
ORSALIT® plus smektyn to doustny 
płyn nawadniający (DPN) o  zmniej-
szonej osmolarności i  składzie zgodnym 
z  zaleceniami ESPGHAN* z dodatkiem 
smektynu dwuoktanościennego. 

*  Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, He-

patologii i Żywienia Dzieci.

ISTOTNE INFORMACJE

ORSALIT® plus smektyn jest środkiem spożyw-
czym specjalnego przeznaczenia medycznego 
do postępowania dietetycznego podczas bie-
gunki oraz w stanach odwodnienia organizmu.  
ORSALIT® plus smektyn przeznaczony jest dla 
dzieci od 1. roku życia i dla dorosłych. Prepa-
rat jest niekompletnym środkiem spożywczym. 
Nie może być spożywany jako jedyne źródło 
pożywienia. Należy stosować go pod nadzo-
rem lekarza. ORSALIT® plus smektyn nie za-
wiera białka mleka, laktozy i glutenu.

ORSALIT® plus smektyn zaleca się 
stosować w postępowaniu dietetycz-
nym w celu:
– skrócenia czasu trwania biegunki,
– łagodzenia objawów biegunki,
–  ochrony (powlekania) błony ślu-

zowej żołądka i  jelit w  trakcie 
biegunki,

–  adsorpcji szkodliwych czynników 
wywołujących biegunkę,

–  uzupełniania płynów i  składni-
ków mineralnych w  przypadku 
zaburzeń gospodarki wodno-elek-
trolitowej.

SKŁADNIKI

Glukoza jednowodna, smektyn dwuoktanościen-
ny, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu.  
ORSALIT® plus smektyn zawiera aromat malino-
wy, nie zawiera owoców. Produkt zawiera cukier.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w 200 ml 
ciepłej, przegotowanej wody. Płynu nie nale-
ży dosładzać. Przed podaniem schłodzić. Wy-
pić bezpośrednio po przygotowaniu.
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DAWKOWANIE

Dzieci powyżej 1. roku życia: 4 saszetki/dobę.
Dzieci powyżej 2. roku życia i dorośli: 6 sa-
szetek/dobę. 

PRZECIWWSKAZANIA

Wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.

OSTRZEŻENIA

Stosować ostrożnie w  przypadku wcześniej-
szych zaparć. Leki stosować 2 godziny przed 
i po spożyciu ORSALIT® plus smektyn. Prepa-
rat może być spożywany przez diabetyków, 
konieczna jest jednak kontrola poziomu cukru 
we krwi. 

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w suchym miejscu, w tempera-
turze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla 
małych dzieci.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

6 saszetek po 6,37 g. Masa netto 38,22 g.
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WARTOŚĆ ENERGETYCZNA/ODŻYWCZA 

Wartość odżywcza i energetyczna 
ORSALIT® plus smektyn

W 100 g produktu  
w saszetkach

W 100 ml produktu  
gotowego do spożycia

Osmolarność  
w mOsm/l

Wartość energetyczna (energia) 1557 kJ/367 kcal 50 kJ/12 kcal –
Węglowodany 90,5 g 2,88 g –
w tym cukry (glukoza) 50,86 g 1,62 g 90
Składniki mineralne
Cytryniany 5,97 g 0,19 g 10
Chlorki 5,65 g 0,18 g 50
Sód 4,40 g 0,14 g 60
Potas 2,51 g 0,08 g 20
Smektyn dwuoktanościenny 23,55 g 0,75 g –

Preparat zawiera znikomą ilość tłuszczu, błonnika i białka. Osmolarność płynu: 230 (mOsm/l).


