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Orsalit smak bananowy zaw.doust 10sasz.
 

cena: 17,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.a 4,43g

Postać prosz.do sp.zaw.doust.

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas
biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje ryzyko odwodnienia. 

Działanie:

Nawadnia, dzięki wykorzystaniu najbardziej efektywnego mechanizmu wspólnego wchłaniania
wody, sodu i glukozy oraz ogranicza nasilenie biegunki.

Sposób użycia:

Zwykle zaleca się podawać 50-100ml doustnego płynu nawadniającego na kg masy ciała w
ciągu pierwszych 4 godzin oraz dodatkowo 5-10ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym
stolcu lub wymiotach. Na dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10ml doustnego
płynu nawadniającego na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Do odmierzenia
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odpowiedniej ilości wody służy załączona do opakowania miarka. Płynu nie należy dosładzać.
ORSALIT® dla dorosłych można podawać przez rurkę. Przed podaniem schłodzić. W
przypadku wymiotów płyn podawać często, małymi porcjami (łyżeczką).

Skład:

Glukoza jednowodna, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat bananowy.

100g produktu zawiera:

- wartość energetyczna 1586kJ/373kcal;

- węglowodany 93,30g w tym: cukry (glukoza) 70,03g; sól 7,23g; cytryniany: 7,84g; chlorki
7,34g; sód 5,71g; potas 3,25g.

100ml produktu gotowego do spożycia zawiera:

- wartość energetyczna 38kJ/9kcal;

- węglowodany 2,26g w tym: cukry (glukoza) 1,62g; sól 0,18g; cytrynian 0,19g; chlorki 0,18g;
sód 0,14g; potas 0,08g. 

Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którąkolwiek składnik leku.  Nie może być stosowany jako  jedyne źródło
pożywienia. Produkt nie powinien być stosowany u osób, u których nie występuje ryzyko
odwodnienia organizmu.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 
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