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Elektrolity pomarańczowe,7 saszetek
 

cena: 8,42 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 7 sasz.

Postać saszetki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji diet. środ. specjal. przezn. med.

Opis produktu
 

Elektrolity rekomendowane przez Stoperan pomagaj? szybciej powróci? do si? po biegunce. Jest to
dietetyczny ?rodek spo?ywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do post?powania dietetycznego w
biegunce, w którym uzupe?nia elektrolity utracone podczas biegunki.
Skutkami niedoborów elektrolitów w organizmie s?:
dr?enie i kurcze mi??ni,
obrz?ki,
biegunki lub zaparcia,
senno??, brak energii, z?e samopoczucie.

Jak stosowa? Elektrolity
Dzieci do 15kg masy cia?a - 4 saszetki (800ml przygotowanego p?ynu).
Dzieci powy?ej 15kg masy cia?a oraz doro?li - 6 saszetek (1200ml przygotowanego p?ynu).
Podawa? od razu po wyst?pieniu biegunki (a tak?e wymiotów).
Zawarto?? saszetki nale?y rozpu?ci? w 200 ml wody i podawa? ma?ymi porcjami.
Nale?y oszacowa? straty wody i w zale?no?ci od rezultatu w ci?gu pierwszych 3-4 godzin nawadniania poda?
do 1200 ml p?ynu. Nast?pnie mo?na kontynuowa? nawadnianie podtrzymuj?ce – 100 ml p?ynu po ka?dym
wypró?nieniu (lub wymiotach).
W przypadku problemów z po?ykaniem p?yn nale?y podawa? cz?sto i ma?ymi porcjami (np. ?y?eczk?). Przed
podaniem wskazane jest sch?odzenie p?ynu w lodówce, gdy? w takiej formie jest lepiej tolerowany.
Nie nale?y przekracza? porcji zalecanej do spo?ycia w ci?gu dnia.

Przeciwwskazania
Wstrz?s hemodynamiczny, niedro?no?? jelit, nadwra?liwo?? na którykolwiek sk?adnik preparatu.
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Sk?ad
1 saszetka Elektrolitów zawiera: glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu
0,3 g, aromat pomara?czowy, regulator kwasowo?ci: kwas cytrynowy, substancje s?odz?ce: acesulfam K,
aspartam.

Wa?na informacja
Produkt zawiera glukoz? – chorzy na cukrzyc? powinni zachowa? ostro?no??. Produkt zawiera sód i potas –
osoby leczone z powodu nadci?nienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachowa? ostro?no??.

Producent:
USP Zdrowie Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa 
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