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Innofer, żelazo w zawiesinie, 100 ml
 

Cena: 49,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Postać zaw.

Producent SMART PHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Innofer, żelazo w zawiesinie, 100 ml

Innofer to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci zawiesiny zawierającej żelazo elementarne w celu zapobiegania
niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii) dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Żelazo elementarne zawarte w
produkcie Innofer charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością żelaza i wysoką biodostępnością. Jest lepiej tolerowane niż sole żelaza,
dzięki czemu nie powodują bólów brzucha, biegunek i zaparć.

Zastosowanie
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego:

  dla niemowląt z niską masą urodzeniową,
  dla dzieci i dorosłych, w tym kobiet w ciąży w celu zapobiegania niedoborowi żelaza i anemii.

Zalecane spożycie

  Niemowlęta, również urodzone przedwcześnie i z niską masą urodzeniową oraz dzieci: 1-2 mg żelaza/kg masy ciała/dobę.
  Dorośli, w tym kobiety w ciąży: 30 mg żelaza dziennie (>8 tygodnia ciąży) 1,5 ml Innofer dziennie.

Sposób użycia

  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 wstrząsnąć butelką nie krócej niż 30 sekund.
  Badania trwałości zawiesiny wykazały, że po zalecanym czasie mieszania zawiesina jest jednorodna (gotowa do podania) przez co
najmniej 3 minuty.
  Jeżeli w czasie 3 minut od momentu zakończenia mieszania nie zostanie pobrana odpowiednia dawka, produkt należy ponownie
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dokładnie wymieszać.
  Opakowanie zaopatrzone jest w strzykawkę dozującą, która pozwala na odmierzanie właściwej porcji do spożycia (0,1 ml = 2 mg
żelaza).

Składniki
Olej roślinny, MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne, aromat naturalny.

100 ml produktu zawiera:

  wartość energetyczna: 3346 kJ/793 kcal;
  tłuszcz 95,5 mg, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 95,5 g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone <0,1 g, kwasy tłuszczowe
wielonienasycone 0 g; węglowodany 0 g, w tym cukry 0 g; białko 0 g, sól <0,01 g,
  żelazo: 2000 mg (14286%)*.

1 ml produktu zawiera:

  wartość energetyczna: 33,5 kJ/7,9 kcal;
  tłuszcz 0,96 mg, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,96 g, kwasy tłuszczowe jednonienasycone <0,1 g, kwasy tłuszczowe
wielonienasycone 0 g; węglowodany 0 g, w tym cukry 0 g; białko 0 g, sól <0,01 g,
  żelazo: 20 mg (142,8%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania

  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik produktu.
  Produkt nie odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia.
  Nie przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
  Stosować pod nadzorem lekarza.

Ważne wskazówki

  Po pierwszym otwarciu spożyć w ciągu 90 dni.
  Przechowywać w temperaturze do 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
  Chronić od źródeł ciepła, promieni słonecznych i wilgoci.
  Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawartość netto
100 ml

Dystrybutor
Smart Pharma Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Kobaltowa 6
62-002 Suchy Las
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