produkt można podawać już niemowlętom od 6.
miesiąca życia, w tym także alergikom.

Na co jest Orsalit (neutralny w smaku)? Wskazaniem do zastosowania u siebie czy dziecka dietetycznego środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia medycznego mogą być nasilone biegunki lub wymioty, a także inne stany prowadzące do odwodnienia i
zaburzeń gospodarki elektrolitowej organizmu. Produkt można zastosować zarówno w stanach odwodnienia, jak i w celu zapobiegania
im (w sytuacjach wysokiego ryzyka). Funkcją Orsalit o smaku neutralnym jest uzupełnienie płynów i poziomu elektrolitów, zapobiegając
tym samym groźnym powikłaniom związanym ze stanem niedostatecznego nawodnienia i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.
Działanie dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego Orsalit wykorzystuje mechanizm efektywnego
wchłaniania wspólnego sodu, wody i glukozy.

W opakowaniu znajduje się 10 saszetek z neutralnym w smaku proszkiem Orsalit. W skład 1 saszetki wchodzi glukoza jednowodna,
cytrynian sodu, chlorek potasu i chlorek sodu. Należy przestrzegać opisanego przez producenta dawkowania Orsalit o smaku
neutralnym. W opakowaniu znajduje się praktyczna miarka ułatwiająca przygotowanie roztworu do picia, a także rurki, które można
wykorzystać przy podawaniu płynu pacjentowi. Produkt przed podaniem najlepiej schłodzić – wówczas jest najlepiej tolerowany. Aby
natomiast przygotować płyn, należy rozpuścić Orsalit bez dodatków smakowych w 200 ml ciepłej wody.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego nie powinien być dosładzany – jego skład nie jest przypadkowy i
nie wymaga modyfikacji. Na początku stosowania zaleca się podanie 50–100 ml roztworu Orsalit o smaku neutralnym na każdy
kilogram masy ciała w przeciągu 3–4 godzin. Dodatkowo po każdym incydencie biegunki lub wymiotów należy podać 5–10 ml płynu
Orsalit na kilogram masy ciała. W kolejnym etapie stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
medycznego Orsalit o smaku neutralnym zaleca się podawanie około 5–10 ml na kilogram masy ciała doraźnie, czyli po incydentach
biegunkowych bądź wymiotnych. Ważne, aby w przypadku wymiotów podawać płyn często, ale w niewielkich ilościach (np. łyżeczką),
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gdyż wypicie jednorazowo większych ilości może sprowokować wymioty, przez co produkt zostanie usunięty z organizmu.

Nie każdemu pacjentowi można podać dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Orsalit. 
Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników, a także wiek poniżej 6. miesiąca życia. Produkt nie
powinien być też stosowany przy wstrząsie hemodynamicznym oraz niedrożności jelit.

Składniki
Zawartość w 100 ml gotowego do spożycia produktu:
Wartość energetyczna 35 KJ / 9 kcal
Węglowodany, w tym: 2,26 g
cukry 1,62 g
Sól 0,18 g
Składniki mineralne:
Cytryniany 0,22 g
Chlorki 0,18 g
Sód 0,14 g
Potas 0,08 g

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 10 saszetek
Masa netto: 48 g

Charakterystyka

Przeznaczony jest w szczególności dla niemowląt i dzieci skłonnych do alergii.
Orsalit® jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w
stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas biegunki i/lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko
odwodnienia. Orsalit® uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.
Jego precyzyjnie dobrany skład zapewnia uzupełnienie bieżących strat wody i elektrolitów u niemowląt i dzieci, a także u osób
dorosłych. Orsalit® skutecznie nawadnia dzięki wykorzystaniu efektywnego mechanizmu wspólnego wchłaniania wody, sodu i
glukozy. Dzięki temu preparat zmniejsza ryzyko powikłań będących następstwem biegunek i wymiotów.
Orsalit® warto stosować by zapewnić sobie i swoim bliskim ochronę przed odwodnieniem i jego ewentualnymi powikłaniami.
Skład preparatu został opracowany zgodnie z normami ESPGHAN oraz WHO/UNICEF. Orsalit® jest bezpiecznym, skutecznym i
przyjemnym w smaku produktem, któremu zaufało tysiące Polaków. Jak wynika z danych IMS 2011, Orsalit® to najczęściej
wybierany doustny płyn nawadniający w Polsce.
Funkcjonalne opakowanie preparatu Orsalit® zawiera miarkę ułatwiającą komfortowe przygotowanie i podanie płynu oraz rurki
do picia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparatu Orsalit® nie należy stosować u osób, u których występuje niedrożność jelit lub wstrząs hemodynamiczny.

Stosowanie
Zawartość saszetki Orsalit® należy rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody i przed podaniem schłodzić. Jak wynika z badań,
doustne płyny nawadniające tolerowane są lepiej, jeżeli podawane są w formie schłodzonej. Orsalit® nie powinien być dosładzany. W
przypadku wątpliwości związanych z aplikacją produktu, należy postępować zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania lub poniższą
instrukcją.
Zwykle w pierwszym etapie, a więc w czasie pierwszych 3 - 4 godzin, podajemy dawkę 50-100 ml płynu Orsalit® na kilogram masy ciała
oraz dodatkowo po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach 5-10 ml doustnego płynu nawadniającego na kilogram masy ciała. W
drugim etapie stosujemy Orsalit® już tylko doraźnie, a więc podajemy 5-10 ml produktu na kilogram masy ciała po każdym
biegunkowym stolcu lub wymiotach.
Warto pamiętać, by w przypadku wymiotów płyn podawać często i małymi porcjami, np. łyżeczką.

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

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

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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