
OSTRZEŻENIA

Produkt zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni 
zachować ostrożność. Produkt zawiera sód i potas – osoby
leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub 
inhibitorami ACE) powinny zachować ostrożność. 
Przeciwwskazania: Wstrząs hemodynamiczny. Niedrożność 
jelit. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. 
Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. 
Produkt nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego.

SPOSÓB UŻYCIA

1 saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Podawać porcjami w 
ciągu pierwszych 3-4 godzin nawadniania: Dzieci do 15 kg 
m.c. – 4 saszetki (800 ml przygotowanego płynu). Dzieci 
powyżej 15 kg m.c. oraz dorośli – 6 saszetek (1200 ml 
przygotowanego płynu). Po tym czasie w celu nawadniania 
podtrzymującego, płyn przygotowany wg powyższego 
przepisu podawać porcjami po 100 ml po każdym 
wypróżnieniu lub wymiotach. Płynu nie należy dosładzać. Nie wypróżnieniu lub wymiotach. Płynu nie należy dosładzać. Nie 
należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.

USP Zdrowie Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

SKŁADNIKI

(1 saszetka): glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, 
chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, regulator 
kwasowości: kwas cytrynowy, aromat pomarańczowy, 
substancja słodząca: acesulfam K, sukraloza. 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

ZASTOSOWANIE

Do postępowania dietetycznego w biegunce, w którym: 
uzupełnia elektrolity utracone podczas biegunki

*RWS – Referencyjna Wartość Spożywcza
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WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Dietetyczny środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia 

medycznego

ILOŚĆ NETTO ŻYWNOŚCI

5 saszetek

NAZWA ŻYWNOŚCI

Elektrolity

www.stoperan.pl/stoperan-elektrolity


