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Innofer baby zawiesina z żelazem dla niemowląt 50 ml
 

Cena: 33,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać zaw.

Producent SMART PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Innofer Baby, zawiesina doustna, 50 ml

Innofer baby jest wskazany do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru
żelaza (anemii).

Preparat zawiera żelazo elementarne, które:

posiada status bezpieczeństwa GRAS (ang. Generally Recognized As Safe), nadawany przez Amerykański Departament Zdrowia;
oznaczający, że substancja, na podstawie wielu badań, została uznana generalnie za bezpieczną;
według badań przeprowadzanych również na niemowlętach i dzieciach, nie wywołuje działań niepożądanych, takich jak zaparcia,
biegunki czy bóle brzucha. Ponadto nie utlenia się w jamie ustnej, dzięki czemu nie zabarwia zębów i nie ma metalicznego
posmaku;
jest na zerowym stopniu utlenienia i utlenia się w żołądku pod wpływem działania kwasu solnego do łatwo przyswajalnych
jonów dwuwartościowych. Przekształcenie do formy jonowej jest rozłożone w czasie i przebiega w sposób łagodny nie
powodując powstania nadmiaru jonów podrażniających śluzówkę;
ma bardzo wysoką biodostępność na poziomie 69%, co w połączeniu z precyzją dawkowania gwarantuje, że zostanie wchłonięte
i nie spowoduje powstania groźnego nadmiaru wolnych jonów

Zastosowanie: do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii).
Przeznaczony dla noworodków i niemowląt, w szczególności wcześniaków z niską masą urodzeniową oraz dzieci.

Zalecane spożycie: dawkowanie i długość stosowania uzależnione są od stopnia niedoboru żelaza i powinny odbywać się według
zaleceń lekarza i pod jego nadzorem.

Przed użyciem, w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny, produkt należy dokładnie wymieszać. W tym celu należy energicznie wstrząsać
butelką nie krócej niż 30 sekund do uzyskania ciemnej barwy. Zaleca się wstrząsnąć intensywnie butelką przed każdorazowym
pobraniem dawki nawet jeżeli podawanie odbywa się w ciągu 3 minut od uzyskania jednorodnej zawiesiny. Odmierzoną dawkę należy
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podać zaraz po przygotowaniu bezpośrednio do jamy ustnej.

0,1ml = 1mg żelaza
1ml = 10mg żelaza

Składniki: olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne.

100ml preparatu zawiera:

wartość energetyczna 3346kJ/793kcal
tłuszcz 96g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 96g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone mniej niż 0,1g, kwasy tłuszczowe
wielonienasycone 0g, węglowodany 0g, w tym cukry 0g, białko 0g, sól mniej niż 0,01g, żelazo 1000mg (7143%)*

1ml preparatu zawiera:

wartość energetyczna 34kJ/8kcal
tłuszcz 1g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone mniej niż 0,1g, kwasy tłuszczowe
wielonienasycone 0g, węglowodany 0g, w tym cukry 0g, białko 0g, sól mniej niż 0,01g, żelazo 10mg (71,4%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu. Nie jest przeznaczony do
stosowania pozajelitowego.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25° C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed
światłem.
Nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych ani wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Po pierwszym otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 90 dni.
Przeznaczony jest do stosowania pod nadzorem lekarza.
Nie zawiera białek mleka krowiego, laktozy, glutenu i może być podawany osobom, które nie tolerują tych składników
Nie zawiera substancji konserwujących, barwników i substancji słodzących
Nie barwi zębów.
Może stanowić zagrożenie dla zdrowia, jeśli spożywany jest przez osoby, u których nie stwierdzono wskazań lekarskich do jego
podawania.

Innofer posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr OP-ZŻ/0430/2/2015.

Masa netto: 50ml.

Wyprodukowano w Polsce dla:
Smart Pharma Sp.z o.o.
Złotniki, ul. Kobaltowa 6,
62-002 Suchy Las.
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