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Acidolit smak jabłkowy 10 saszetek
 

cena: 16,64 pln

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, wspomagające

Opakowanie 10 sztuk

Postać proszek

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania biegunka, odwodnienie, wymioty

Opis produktu
 

Opis:
Acidolit®, saszetki stosuje się w celu uzupełniania płynów oraz składników mineralnych w organizmie zarówno podczas biegunki jak i
biegunki połączonej z wymiotami. Chroni organizm przed nadmierną utratą wody i cennych składników mineralnych.

Zawarty w saszetce proszek po rozpuszczeniu w wodzie tworzy doustny płyn nawadniający o zmniejszonej osmolarności, o składzie
zgodnym z najnowszymi zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci).

Acidolit® może być stosowany u niemowląt, dzieci, a także osób dorosłych.
Zaleca się aby niemowlętom poniżej 6 miesiąca życia oraz dzieciom skłonnym do alergii podawać Acidolit® w wersji bezsmakowej.

Skład:
Składniki: glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat naturalny
Acidolit [mmol/litr]  

w 100g

w 1 saszetce

Sód 60 6 360 mg 140 mg
Chlorki 50 8 180 mg 180 mg
Glukoza 85 70 450 mg 1550 mg
Potas 20 3 640 mg 080 mg
Cytrynian 10 8 640 mg 190 mg
Osmolarno?? [mOsm/l] 225 - -

Sposób przygotowania:
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Do 200 ml przegotowanej, chłodnej wody dodać zawartość 1 saszetki i wymieszać.
Niemowlętom i małym dzieciom płyn można podawać w butelce ze smoczkiem.
Roztworu nie należy dosładzać.
Jeżeli występują wymioty płyn podawać schłodzony, małymi porcjami w niewielkich odstępach czasu (np. co 5 minut).

Porcja preparatu Acidolit® proponowana do spożycia:
Waga dziecka- Ilość płynu

Do 4 kg
50 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
4 – 8 kg
50 ml – 100 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
8 – 12 kg
100 ml – 150 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach
Powyżej 12 kg
100 ml– 200 ml po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach

Nie należy spożywać więcej niż 6 saszetek w ciągu doby.

Ważna informacja:
Produkt jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego. Należy go przyjmować pod nadzorem lekarza.
Produkt jest przeznaczony dla niemowląt, dzieci, a także dorosłych.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Ostrzeżenia:
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.
Nie stosować produktu jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Z.F. POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański
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