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HiPP ORS 200, kleik marchwiowo-ryżowy po 4. miesiącu, 200
ml
 

Cena: 9,66 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać płyn

Producent HIPP SP. Z O.O.

Rejestracja Dietetyczny środek spożywczy

Opis produktu
 

Opis
Kleik marchwiowo-ryżowy, to przygotowany z naturalnych składników, gotowy do spożycia doustny płyn nawadniający o specjalnej
kompozycji składników odżywczych i mineralnych, dostosowanej do regulacji zaburzonej równowagi wodno-elektrolitowej. Płyn dla
niemowląt po 4. miesiącu życia.

Zastosowanie
Do postępowania dietetycznego podczas biegunki jako element zróżnicowanej diety uzupełniającej. Dla niemowląt po 4. miesiącu -
stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Zalecane spożycie
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, w początkowych 3 - 4 godzinach biegunki podawać wyłącznie HiPP ORS 200:

przy lekkiej biegunce (utrata masy ciała do 3 %) - 20-30 ml/kg masy ciała
przy średniej biegunce (utrata masy ciała 3-8%) - 30-80 ml/kg masy ciała.

Po skutecznym nawodnieniu należy jak najszybciej rozpocząć wprowadzanie zwyczajowych produktów i powrócić do wcześniejszej
diety (zgodnie z instrukcją podaną na wewnętrznej stronie etykiety).
Dalsza utrata płynów powinna być wyrównana dodatkową porcją 50-100 ml HiPP ORS 200 po każdym oddaniu płynnego stolca i/lub
wymiotach (płyn najlepiej podawać łyżeczką, w małych odstępach czasu, np. co 5-10 min).

Przed użyciem wstrząsnąć.
Przed podaniem schłodzić.
Potrzebną porcję przelać do osobnego naczynia. Pozostałą zawartość butelki zamknąć, wstawić do lodówki i zużyć w ciągu 24
godzin.
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Skład
Woda, marchew 26%, ryż 2%, syrop glukozowy, sól jodowana, cytrynian sodu, cytrynian potasu, regulator kwasowości - kwas cytrynowy.

Wartości odżywcze
 

wartość energetyczna kJ/kcal

tłuszcz

- w tym kwasy nasycone

Węglowodany

- w tym cukry

białko

sól
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sód

potas

Osmolarno??: 240 mOsmol/l

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podawać po 4 miesiącu - wcześniejsze użycie tylko wg wskazań lekarza.
Przeciwwskazaniem do stosowania jest: ostra i przewlekła niewydolność nerek, alkaloza metaboliczna, uporczywe wymioty,
utrata przytomności/wstrząs, zaburzenia wchłaniania węglowodanów, niedrożność jelit.
Nie podawać w przypadku alergii lub nietolerancji na którykolwiek ze składników produktu.

Dodatkowe informacje

Gotowy do spożycia,
Nie zawiera laktozy,
Bezglutenowy,
Bez dodatku białka mleka,
Produkt nie jest przeznaczony do postępowania pozajelitowego.
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