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Orsalit drink o sm.truskawkowym 200ml
 

Cena: 5,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 800 ml (4 x 200 ml)

Postać płyn

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Woda, glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), substancje
konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu), substancja słodząca (sukraloza), aromat truskawkowy.

Wartość odżywcza w 100ml: wartość energetyczna – 70kJ/16kcal, węglowodany – 4,1g, w tym: cukry (glukoza) – 1,45g. Składniki
mineralne: cytryniany – 0,19g, chlorki – 0,18g, sód – 0,14g, potas – 0,08g. Osmolarność – 231mOsm/l, w tym: glukoza – 81mOsm/l,
sód – 60mOsm/l, chlorki – 50mOsm/l, potas – 20mOsm/l, cytryniany – 10mOsm/l, substancje dodatkowe – 10mOsm/l.

Działanie:
Stworzony według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) specjalny płyn
nawadniający dla dzieci – Orsalit Drink. Jego skład pozwala uzupełnić utracone elektrolity oraz nawodnić organizm. Preparat polecany
do stosowania przy biegunkach i wymiotach do łagodzenia towarzyszących im objawów, czyli odwodnienia oraz zaburzeń wodno-
elektrolitowych.

Zastosowanie:
Środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Orsalit Drink polecany do stosowania w postępowaniu dietetycznym w
stanach odwodnienia organizmu, zwłaszcza przy biegunkach i wymiotach, jak również w innych sytuacjach, gdy może dojść do
odwodnienia. Przeznaczony dla dzieci od 3. roku życia.

Informacje dodatkowe:
Preparat nie zawiera owoców, mleka, laktozy, glutenu. Zawiera natomiast cukier i substancje słodzące. Może być stosowany przez
osoby chore na cukrzycę, przy czym należy kontrolować stężenie cukru we krwi. Produkt zawiera znikomą ilość tłuszczu, błonnika i
białka. Produkt przechowywać w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Nie można stosować jako jedyne
źródło pożywienia, jest to niekompletny środek spożywczy.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować w przypadku niedrożnych jelit lub wstrząsu
hemodynamicznego. Nie stosować, jeśli nie ma ku temu wskazań, czyli nie występuje ryzyko odwodnienia.

Sposób użycia:
Przyjmować pod nadzorem lekarza, zgodnie z jego zaleceniami lub w zależności od stopnia odwodnienia organizmu. Pierwsze 3-4
godziny: lekkie odwodnienie (dziecko spokojne i przytomne, gałki oczne prawidłowo napięte, łzy obecne, jama ustna i język wilgotne,
pragnienie normalne) – podawać 30-50ml na kilogram masy ciała; umiarkowane odwodnienie (dziecko niespokojne i pobudzone, gałki
oczne zapadnięte, brak łez, jama ustna i język suche, pragnienie – pije łapczywie) – podawać 50-100ml na kilogram masy ciała.
Następnie przy każdym kolejnym stolcu biegunkowym lub wymiotach podawać 5-10ml na kilogram masy ciała. Orsalit Drink to produkt
gotowy do spożycia, wystarczy wstrząsnąć przed podaniem. Po otwarciu należy przechowywać w lodówce, maksymalnie w ciągu 48
godzin należy spożyć preparat. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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