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Stoperade x 5 sasz
 

Cena: 6,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 5 sasz

Postać Proszki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład

Glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52, chlorek potasu 0,3 g, kwas cytrynowy (regulator kwasowości), aromat
pomarańczowy, acesulfam K (substancja słodząca), sukraloza (susbtancja słodząca). Stoperade zawiera cukier i substancje
słodzące. Osmolarność - 245 mOsm/l.
100 ml płynu zawiera

Sód 170 mg
Potas 80 mg
Cytrynian 240 mg
Chlorki 230 mg.

Wskazania i działanie

Stoperade ma postać proszku o smaku pomarańczowym, który po rozpuszczeniu w wodzie podaje się jako doustny płyn
nawadniający podczas biegunki i/lub wymiotów. Przeznaczony jest do postępowania dietetycznego - uzupełnienia płynów i
składników mineralnych u dzieci powyżej 3 roku życia i osób dorosłych.
Przeciwdziała odwodnieniu w każdej biegunce.
Uzupełnia niezbędne sole mineralne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Wstrząs hemodynamiczny.
Niedrożność jelit.
Uwaga
Produkt zawiera glukozę - chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność.
Produkt zawiera sód i potas - osoby leczone z powodu nadciśnienia powinny zachować ostrożność.
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Dawkowanie
1 saszetkę rozpuścić w 200 ml przegotowanej wody. Podawać porcjami w ciągu pierwszych 3-4 godzin nawadniania: dzieci do 15 kg
m.c. - 4 saszetki (800 ml wody), dzieci powyżej 15 kg m.c. i dorośli - 6 saszetek (1200 ml wody). Po tym czasie w celu nawadniania
podtrzymującego płyn przygotowany wg. tego damego przepisu podawać porcjami po 100 ml po każdym wypróżnieniu lub wymiotach.
Płynu nie należy dosładzać.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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