Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

saszetki

12 saszetek

Produkt o smaku bananowym.
Do postępowania dietetycznego w celu:
- zmniejszenia ryzyka odwodnienia
- wyrównania zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej
Dicodral 60 jest preparatem w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej, który zawiera
składniki (elektrolity i glukoza) służące do przygotowania po rozpuszczeniu w wodzie doustnego płynu
nawadniającego o osmolarności min. 222 mOsm/l.
Składniki:
glukoza, cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek sodu, aromat bananowy.

Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcz
w tym kwasy tł. nasycone

100 g

1 saszetka (4,8 g)

1132,1 kJ/266,4 kcal

54 kJ/13 kcal

0,00 g

0,00 g

0,00 g

0,00 g

Węglowodany

66,54 g

3,181 g

w tym cukry

65,20 g

3,117 g

Białko

0,00 g

0,00 g

Sól

14,36 g

0,689 g

g/l

mmol/l

Glukoza

14,930

90

Sód

1,378

60

Chlorki

1,32

37

Potas

0,787

20

Cytryniany

2,701

14

Osmolarność (mOsm/l)

222,655

Produkt bezglutenowy.
Zalecana dzienna porcja do spożycia:
Ilość, dobowa porcja oraz czas stosowania produktu u niemowląt, dzieci i dorosłych, które wpływają
na wywołanie efektu zdrowotnego są uzależnione od wieku, masy ciała oraz fazy nawadniania. Stosować według wskazań lekarza.

Proponowany sposób podawania preparatu Dicodral 60 w biegunce, w przypadku umiarkowanego odwodnienia nie wymagającego hospitalizacji i nawadniania drogą dożylną:

Masa ciała

FAZA REHYDRATACJI
Ilość porcji* Dicodral 60, którą należy
podać w ciągu 4 pierwszych godzin
postępowania.
Należy przestrzegać zaleceń lekarza.

<6 kg

2-3 porcje

7-10 kg

2-6 porcji

11-15 kg

3-9 porcji

16-20 kg

5-11 porcji

21-25 kg

6-14 porcji

>25 kg

minimum 7 porcji

FAZA PODTRZYMUJĄCA

Dicodral 60 lub inny DPN w ilości
koniecznej do zaspokojenia
podstawowego zapotrzebowania
na płyny i uzupełnienia bieżących
strat wody.

* opakowanie zawiera 12 porcji produktu, jedną porcję należy rozpuścić w 200 ml wody.
Zalecana ilość porcji uwzględnia uzupełnienie oszacowanego niedoboru płynów w fazie rehydratacji
(4 pierwsze godziny postępowania – 50-100 ml doustnego płynu nawadniającego/kg mc.) oraz uzupełnienie utraty płynów przy założeniu wystąpienia 2 dodatkowych płynnych stolców w trakcie fazy rehydratacji
(5-10 ml doustnego płynu nawadniającego/kg m.c. po każdym płynnym stolcu lub wymiotach).
Bez substancji konserwujących, barwników i substancji słodzących.
Sposób przygotowania i sposób użycia:
Należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania informacji o właściwym stosowaniu produktu u niemowląt i dzieci. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml wody i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
Ważne informacje:
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przekraczać zalecanej dziennej
porcji do spożycia ustalonej przez lekarza. Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt
nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik produktu.
Przechowywanie:

Wyprodukowano w:

Dystrybutor:

S.I.I.T srl
Via Ariosto, 50-60
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Włochy

Vitis Pharma Sp. z o.o.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. +48 22 526 86 00
www.vitispharma.pl

Zawartość opakowania:
Masa netto: 57,6 g
12 saszetek po 4,8 g

Data opracowania ulotki: grudzień 2014

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
i wilgocią. Okres ważności dotyczy produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu zgodnie
z zaleceniami producenta.
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