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Prohydro proszek o smaku pomarańczowym APTEO, 10
sasz.
 

Cena: 15,23 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.

Postać prosz.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Preparat Prohydro jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach zaburzenia
gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu, w celu zmniejszenia ryzyka odwodnienia oraz uzupełniania składników mineralnych oraz
podczas biegunki oraz biegunki połączonej z wymiotami.

Produkt ma postać proszku o smaku pomarańczowym do sporządzania roztworu do picia, który podaje się jako doustny płyn
nawadniający.

Przeznaczony jest do stosowania u dzieci powyżej 3. roku życia i osób dorosłych.

Składniki:
glukoza; cytrynian sod; chlorek sodu; chlorek potasu; naturalny aromat; substancja słodząca: sukraloza.

Wartość odżywcza
Średnia zawartość w 1 saszetce w 100 g proszku w 100 ml Osmolarność w mOsm/l

Warto?? energetyczna  

(energia)

51 kJ

(12 kcal)

1137 kJ

(268 kcal)

25 kJ

(6 kcal)

-

T?uszcz 0 g 0 g 0 g

w tym: kwasy t?uszczowe nasycone
(kwasy nasycone)

0 g 0 g 0 g -

2,7 g 62 g 1,4 g
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W?glowodany
w tym: cukry  (glukoza) 2,7 g 61 g 1,4 g 75

Bia?ko 0 g 0 g 0 g -

Sól 0,86 g 19,5 g 0,43 g **
Składniki mineralne

Sód 345 mg 7735 mg 172,5 mg 75

Chlorki 461 mg 10336 mg 230,5 mg 65

Potas 156 mg 3498 mg 78 mg 20

Cytryniany 378 mg 8475 mg 189 mg 10
* Produkt gotowy do spożycia (1 saszetka + 200 ml wody)

 

 ** Uwzględniona w osmolarności chlorków i sodu
Osmolarność roztworu wynosi: 245 mOsm/l

Zalecane spożycie:
Dawkowanie zależy od stopnia odwodnienia i zaleceń lekarza.

Dokładne instrukcje dotyczące dawkowania można znaleźć w ulotce dołączonej do preparatu.

Preparat należy przyjmować pod nadzorem lekarza.

Produkt jest niekompletnym środkiem spożywczym, przeznaczonym dla osób dorosłych.

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.

Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Nie powinien być stosowany u osób, u których nie występuje ryzyko odwodnienia organizmu.

Ostrzeżenie:
Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.
Nie należy stosować u osób, u których występuje niedrożność jelit lub wstrząs hemodynamiczny.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 10 saszetek, masa netto: 42,1 g
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