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OxeoORS Elektrolity prosz. 10 sasz.
 

Cena: 9,16 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.

Producent AVEC PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Działanie
Uzupełnia elektrolity i utraconą wodę u dzieci od 3. roku życia i osób dorosłych. Elektrolity stanowią niezbędny element potrzebny do
prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich niedobór może powodować zaburzenia pracy serca, mięśni i układu nerwowego.
OxeoORS elektrolity to suplement diety, który jest połączeniem glukozy i elektrolitów. Jego stosowanie zalecane jest przy zaburzeniach
równowagi wodno-elektrojelitowej, które mogą wystąpić przy stanach odwodnienia organizmu podczas biegunek (bakteryjnych,
wirusowych, po antybiotykoterapii), wymiotach oraz nadmiernej potliwości spowodowanej zwiększonym wysiłkiem fizycznym i upałami.

Wskazania
Dla dzieci powyżej 3 roku życia, dorosłych, uzupełnienie elektrolitów, biegunki, wymioty, odwodnienie orgaznizmu spowodowane
intensywnym wysiłkiem fizycznym i upałami

Sposób użycia
Dzieci do 15 kg: 4 saszetki (800 ml przygotowanego płynu).

Dzieci powyżej 15 kg oraz dorośli: 6 saszetek (1200 ml przygotowanego płynu).

Zawartość 1 saszetki rozpuścić w 200 ml wody. Płyn podawać małymi porcjami, w niewielkich odstępach czasu w ciągu pierwszych 3-4
godzin nawadniania. Płynu nie należy dosładzać ani mieszać z preparatami mlecznymi i sokami.

Po upływie tego czasu w celu nawadniania podtrzymującego, płyn przygotowany wg powyższego przepisu podawać porcjami po 100 ml
po każdym wypróżnieniu lub wymiotach. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Skład
Glukoza; cytrynian sodu; chlorek sodu; chlorek potasu; kwas cytrynowy; aromat pomarańczowy substancje słodzące: sukraloza,
acesulfarm-K. Osmolarność – 245 mOsm/l
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Ostrzeżenia
Nie przekraczać zalecanej dawki dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników Nie stosować przy niedrożności jelit, wstrząsie hemodynamicznym.

Zawiera substancje słodzące, zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Zawiera sód i potas – osoby
leczone z powodu nadciśnienia powinny zachować ostrożność. Zawiera źródło fenyloalaniny. Nie stosować u osób, u których nie
występuje odwodnienie.
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