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Innofer baby zaw. 50 ml
 

Cena: 36,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Producent SMART PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja ŚRODEK SPOŻYWCZY SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Innofer baby, zawiesina doustna, 50 ml

Opis
Innofer baby

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
Zawiesina doustna zawierająca żelazo elementarne do zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii).
Żelazo elementarne w produkcie charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością żelaza i wysoką biodostępnością. Jest lepiej tolerowane
niż sole żelaza, dzięki czemu nie powodują bólów brzucha, biegunek i zaparć.
Jest przeznaczony dla noworodków (również urodzonych przedwcześnie i z niską masą urodzeniową), niemowląt i dzieci.
O neutralnym smaku i zapachu.
Opakowanie zawiera strzykawkę dozującą z precyzyjną podziałką.
Nie zawiera białek mleka krowiego, laktozy, glutenu, konserwantów, aromatów, barwników i substancji słodzących. Nie barwi zębów.

Skład
olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne.
Wartość odżywcza 100 ml 1 ml
Wartość energetyczna 3346 kJ/793 kcal 34 kJ/8 kcal
Tłuszcz, w tym:
-kwasy tłuszczowe nasycone
-kwasy tłuszczowe jednonienasycone
-kwasy tłuszczowe wielonienasycone

Węglowodany, w tym:
cukry
Białko
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 Sól
Żelazo

Masa netto
50 ml

Właściwości
Innofer baby
żelazo elementarne w produkcie jest 30-150 razy bezpieczniejsze w porównaniu do rozpuszczalnych soli żelaza.
nie barwi zębów oraz nie ma metalicznego posmaku.
nie wywołuje bólów brzucha, wymiotów, biegunek i zaparć.
nie zaburza mikroflory jelitowej.
posiada certyfikat bezpieczeństwa GRAS.

Przeznaczenie
Innofer baby jest przeznaczony do postępowania dietetycznego dla noworodków, niemowląt i dzieci w celu zapobiegania niedoborowi
żelaza i anemii. Polecany dla:

wcześniaków,
niemowląt z niską masą urodzeniową,
niemowląt z ciąży mnogiej,
niemowląt matek z niedokrwistością w czasie ciąży,
niemowląt narażonych na utratę krwi w okresie okołoporodowym.

Zalecane dzienne spożycie
Przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania.
Profilaktyka niedoboru żelaza- dawka zalecana przez Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii: 1-2 mg żelaza/kg masy ciała/dobę
Niedobory żelaza i anemia- dawka zalecana przez Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii 4-6 mg żelaza/kg masy ciała/ dobę (podzielone
na 2-3 dawki).

Sposób użycia
Przed spożyciem należy energicznie wstrząsać butelkę nie krócej niż 30 sekund. Po prawidłowym wymieszaniu zawiesina przybiera
ciemną barwę.
Jeżeli w czasie 3 minut od momentu zakończenia mieszania nie zostanie pobrana odpowiednia dawka, produkt należy ponownie
dokładnie wymieszać.
Zaleca się wstrząsnąć intensywnie butelką przed każdorazowym pobraniem dawki, nawet jeżeli podawanie odbywa się w ciągu 3 minut
od uzyskanie jednolitej zawiesiny.
Odmierzoną dawkę należy podać zaraz po przygotowaniu bezpośrednio do jamy ustnej.
W przypadku niemowląt karmionych wyłącznie mlekiem zaleca się podanie produktu ok. 15 minut przed podaniem mleka lub 2 godziny
po.
Po podaniu odmierzonej dawki strzykawkę ze względów higienicznych należy umyć letnią bieżącą wodą bez detergentu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
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.
Po pierwszym otwarciu spożyć w ciągu 90 dni.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25oC w oryginalnym opakowaniu.
Chronić od źródeł ciepła, promieni słonecznych i wilgoci.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie).
Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z
wymogami producenta.

Producent
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 Smart Pharma Sp. z o.o.
Złotniki, Kobaltowa 6
Suchy las
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