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ACIDOLIT o smaku malinowym 10 saszetek
 

Cena: 14,60 PLN

Opis słownikowy

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Opis

Polpharma

Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych.

10 saszetek, smak malinowy

Co to jest ACIDOLIT® i w jakim celu się go stosuje?
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 Acidolit® ‑ żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody
oraz składników mineralnych w organizmie. Stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno
podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami. Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników
mineralnych.

 

Może być stosowany u niemowląt, dzieci, a także osób dorosłych

Zaleca się aby niemowlętom poniżej 6 miesiąca życia oraz dzieciom skłonnym do alergii podawać Acidolit® w wersji bezsmakowej.

PODPOWIADA JAK SPRAWIĆ ABY TWOJE DZIECKO PRZYJĘŁO ELEKTROLITY PODCZAS BIEGUNKI

Zawartość saszetki rozpuszczamy w 200 ml wody.

Roztworu nie należy dosładzać!

 

Płyn można podawać małymi porcjami, np. 5 ml (jedna łyżeczka) co kilka minut. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać
w butelce ze smoczkiem.

starszemu dziecku można podać płyn przez słomkę.

Płyn podajemy schłodzony. Zimny płyn hamuje odruch wymiotny i jest lepiej tolerowany.

 

Porcja preparatu Acidolit® proponowana do spożycia:

Masa ciała
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FAZA NAWADNIANIA (pierwsze 3-4 godziny nawadniania)

FAZA NAWADNIANIA PODTRZYMUJĄCEGO (dalsze etapy nawadniania)

Masa ciała od 8 do 12 kg (wiek: od 6 miesięcy do 1 roku)

3 saszetki rozpuszczone zgodnie z zaleceniem (600 ml) Podawać w ciągu 3–4 godzin

1 saszetka rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (200 ml) Podawać 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

Masa ciała od 12 do 15 kg (wiek: od 1 roku do 2 lat)

4 saszetki rozpuszczone zgodnie z zaleceniem (800 ml) Podawać w ciągu 3–4 godzin

1 saszetka rozpuszczona zgodnie z zaleceniem (200 ml) Podawać po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

Masa ciała powyżej 15 kg (wiek: powyżej 2 lat)

6 saszetek rozpuszczonych zgodnie z zaleceniem (1200 ml) Podawać w ciągu 3–4 godzin

Nie należy spożywać więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

pobierz ulotkę 

W sprzedaży znajdują się następujące wersje Acidolitu®

Acidolit® bez smaku, rozt. doust. 10 sasz.

SPRAWDŹ 

Acidolit®jabłkowy, rozt. doust. 10 sasz.

SPRAWDŹ 

Acidolit® malinowy, rozt. doust. 10 sasz.

SPRAWDŹ 

 

PRODUCENT Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
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OpisACIDOLIT o smaku malinowym 10 saszetekAcidolit®, saszetki stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników
mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami. Chroni organizm przed nadmierną utratą
wody i cennych składników mineralnych.Zawarty w saszetce proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o
zmniejszonej osmolarności, o składzie zgodnym z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia Dzieci).Acidolit® może być stosowany u niemowląt, dzieci, a także osób dorosłych.Zaleca się aby niemowlętom
poniżej 6 miesiąca życia oraz dzieciom skłonnym do alergii podawać Acidolit® w wersji bezsmakowej.Do postępowania dietetycznego w
stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.Acidolit®, saszetki stosuje się w celu uzupełniania płynów
oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki połączonej z wymiotami. Chroni organizm przed
nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych.Sposób użyciaDo 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1
saszetki i wymieszać. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczkiem. Roztworu nie należy dosładzać.
Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).Porcja preparatu
Acidolit® proponowana do spożycia: Do 4 kg Waga dziecka Ilość płynu 50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach 4 – 8 kg
50 ml – 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach 8 – 12 kg 100 ml – 150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub
wymiotach Powyżej 12 kg 100 ml– 200 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotachWażneNie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek
wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.Składglukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu,
chlorek potasu, aromat naturalnyskładnik mmol/litrw 100 g w 1 saszetce / w mg/200 ml roztworu przygotowanego zgodnie z opisem*
Sód 60 6 360 mg 279,84 mg Chlorki 50 8 180 mg 359,92 mg Glukoza 85 70 450 mg 3 099,8 mg Potas 20 3 640 mg 160,16 mg Cytrynian
10 8 640 mg 380,16 mg Osmolarność mOsm/l
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

