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Jonolit saszet. 10 sasz.
 

Cena: 14,63 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 sasz.

Postać saszet.

Producent/
Dystrybutor

OLEOFARM SP. Z O.O.

Rejestracja Diet.środ.spoż.specjal.przezn.med.

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Nazwa: Jonolit
Postać: saszet.
Dawka: -
Opakowanie: 10 sasz.
Skład: 

Glukoza, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat, dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), sól sodowa sacharyny
(substancja słodząca)

Działanie: 

Jonolit 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. Glukoza ułatwia absorbcję jonów sodu w jelicie cienkim. Sód i potas regulują gospodarkę wodną organizmu.
Jony cytrynianowe korygują obniżone wskutek odwodnienia pH, zapobiegając nadmiernemu zakwaszeniu organizmu.

Wskazania: 

Do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, w trakcie biegunki i/lub wymiotów. Dla dzieci powyżej 3-go roku
życia i dorosłych.
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Występowanie krwi w stolcu, słaba wydolność nerek, wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

Działania niepożądane: 

nie dotyczy

Działania niepożądane doustne: 

nie dotyczy

Działania niepożądane domięśniowe: 

nie dotyczy

Działania niepożądane dożylne: 

nie dotyczy

Interakcje: 

nie dotyczy

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):

masa ciała 11 – 15,9 kg (wiek: 3 – 4 lata) - zawartość 4-6 saszetek rozpuścić w 800-1200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml
wody); podawać małymi porcjami

masa ciała 16 – 29,9 kg (wiek: 5 – 14 lat) - zawartość 6-11 saszetek rozpuścić w 1200-2200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200
ml wody); podawać małymi porcjami

masa ciała > 30 kg (wiek: > 15 lat) - zawartość 11-20 saszetek rozpuścić w 2200-4000 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml
wody); podawać małymi porcjami

Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania):

masa ciała 11 – 15,9 kg (wiek: 3 – 4 lata) - zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 – 200 ml płynu
po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu
nawadniającego

masa ciała 16 – 29,9 kg (wiek: 5 – 14 lat) - zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 – 200 ml płynu
po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu
nawadniającego

masa ciała > 30 kg (wiek: > 15 lat) - zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 – 200 ml płynu po
każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu
nawadniającego

 

Dawkowanie (dorośli): 

Dawkowanie preparatu uzależnione jest od stopnia odwodnienia organizmu, etapu nawadniania oraz zaleceń lekarskich. Zgodnie z
zaleceniami WHO/UNICEF:
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Faza nawadniania (pierwsze 4 godziny nawadniania):

masa ciała 11 – 15,9 kg (wiek: 3 – 4 lata) - zawartość 4-6 saszetek rozpuścić w 800-1200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml
wody); podawać małymi porcjami

masa ciała 16 – 29,9 kg (wiek: 5 – 14 lat) - zawartość 6-11 saszetek rozpuścić w 1200-2200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200
ml wody); podawać małymi porcjami

masa ciała > 30 kg (wiek: > 15 lat) - zawartość 11-20 saszetek rozpuścić w 2200-4000 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml
wody); podawać małymi porcjami

Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania):

masa ciała 11 – 15,9 kg (wiek: 3 – 4 lata) - zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 – 200 ml płynu
po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu
nawadniającego

masa ciała 16 – 29,9 kg (wiek: 5 – 14 lat) - zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 – 200 ml płynu
po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu
nawadniającego

masa ciała > 30 kg (wiek: > 15 lat) - zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 – 200 ml płynu po
każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu
nawadniającego

 

Dawkowanie (dzieci): 

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

Faza nawadniania (pierwsze 4 godziny nawadniania):

masa ciała 11 – 15,9 kg (wiek: 3 – 4 lata) - zawartość 4-6 saszetek rozpuścić w 800-1200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml
wody); podawać małymi porcjami

masa ciała 16 – 29,9 kg (wiek: 5 – 14 lat) - zawartość 6-11 saszetek rozpuścić w 1200-2200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200
ml wody); podawać małymi porcjami

masa ciała > 30 kg (wiek: > 15 lat) - zawartość 11-20 saszetek rozpuścić w 2200-4000 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszetka na 200 ml
wody); podawać małymi porcjami

Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania):

masa ciała 11 – 15,9 kg (wiek: 3 – 4 lata) - zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 – 200 ml płynu
po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu
nawadniającego

masa ciała 16 – 29,9 kg (wiek: 5 – 14 lat) - zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 – 200 ml płynu
po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu
nawadniającego

masa ciała > 30 kg (wiek: > 15 lat) - zawartość 1 saszetki rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml; podawać 100 – 200 ml płynu po
każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu
nawadniającego
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Dawkowanie (noworodki): 

Produkt nie jest przeznaczony dla niemowląt.

Odtrutki: 

nie dotyczy

Środki ostrożności: 

Ważna informacja: produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.

Prowadzenie pojazdów: 

nie dotyczy

Przedawkowanie: 

nie dotyczy

Uwagi: 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.

Ważna informacja: produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Informacja Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego. Należy spożywać pod nadzorem lekarza.  
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