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Acidolit bezsmakowy d/niemowlat pr.dop.roz
 

Cena: 21,39 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 sasz.a 4,35g

Postać pr.do p.rozt.doust.

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Acidolit w wersji bezsmakowej przeznaczony jest szczególnie dla niemowląt poniżej 6. miesiąca życia oraz dzieci ze skłonnościami do
alergii.

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).

Skład:
Glukoza bezwodna, cytrynian sodu dwuwodny, chlorek sodu, chlorek potasu.
100 ml roztworu:
sód 60 mmol/litr,
chlorki 50 mmol/litr,
glukoza 85 mmol/litr,
potas 20 mmol/litr,
cytrynian 10 mmol/litr.
Osmolarność 225 mOsm/l

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

Nawadnianie: (pierwsze 3-4 godziny nawadniania):
zalecana dawka płynu nawadniającego: ok. 50-100ml na każdy kilogram masy ciała podane w ciągu 3-4 godzin.
Nawadnianie podtrzymujące: (dalsze nawadnianie, po pierwszych 3-4 godzinach):
zalecana dawka płynu nawadniającego: po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach 5-10ml na każdy kilogram masy ciała.
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Jeżeli w trakcie pierwszych 3-4 godzin występują wymioty lub biegunkowe stolce to podawać płyn dodatkowo:
po każdym biegunkowym stolcu lub wymiotach 5-10ml na każdy kilogram masy ciała.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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