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Jonolit baby 10 saszetek
 

cena: 9,17 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała jelita

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 10 sztuk

Postać proszek

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Wskazania biegunka, niedobór minerałów, odwodnienie

Opis produktu
 

Opis:
Jonolit baby jest preparatem w postaci proszku do przygotowania doustnego płynu nawadniającego o zmniejszonej osmolarności i
zawartości sodu, którego skład zgodny jest z zaleceniami ESPGHAN. W stanach odwodnienia organizmu, niezależnie od ich przyczyny,
zaburzeniom ulega równowaga wodno-elektrolitowa. Konieczne jest wtedy uzupełnianie diety w glukozę i minerały podane w
odpowiednich proporcjach.

Skład:
200ml płynu przygotowanego zgodnie z instrukcją zawiera: 3,24 g glukozy, 379 mg cytrynianu, 355 mg chlorków, 276 mg sodu, 157 mg
potasu. Osmolarność roztworu: 230 mOsm/l/ Wartość

odżywcza
100 g
produktu w
saszetkach

200 ml produktu
sporządzonego
zgodnie z
instrukcją
przygotowania

wartość
energetyczna

1064 kJ /
304 kcal

48 kJ / 14 kcal

tłuszcz, w tym: 0 g 0 g
kwasy
tłuszczowe
nasycone

0 g 0 g

węglowodany, 76 g 3,4 g

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.fit


 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

w tym:
cukry 73 g 3,2 g
białko 0 g 0 g
sól, z czego 14 g 0,6 g
sód 6273 mg  276 mg

Dawkowanie:
Dawkowanie preparatu uzależnione jest od stopnia odwodnienia organizmu, etapu nawadniania oraz zaleceń lekarskich. Zgodnie z
zaleceniami WHO/UNICEF:  Faza

nawadniania
(pierwsze 4
godziny
nawadniania)

Faza nawadniania
podtrzymującego
(dalsze etapy
nawadniania)

Masa
ciała
poniżej 5
kg (wiek
poniżej 4
miesięcy)

zawartość 1 –
2 saszetek
rozpuścić w
200 – 400 ml
(zgodnie z
instrukcją 1
saszetka na
200 ml wody);
podawać
małymi
porcjami

zawartość 1
saszetki rozpuścić
zgodnie z
instrukcją w 200
ml; podawać
50-100ml (5-10 ml
na kg masy ciała)
płynu po każdym
epizodzie
wymiotów lub
oddanym stolcu
biegunkowym; nie
przekraczać
500ml dziennie

Masa
ciała 5 –
7 ,9 kg
(wiek 4 –
11
miesięcy)

zawartość 2 –
3 saszetek
rozpuścić w
400 – 600 ml
(zgodnie z
instrukcją 1
saszetka na
200 ml wody);
podawać
małymi
porcjami

zawartość 1
saszetki rozpuścić
zgodnie z
instrukcją w 200
ml; podawać
50-100ml (5-10 ml
na kg masy ciała)
płynu po każdym
epizodzie
wymiotów lub
oddanym stolcu
biegunkowym; nie
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przekraczać
500ml dziennie

Masa
ciała 8 –
10,9 kg
(wiek 12
– 23
miesięcy

zawartość 3 –
4 saszetek
rozpuścić w
600 – 800 ml
(zgodnie z
instrukcją 1
saszetka na
200 ml wody);
podawać
małymi
porcjami

zawartość 1
saszetki rozpuścić
zgodnie z
instrukcją w 200
ml; podawać 100
-200 ml płynu po
każdym epizodzie
wymiotów lub
oddanym stolcu
biegunkowym; nie
przekraczać
1000ml dziennie

masa
ciała
11-15,9
kg (wiek:
2-3 lata)

zawartość 4 –
6 saszetek
rozpuścić w
800 – 1200
ml (zgodnie z
instrukcją 1
saszetka na
200 ml wody);
podawać
małymi
porcjami

zawartość 1
saszetki rozpuścić
zgodnie z
instrukcją w 200
ml; podawać 100
-200 ml płynu po
każdym epizodzie
wymiotów lub
oddanym stolcu
biegunkowym; nie
przekraczać
1000ml dziennie

Sposób użycia:
Saszetkę należy otworzyć, a następnie jej zawartość rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Przed podaniem schłodzić.
Roztwór powinien być podawany niemowlętą oraz dzieciom za pomocą czystej łyżeczki lub kubeczka. Niemowlętom oraz dzieciom do 2.
roku życia wlewać roztwór małymi porcjami bezpośrednio do ust co 1-2 minut, starsze dzieci mogą popijać małymi łykami bezpośrednio
z kubeczka. W przypadku wystąpienia wymiotów u dziecka, nawadnianie należy przerwać na 5–10 minut, a następnie rozpocząć
podawanie płynu w wolniejszym tempie. Sporządzonego roztworu nie należy dosładzać. Płyn należy spożyć bezpośrednio po
przygotowaniu. Roztwór nie nadaje się do spożycia po upływie 24 godzin po przygotowaniu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu
życia.

Sposób przechowywania:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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