
INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

Supliment alimentar
Hidroreg OPTIM 10,4 g

Pulbere pentru soluție orală 

DENUMIREA COMERCIALĂ
Hidroreg OPTIM

COMPOZIȚIE
Un plic conține: glucoză anhidră 6,75 g, citrat de sodiu 1,45 g, clorură 
de sodiu 1,3 g, clorură de potasiu 0,75 g;
excipienți: aspartam (îndulcitor), aromă de lămâie.

DESCRIEREA PRODUSULUI
Pulbere de culoare albă, cu miros caracteristic de lămâie. Se admite 
prezența cristalelor și a conglomeratelor ușor dispersabile.

PREZENTARE, AMBALAJ
Pulbere pentru soluție orală câte 10,4 g în plicuri. Câte 10 plicuri în 
cutie de carton.

CONDIȚII DE PĂSTRARE 
A se păstra la loc ferit de lumină și temperaturi sub 25oC. 
Soluţia reconstituită se păstrează la frigider (de la 2° până la 8°C) timp 
de 24 ore. 
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 

TERMEN DE VALABILITATE
3 ani. 
A nu se administra după data de expirare indicată pe ambalaj.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI
SC Balkan Pharmaceuticals SRL
str. Industrială, 7/A, MD-2091, or. Sîngera, Republica Moldova
Tеl: (+373) 22 53 61 60

ADNOTARE LA SUPLIMENTUL ALIMENTAR

Hidroreg OPTIM pulbere pentru soluție orală este un supliment ali-
mentar cu conținut de glucoză anhidră, citrat de sodiu, clorură de so-
diu, clorură de potasiu, destinat rehidratării orale.
Sărurile pentru rehidratare orală sunt produse destinate compensă-
rii pierderii de lichide și electroliți din organism. Glucoza favorizează 
absorbția sărurilor și este o sursă de energie, care asigură necesitățile 
de bază ale organismului. De obicei, insuficiența de electroliți este 
consecința unor stări asociate cu pierderea lichidelor din organism, 
cum sunt: diareea, deshidratarea, febra, etc. 
RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZARE
Rehidratare orală în pierderi de lichide și minerale.
MODUL DE ADMINISTRARE
Intern, indiferent de luarea meselor.
Conţinutul unui pilc se dizolvă într-o jumătate de litru de apă fiartă şi 
răcită până la temperatura camerei. Soluţia preparată se va administra 
după fiecare scaun lichid, cu înghiţituri mici.
Deshidratări uşoare şi moderate: cantitatea administrată depinde de gre-
utatea corporală şi gradul de deshidratare; constituie 40-80 ml/kg corp. 
În caz de greţuri şi vomă soluţia se va administra în cantităţi mici, în 
doze repetate. La necesitate iniţial se va administra o cantitate mică de 
soluţie, cantitatea fiind majorată treptat în dependenţă de toleranţă. În 
timpul utilizării acestui produs pot fi administrate şi alte lichide, însă se 
vor evita soluţiile care conţin glucide, deoarece concentraţia mare de 
glucide poate accentua diareea. 
Prevenirea deshidratării: pentru preîntâmpinarea pierderilor de lichide 
din organism se administrează doze mai mici. Doza preparatului este 
dependentă de masa corporală şi constituie 5-15 ml/kg corp. (50-200 
ml după fiecare scaun lichid). Administrarea soluţiei începe odată cu 
debutul diareii. De obicei se administrează nu mai mult de 3-4 zile și se 
sistează odată cu finisarea diareii.
Prevenirea dereglărilor echilibrului hidro-electrolitic: în suprasolicitări ter-
mice și fizice, însoțite de transpirație abundentă, se administrează soluția 
cu înghițituri mici la apariția setei și se întrerupe pe măsura dispariției ei.
Înainte de utilizare consultați medicul.
REACȚII ADVERSE
Este posibilă declanşarea vomei, care denotă o administrare rapidă a 
produsului.
CONTRAINDICAȚII
Hipersensibilitate la componentele produsului.
Insuficiență renală, fenilcetonurie, diabet zaharat, hiperkaliemie (nivel 
crescut al ionilor de potasiu în sânge), ocluzie intestinală (obturarea to-
tală sau parțială a intestinelor).
ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII
Conține o sursă de fenilalanină.
Dacă sunteți gravidă sau alăptați, adresați-vă medicului pentru reco-
mandări înainte de a lua acest produs.
Se administrează cu precauție la persoanele cu afecțiuni cardiace, hi-
pertensiune arterială, pe fondalul unei diete cu un conținut redus de 
sare, precum și la persoanele cu afecțiuni însoțite de dereglarea elimi-
nării din organism a potasiului.
Se va evita consumul alimentelor bogate în grăsimi și glucide.

Vă dorim să fiți sănătoși!
Acest produs nu este medicament.

Însoțiți orice reclamație cu numărul lotului, înscris pe ambalaj!


