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Elektrolity stoperan truskawkowe zatrucia biegunki 7
saszetek
 

cena: 10,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 7 sztuk

Postać saszetki musujące

Producent USP

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie Minerały

Opis produktu
 

Wskazania

zapobieganie odwodnieniu

Substancja czynna: złożone

Skład

glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam.

Osmolarność – 245 mOsm/l.

Dawkowanie

Podawać porcjami w ciągu pierwszych 3-4 godzin nawadniania:

Dzieci do 15 kg m.c. – 4 saszetki (800 ml przygotowanego płynu).

Dzieci powyżej 15 kg m.c. oraz dorośli – 6 saszetek (1200 ml przygotowanego płynu). Po tym czasie w celu nawadniania
podtrzymującego, płyn przygotowany wg powyższego przepisu podawać porcjami po 100 ml po każdym wypróżnieniu lub wymiotach.

Płynu nie należy dosładzać.

Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadyzurnastargard.pl


 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

 
Ostrzeżenia

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Produkt zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność.

Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachować
ostrożność.

Produkt Elektrolity smak truskawkowy zawiera cukier i substancje słodzące.

Zawiera źródło fenyloalaniny.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia oraz osób dorosłych.

Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza; nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia; nie jest
przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

W czasie przyjmowania produktu istotne jest prowadzenie oszczędzającego trybu życia i stosowanie zróżnicowanej lekkostrawnej diety.

Produkt przeznaczony jest do postępowania dietetycznego podczas biegunki i/lub wymiotów jako doustny płyn nawadniający.

Zawartość

7 saszetek

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Sposób użycia

1 saszetkę rozpuścić w 200 ml wody.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: USP ZDROWIE

Pozwolenie: GIS 10/15
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