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Acidolit, proszek smak jabłkowy, odwodnienie organizmu, 10
saszetek
 

Cena: 16,49 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Polpharma

Opis produktu
 

Acidolit proszek smak jabłkowy - 10 saszetek
W STANACH ODWODNIENIA ORGANIZMU DLA NIEMOWLĄT, DZIECI ORAZ DOROSŁYCH

Wskazania:

Dla niemowląt, dzieci, a także dorosłych.

Stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i biegunki
połączonej z wymiotami.

W stanach zwiększonej utraty wody oraz składników mineralnych w organizmie.

Właściwości:

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).
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Składniki: [mmol/litr], w 100g, w 1 saszetce

Sód - 60, 6360 mg, 140 mg

Chlorki - 50, 8180 mg, 180 mg

Glukoza - 85, 70450 mg, 1550 mg

Potas - 20, 3640 mg, 80 mg

Cytrynian - 10, 8640 mg, 190 mg

Osmolarność [mOsm/l] - 225, -, -

Stosowanie:

Przyjmować pod nadzorem lekarza.

Sposób przygotowania - do 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:

Waga dziecka: Ilość płynu

Do 4 kg - 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 wymiotach

Nie należy spożywać więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

Skład:

Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny.

Ważne:

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Należy pamiętać, że zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia mają istotne znaczenie.

Nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Preparat może stanowić zagrożenie, gdy przyjmowany jest w przypadku braku wskazań lekarskich wynikających z
przeznaczenia produktu.

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
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Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Masa netto - 44 g

Producent: POLPHARMA, Pelplińska 19, Starogard Gdański.
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