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ELEKTROLITY 7 saszetek o smaku truskawkowym
 

Cena: 9,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 7 sasz.

Postać prosz.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościELEKTROLITY 7 saszetek o smaku truskawkowymElektrolity rekomendowane przez Stoperan zalecane są do postępowania
dietetycznego w biegunce i stanach odwodnienia, by efektywnie nawodnić organizm i przywrócić równowagę wodno-elektrolitową:mają
skład zgodny z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO),obniżona osmolarność produktu do 245 mOsm/l wspomaga
przenikanie elektrolitów i wody przez ścianę jelita,dostarczają energiiProdukt może być stosowany przez:osoby z biegunką infekcyjną, w
tym wirusową (np. tzw. grypę żołądkową lub jelitówkę)cierpiące na biegunki przewlekle,kobiety w ciąży i matki karmiące,dzieci powyżej
3. roku życia i osoby dorosłeosoby starsze.Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza.Sposób użyciaKażdą saszetkę rozpuścić
w 200 ml wody. Nawodnienie prowadzić przez3–4 godziny, podczas których zastosować: 1000 ml przygotowanego płynu (5 saszetek) u
dzieci do 15 kg masy ciała; 1400 ml przygotowanego płynu (7 saszetek) u dzieci powyżej 15 kg masy ciała i osób dorosłych. Płyn należy
podawać małymi porcjami, a w przypadku wymiotów wręcz łyżeczką. Po tym czasie podawać płyn w ilości 100 ml po każdym luźnym
wypróżnieniu lub wymiotach.WażneProdukt zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność.Produkt zawiera sód i
potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lubinhibitorami ACE) powinny zachować ostrożność.Nie stosować przy:
wstrząsie hemodynamicznym, niedrożności jelit, nadwrażliwości naktórykolwiek składnik preparatu.Składnikiglukoza 2,70 g, cytrynian
sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorekpotasu 0,3 g, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje
słodzące: acesulfam K, aspartam. Produkt zawiera cukier i substancje słodzące.ProducentUSP Zdrowie Sp. z o.o.ul. Poleczki 35,02-822
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