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Orsalit smak neutralny x10 saszetek
 

Cena: 19,13 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Biomed

Postać proszek do przygotowania roztworu

Substancja
czynna

chlorki, cytryniany, glukoza, potas, sód

Typ produktu żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Wiek dorośli, dzieci, niemowlęta, od urodzenia

Opis produktu
 

Orsalit to doustny płyn nawadniający, do stosowania w stanach odwodnienia organizmu, a zwłaszcza podczas biegunki i/lub wymiotów,
oraz w sytuacjach, w których może wystąpić ryzyko odwodnienia.

ORSALIT jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, a jego precyzyjnie dobrany skład zapewnia
uzupełnienie bieżących strat wody i elektrolitów u niemowląt, dzieci i dorosłych. ORSALIT skutecznie nawadnia, dzięki wykorzystaniu
najbardziej efektywnego mechanizmu wspólnego wchłaniania wody, sodu i glukozy. Orsalit zmniejsza ryzyko powikłań będących
następstwem biegunek i wymiotów.

Jak stosować

Orsalit ma postać proszku, który po rozpuszczeniu w wodzie podaje się jako doustny płyn nawadniający. Zawartość 1 saszetki Orsalitu
rozpuścić w 200 ml ciepłej przegotowanej wody i stosować zgodnie z ulotką, dołączoną do opakowania. Przed podaniem schłodzić. Nie
dosładzać.

Kiedy stosować

ORSALIT stosuje się przy zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej, podczas stanów odwodnienia organizmu, oraz w sytuacjach, w
których może dojść do odwodnienia organizmu, zwłaszcza podczas:

biegunki
wymiotów

Orsalit przeznaczony jest dla niemowląt, dzieci i dorosłych, polecany jest zwłaszcza osobom, które mogą się bardzo szybko odwodnić,
np. małe dzieci i osoby starsze.
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Orsalit warto zabrać ze sobą na wyjazdy, zwłaszcza wakacyjne do ciepłych krajów, gdzie ryzyko wystąpienia biegunki jest duże.

Wystąpienie biegunki lub wymiotów zawsze stwarza ryzyko niekontrolowanej utraty wody i elektrolitów, od których zależy delikatna
równowaga procesów życiowych w organizmie każdego człowieka, a w szczególności małego dziecka. Dlatego zaniedbanie właściwego
uzupełniania wody i elektrolitów, szczególnie u małych dzieci może skutkować odwodnieniem. Odpowiednio wczesne zastosowanie
doustnego płynu nawadniającego może zapobiec konieczności pobytu w szpitalu.

Odpowiednio wczesne zastosowanie doustnego płynu nawadniającego takiego jak ORSALIT, może zapobiec odwodnieniu i konieczności
wizyty w szpitalu.

Jak działa

ORSALIT zmniejsza ryzyko odwodnienia organizmu, a w przypadku wystąpienia odwodnienia uzupełnia straty wody i elektrolitów
zapewniając w ten sposób skuteczne nawodnienie. Działanie ORSALITU jest możliwe dzięki specjalnie dobranym proporcjom
elektrolitów i glukozy oraz wykorzystaniu najbardziej efektywnego mechanizmu wspólnego

Skład

Osmolarno?? roztworu: 230 (mOsm/l).ORSALIT® o smaku malinowym i ORSALIT® o smaku bananowym zawieraj? aromaty, nie zawieraj? owoców. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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