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FLORACTIN ELEKTROLITY BIEGUNKA 5 SASZETEK
 

Cena: 6,90 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

NOVASCON PHARMACEUTICALS

Opis produktu
 

FLORACTIN ELEKTROLITY, BIEGUNKA, 5 SASZETEK 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, o zmniejszonej osmolarności. Preparat uzupełnia płyny i
składniki mineralne w przypadku zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, które mogą wystąpić w organizmie, zwłaszcza podczas
biegunki lub wymiotów. Przeznaczony dla niemowląt, dzieci i dorosłych.

OPAKOWANIE 5 SASZETEK

SKŁAD:
 glukoza, chlorek sodu, cytrynian potasu, aromat pomarańczowy, cytrynian sodu.

100ml (po przygotowaniu zgodnie z instrukcją) zawiera:

- wartość energetyczna 30kJ/7kcal,

- tłuszcz 0,00g, węglowodany 1,73g (w tym: glukoza 1,73g), błonnik 0,00g, białko 0,00g, sód 0,14g, chlorki 0,20g, potas 0,08g, cytryniany
0,19g.

WSKAZANIA:
uzupełnienie płynów i składników mineralnych w przypadku zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, które mogą wystąpić w
organizmie, zwłaszcza podczas biegunki lub wymiotów, w trakcie upałów i podróży, podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

SPOSÓB UŻYCIA:
 Zawartość saszetki rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce
ze smoczkiem. Roztworu nie należy dosładzać. Przed podaniem schłodzić. Podawać małymi porcjami. W przypadku postępowania
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profilaktycznego, tj. zanim dojdzie do odwodnienia, preparat należy stosować wg zaleceń w fazie podtrzymującej nawadnianie.

- dzieci o wadze do 8kg (wiek do 6. miesięcy): 2 saszetki rozpuszczone w 400ml wody podawać w ciągu 3-4 godzin

- dzieci o wadze 8-12kg (wiek od 6. miesiaca do 1 roku): 3 saszetki rozpuszczone w 600ml wody podawać w ciągu 3-4 godzin

- dzieci o wadze 12-15kg (wiek od 1. do 2. lat): 4 saszetki rozpuszczone w 800ml wody podawać w ciągu 3-4 godzin

- dzieci o wadze powyżej 15kg (wiek powyżej 2. lat): 6 saszetek rozpuszczonych w 1200ml wody podawać w ciągu 3-4 godzin

- osoby dorosłe: 3-8 saszetek rozpuszczonych w 600-1600ml wody podawać w ciągu 3-4 godzin
PRZECIWWSKAZANIA:
 Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Preparatu nie należy stosować w
przypadku niedrożności jelit lub wstrząsu hemodynamicznego ani u osób, u których nie występuje ryzyko odwodnienia organizmu.
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