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Rodzina Zdrowia Aqualit x 10 sasz
 

Cena: 7,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 sasz

Postać Proszki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
glukoza; chlorek sodu; cytryniany potasu; cytryniany sodu; aromaty; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu
Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

Wartość odżywcza w 100 ml produktu po przygotowaniu
Wartość energetyczna 24 kJ/ 6 kcal
Tłuszcz 0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g
Węglowodany 1,4 g
w tym cukry 1,4 g
Białko 0 g
Sól 0,42 g

Masa netto
Zawartość opakowania: 10 saszetek.
Masa netto: 45 g

Charakterystyka
Proszek do rozpuszczania o smaku malinowo-cytrynowym
Dla dorosłych do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas:

biegunki
wymiotów
oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia

Przeciwwskazania
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wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit, słaba wydolność nerek, wystąpienie krwi w stolcu

Stosowanie
Stosowanie preparatu zależy od stopnia odwodnienia organizmu, masy ciała, etapu nawadniania oraz zaleceń lekarza.
FAZA NAWADNIANIA (pierwsze 4 godziny nawadniania):
3-8 saszetek rozpuszczonych zgodnie ze sposobem przygotowania
FAZA NAWADNIANIA PODTRZYMUJACEGO:
1 saszetka rozpuszczona zgodnie ze sposobem przygotowania po każdym stolcu biegunkowym lub wymiotach
Sposób przygotowania:
Zawartość jednej saszetki (4,5 g) rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody, przed podaniem ostudzić. Nie należy dosładzać
płynu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić
przed światłem.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

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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