cloreto de sódio + cloreto de potássio +
citrato de sódio di-hidratado + glicose

sabor laranja

sais para
reidratação oral

pó
3,5 g + 1,5 g
2,9 g + 20 g

Contém 28,84 g
USO ORAL - USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Cada sachê de prati-sal (28,84 g) contém:
cloreto de sódio.......................................... 3,5 g
cloreto de potássio................................... 1,5 g
citrato de sódio di-hidratado............... 2,9 g
glicose.............................................................. 20 g
Excipientes: sacarina sódica, corante amarelo crepúsculo e aroma
natural de laranja sólido. Composição hidroeletrolítica de acordo
com a Portaria 108/91: sódio 90 mEq/L + potássio 20 a 25 mEq/L +
cloreto 80 mEq/L + citrato 30 a 35 mEq/L + glicose 111 mmoL/L.
Indicações: reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos
(reidratação), ou para manutenção da hidratação (após a fase de
reidratação) em caso de diarreia aguda.
Contraindicações: íleo paralítico, em obstrução ou perfuração intestinal e nos
vômitos incoercíveis (não contidos). Não interagem com alimentos e nem com
outros fármacos. Não se observa reação adversa com a posologia recomendada.
Modo de usar: dissolver o conteúdo do envelope em um litro de água f iltrada ou
fervida. Administrar 100 a 150 mL/kg de peso corporal em período de 4 a 6 horas.
Se nas primeiras duas horas de tratamento os vômitos continuarem impedindo
que o paciente administre a solução, procurar imediatamente o médico.
Precauções: usar com cautela em pacientes com função renal comprometida.
Advertências: deve-se seguir atenção no preparo, usando a quantidade de água
recomendada e, previamente fervida. Após o preparo da solução, o que não for
consumido em 24 horas deve ser desprezado.
Conserve em temperatura ambiente (entre 15 e 30º C), em lugar seco, fresco e ao
abrigo da luz.
Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.
ATENÇÃO DIABÉTICOS: CONTÉM AÇÚCAR.
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
“MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA Nº 199/2006,
AFE nº. 1.02568.5”.
“AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO”.
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