
Glucose-elektrolyten  preparaat  voor  orale  rehydratatie,  met  Lactobacillus  Rhamnosus GG, 
Lactobacillus Reuteri en zink.

Beschrijving

 is  een  poedervormige  dieetvoeding  voor  medisch  gebruik  voor  orale 
rehydratatie. Dit product werd specifiek geformuleerd om te voldoen aan de voedingsnoden 
van de  zuigelingen  en  jonge kinderen  bij  ernstig  vochtverlies  ten  gevolge  van diarree  of 
braken.

In geval van acute diarree in een milde tot matige vorm of in geval van braken verliezen de 
zuigelingen en jonge kinderen snel vocht, elektrolyten en essentiële nutriënten. Het evenwicht 

van  de  natuurlijke  bacteriële  flora  kan  eveneens  verstoord  zijn.   
voorkomt en behandelt deshydratatie en zorgt voor een optimaal herstel van de flora tot de 
diarree en het braken stoppen.

  bevat Lactobacillus Rhamnosus GG en Lactobacillus Reuteri, 2 lactobacillen 
met  wetenschappelijk  en  klinisch  bewijs  betreffende  hun  werkzaamheid  en  die  officieel 

aanbevolen zijn in Europa.   bevat zink die bijdraagt tot de normale werking 
van het immuunsysteem. 

Gebruiksaanwijzing :   is  aanbevolen  voor  de  orale  rehydratatie  van 
zuigelingen en jonge kinderen in geval van acute diarree in een milde tot matige vorm of in 
geval van braken.

Presentatie : poeder voor oraal gebruik, doos met 8 sticks.

Samenstelling

Per stick van 5,25g 
(per 250 ml)

Per 100g poeder

Energie kcal/kJ 13,56/56,77 259/1084
Eiwitten (g) 0 0
Koolhydraten (g) 3.38 64.75
Waarvan glucose (g) 3.38 64.75
Lipiden (g) 0 0
Natrium (g) 0,43 8,20
Chloride (g) 0,58 11,05
Kalium (g) 0,19 3,61
Citraat (g) 0,48 9,15
Zink (mg) 0,75 14,3
Lactobacillus Rhamnosus  
GG

1 x 1010CFU* 19 x 1010 CFU*

Lactobacillus Reuteri 1 x 109 CFU* 19 x 109 CFU*
*CFU : Colony forming units
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Concentratie  van  glucose  en  zouten  (overeenkomstig  met  de  aanbevelingen  van 
UNICEF/WHO)

Mmol/L

Glucose 75

Natrium 75

Chloride 65

Kalium 20

Citraat 10

Totale 
osmolariteit

245

Bereidingswijze

Een stick ORS oplossen in 250 ml water (licht gemineraliseerd) op kamertemperatuur, dan de 
zuigfles goed schudden of mengen in een glas.

Voor een optimaal resultaat is water is de aanbevolen vloeistof voor elke orale rehydratatie-
oplossing.

Bewaring 

 dient op een droge plaats op kamertemperatuur bewaard te worden. De ORS 
oplossing kan op kamertemperatuur bewaard worden en dient te worden gebruikt binnen de 4 
uur na reconstitutie.

Gebruiksaanwijzing

Het is aan te raden om met de orale rehydratie-oplossing te starten van zodra er zich  diarree 
of braken voordoet.

Om te  anticiperen  op  uitdroging:  oplossen  en  10  ml  /  kg  lichaamsgewicht  doen  
drinken na elke vloeibare stoelgang.

Om te rehydrateren: voorgesteld wordt om de oplossing in functie van de ernst van de 
uitdroging te  gebruiken in  de eerste  uren,  rekening houdend met  het  feit  dat  een  
maximum  van  8  zakjes  verdeeld  kan  worden  over  een  dag.  De  op  te  lossen  
hoeveelheid  die  moet  gedronken  worden  bedraagt  minimum  15  tot  20  ml  /  kg  
lichaamsgewicht per uur.

In geval van braken, dient men de orale rehydratie-oplossing regelmatig te geven in kleine 
hoeveelheden.
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Indien de diarree, het braken en de uitdrogingsverschijnselen aanzienlijk zijn verbeterd, kan 

men progressief de toediening van  afbouwen.

 dient gebruikt te worden tot de diarree en het braken zijn gestopt.

Waarschuwing

 mag  niet  als  enige  bron  van  voeding  gebruikt  worden.   

 mag  niet  via  parenterale  weg  worden  toegediend.   
moet onder medisch toezicht gebruikt worden. Dient uitgesloten te worden uit de voeding van 
een kind in goede gezondheid. Lees goed de gebruiksaanwijzing voor inname. 

Phacobel S.A./n.v.

Rue du Zoning, 5

4557 Tinlot 

Belgique 
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