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Innofer baby, 50 ml dziecko żelazo krew odporność
hemoglobina
 

cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 ml

Postać płyn

Producent UNIWER

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Opis

Produkt Innofer baby to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci doustnej zawiesiny oleju MCT zawierającej żelazo
elementarne charakteryzujące się bardzo wysoką biodostępnością oraz efektywnym wchłanianiem, przy jednoczesnym braku skutków
ubocznych. Innofer baby wskazany jest do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z
niedoboru żelaza (anemii).

Produkt Innofer baby jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego i może być stosowany przez noworodki (również urodzone
przedwcześnie i z niską masą urodzeniową), niemowlęta i dzieci. Stosowany w postępowaniu dietetycznym:
Substancja czynna: ferrum

Skład

Produkt Innofer baby zawiera żelazo elementarne, które charakteryzuje się:

bardzo wysoką zawartością żelaza przekraczającą 98%,

bardzo wysoką biodostępnością na poziomie 69%,

najefektywniejszym wchłanianiem i najniższą toksycznością.

Stopniowe i powolne przenikanie żelaza elementarnego przez ścianę przewodu pokarmowego sprawia, że jest ono lepiej tolerowane niż
sole żelaza. W konsekwencji nie wywołuje bólów brzucha, wymiotów, biegunek i zaparć.

Żelazo elementarne ulega transformacji do postaci zjonizowanej w przewodzie pokarmowym, pod wpływem soku żołądkowego, nie
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 powodując efektu przebarwiania zębów ani metalicznego posmaku w ustach.

Optymalny czas wchłaniania żelaza zawartego w produkcie Innofer baby (ok. 45 minut) minimalizuje ryzyko wystąpienia szkodliwego
nadmiaru jonów, które stanowią pożywkę dla patogennych drobnoustrojów przewodu pokarmowego.

Żelazo elementarne jest najbezpieczniejszą formą żelaza dostępną obecnie na rynku, posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS
(Generally Recognised As Safe) nadany przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA). Innofer baby można stosować zarówno
leczniczo, jak i profilaktycznie.

Sposób przechowywania25°C

Sposób użycia

Przed spożyciem, w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny, produkt należy dokładnie wymieszać.

W tym celu należy energicznie wstrząsać butelką nie krócej niż 30 sekund. Po prawidłowym wymieszaniu zawiesina przybiera ciemną
barwę. Nasycenie barwy zawiesiny może się różnić w zależności od partii produktu (od jasnoszarej aż do grafitowej lub czarnej).

Badania trwałości zawiesiny wykazały, że po zalecanym czasie mieszania zawiesina jest jednorodna (gotowa do podania) przez co
najmniej 3 minuty. Jeżeli w czasie 3 minut od momentu zakończenia mieszania nie zostanie pobrana odpowiednia dawka, produkt
należy ponownie dokładnie wymieszać.

Zaleca się wstrząsnąć intensywnie butelką przed każdorazowym pobraniem dawki, nawet jeżeli podawanie odbywa się w ciągu 3 minut
od uzyskania jednorodnej zawiesiny. Odmierzoną dawkę należy podać zaraz po przygotowaniu bezpośrednio do jamy ustnej.

W przypadku niemowląt karmionych wyłącznie mlekiem zaleca się podanie produktu ok. 15 minut przed podaniem mleka lub 2 godziny
po. Po podaniu odmierzonej dawki strzykawkę ze względów higienicznych należy umyć letnią bieżącą wodą bez detergentu.

Dawkowanie

Profilaktyka niedoboru żelaza:

Grupa

Profilaktyka niedoboru żelaza

Niemowlęta, również urodzone

przedwcześnie i z niską masą

urodzeniową oraz dzieci

Przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione

od indywidualnego zapotrzebowania

Zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii:

1-2 mg żelaza/kg masy ciała/dobę

Leczenie niedoboru żelaza i anemii

Przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione

od indywidualnego zapotrzebowania

Zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii:

4-6 mg żelaza/kg masy ciała/dobę
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(podzielone na 2-3 dawki)

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest nadwrażliwość na jakikolwiek składnik produktu.

Ostrzeżenia

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego powinna być przyjmowany pod nadzorem lekarza.

Preparat nie zawiera białek mleka krowiego, laktozy, glutenu i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników.

Preparat nie zawiera substancji konserwujących, barwników, aromatów i substancji słodzących.

Preparatu nie należy stosować jako jedyne źródło pożywienia.

Nie należy go stosować pozajelitowo.

Preparat może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli spożywany jest przez osoby, u których nie stwierdzono wskazań lekarskich do jego
podawania.

Ciąża i laktacja

Innofer baby to produkt przeznaczony dla noworodków, niemowląt i dzieci. Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek
preparatu w okresie ciąży lub w karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne
zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego preparatu.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: SMART PHARMA

Pozwolenie: GIS
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