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Salhydron x 20 sasz
 

Cena: 25,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 sasz

Postać Proszki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Glukoza, cytrynian potasu, maltodekstryna, chlorek sodu, cytrynian sodu, aromat.

Masa netto
Opakowanie zawiera: 20 saszetek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Salhydron to doustny płyn nawadniający o smaku pomarańczowym, przeznaczony dla niemowląt, dzieci i osób dorosłych.
SALHYDRON uzupełnia zasoby organizmu w glukozę oraz elektrolity - jony sodu i potasu, które są istotne w utrzymaniu prawidłowej
gospodarki wodno – elektrolitowej a także właściwego ciśnienia osmotycznego w przestrzeniach wodnych.
Glukoza wpływa na właściwą pracę narządów wewnętrznych co odgrywa rolę w utrzymaniu prawidłowej gospodarki wodno
–elektrolitowej a także właściwego ciśnienia osmotycznego w przestrzeniach wodnych.
Chlorki oraz jony sodu posiadające zdolność wiązania wody wpływają na prawidłową objętość osocza, z kolei potas będący bardzo
ważnym kationem płynów wewnątrzkomórkowych, wpływa na odpowiedni poziom wody w komórkach oraz równowagę kwasowo -
zasadową. Poprzez wpływ na ciśnienie osmotyczne sód i potas pozwalają regulować właściwe przemieszczanie się wody w organizmie.
Mianowicie utrzymują właściwy poziom wody w komórkach. Cytryniany znajdujące się w preparacie SALHYDRON odpowiadają za
utrzymanie równowagi kwasowo - zasadowej. Chlorki utrzymują prawidłowe pH płynów ustrojowych.
Wszystkie te odpowiednio i precyzyjnie dobrane składniki w preparacie SALHYDRON wspólnie wspomagają prawidłową gospodarkę
wodno – elektrolitową organizmu.
Salhydron to preparat o zmniejszonej osmolarności (hipotoniczny).
Uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, które mogą wystąpić w organizmie,
zwłaszcza podczas biegunki o różnej etiologii (np. biegunka poantybiotykowa, podróżnych itp.), wymiotów różnego pochodzenia (np.
zatrucia pokarmowe, choroba lokomocyjna, wymioty kobiet ciężarnych itp.), a także jako uzupełnienie niedoborów wodno-
elektrolitowych (np.: w okresie upałów, w okresie podróży, w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, w trakcie diety odchudzającej).
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparatu nie należy stosować w przypadku niedrożności jelit lub wstrząsu hemodynamicznego ani u osób, u których nie występuje
ryzyko odwodnienia organizmu.

Stosowanie
Zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody.
Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczkiem. Roztworu nie należy dosładzać. Przed podaniem
schłodzić. Podawać małymi porcjami.

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

Producent
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

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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