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ORSALIT proszek, 10 sasz.
 

Cena: 17,81 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.a 4,37g

Postać prosz.do sporz.zaw.doust.

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ORSALIT® o smaku neutralnym jest odpowiedni dla dzieci poniżej 6 miesiąca życia. Nawadniający płyn doustny to żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego o precyzyjnie dobranym składzie uzupełniającym bieżące straty wody.

Preparat ORSALIT® skutecznie nawadnia dzięki wykorzystaniu efektywnego mechanizmu wspólnego wchłaniania wody, sodu i glukozy,
dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powikłań będących następstwem biegunek i wymiotów.

Skład:
glukoza, cytrynian, chlorki, sód, potas

Wskazania:
Postępowanie dietetyczne w stanach odwodnienia organizmu, szczególnie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w
których występuje ryzyko odwodnienia. 

ORSALIT® uzupełnia płyny i składniki mineralne w przypadku zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.

Dawkowanie:
Dawkowanie zależy od stopnia odwodnienia i zaleceń lekarza. Zwykle zaleca się podawać 50-100 ml doustnego płynu nawadniającego
na kg masy w ciągu pierwszych 4 godzin oraz dodatkowo 5- 10 ml na kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach. Na
dalszym etapie nawadniania zaleca się podawać 5-10 ml płynu nawadniającego po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach.

Przygotowanie:
Przed otwarciem wstrząsnąć saszetką i jej zawartość rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody.
Do odmierzenia odpowiedniej ilości wody służy załączona do opakowania miarka.
Płynu nie należy dosładzać. ORSALIT® można podawać przez rurkę.
Przed podaniem schłodzić.
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W przypadku wymiotów płyn podawać często, małymi porcjami (łyżeczką).

Przeciwwskazania:
Preparatu ORSALIT® nie należy stosować u osób, u których występuje niedrożność jelit lub wstrząs hemodynamiczny.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: 10 saszetek po 4,80g (masa netto) + miarka + 2 słomki

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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