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ORSALIT® DRINK jest gotowym do spożycia doustnym płynem nawadniającym 
o składzie zgodnym z zaleceniami ESPGHAN (Europejskiego Towarzystwa 
Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci). Istotne informacje ORSALIT® 
DRINK jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia 
medycznego do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, 
szczególnie podczas biegunki lub wymiotów oraz w sytuacjach, w których występuje 
ryzyko odwodnienia. Preparat przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3. roku 
życia. Powinien być przyjmowany pod nadzorem lekarza. Produkt bezglutenowy, nie 
zawiera białka mleka i laktozy. ORSALIT® DRINK jest niekompletnym środkiem 
spożywczym. Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia. Nie może być 
stosowany u osób, u których nie występuje ryzyko odwodnienia organizmu. 
Składniki Woda; glukoza jednowodna; cytrynian sodu; chlorek sodu; chlorek potasu; 
regulator kwasowości – kwas cytrynowy; substancje konserwujące – benzoesan 
sodu, sorbinian potasu; substancja słodząca – sukraloza; aromat truskawkowy. Nie 
zawiera owoców. Preparat zawiera cukier i substancję słodzącą. Dawkowanie 
Zależy od stopnia odwodnienia i zaleceń lekarza. W ciągu pierwszych 3-4 godzin 
zaleca się: przy lekkim odwodnieniu (dziecko spokojne i przytomne, gałki oczne 
prawidłowo napięte, łzy obecne, jama ustna i język wilgotne, pragnienie normalne) 
podawać 30-50 ml/kg masy ciała; przy umiarkowanym odwodnieniu (dziecko 
niespokojne i pobudzone, gałki oczne zapadnięte, brak łez, jama ustna i język suche, 
pragnienie – pije łapczywie) podawać 50-100 ml/kg masy ciała. Na dalszym etapie 
zaleca się podawać 5-10 ml/kg masy ciała po każdym biegunkowym stolcu lub 
wymiotach. Sposób przygotowania Preparat gotowy do spożycia. Wstrząsnąć 
przed użyciem. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 48 godzin. 

Przeciwwskazania Niedrożność jelit lub wstrząs 
hemodynamiczny. Preparat może być spożywany 
przez diabetyków, konieczna jest jednak kontrola 
poziomu cukru we krwi. Sposób przecho- 
wywania Preparat przed otwarciem należy 
przechowywać w temperaturze pokojowej 
15-25°C, w miejscu niewidocznym i niedostęp- 
nym dla małych dzieci. Wartość energetyczna 
i odżywcza oraz osmolarność w 100 ml 
Wartość energetyczna (energia) 70 kJ/16 kcal; 
wartość odżywcza: węglowodany 4,1 g, w tym 
cukry (glukoza) 1,45 g, sól 0,18 g; składniki 
mineralne: cytryniany 0,19 g, chlorki 0,18 g, sód 
0,14 g, potas 0,08 g. Preparat zawiera znikomą 
ilość tłuszczu i białka. Osmolarność 231 mOsm/l, 
w tym: glukoza 81 mOsm/l, sód 60 mOsm/l, 
chlorki 50 mOsm/l, potas 20 mOsm/l, cytryniany 
10 mOsm/l, substancje dodatkowe 10 mOsm/l.
Producent IBSS BIOMED S.A. 
Al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków
tel.: +48 12 37 69 200, fax: +48 12 37 69 205
e-mail: marketing@biomed.pl
www.orsalit.pl


