
Töpfer *electroliți din orez
Produs dietetic pentru scopuri medicale speciale

Töpfer * electroliţi din orez  
• este un produs dietetic potrivit pentru gestionarea 
dietei în cazul tulburărilor de absorbție a nutrienților 
datorate dispepsiei infantile (boala diareică la copii).
• este recomandat pentru sugari, după vârsta de 4 luni. 
În cazuri particulare poate fi utilizat mai devreme, dacă 
există recomandarea medicului.
• ajută la refacerea echilibrului electrolitic prin conținutul 
crescut în următoarele minerale: sodiu, potasiu și clorură.
• este o dietă folosită pentru rehidratare orală (compen-
sarea  pierderilor de fluide).
• nu conțin gluten.

Mod de preparare: Amestecați conținutul unui plic de 
Töpfer *electroliți din orez cu 200 ml de apă fiartă în 
prealabil și apoi răcită până la temperatura optimă 
de băut. Pregătiți proaspăt și nu refolosiți cantitatea 
neutilizată.

Dozaj: dacă nu este recomandat altfel de către medic, 
administrați copilului 30 - 50 ml soluție per kg/corp la 
fiecare 3-4 ore.

Informații importante:
Töpfer *electroliți din orez se poate folosi doar la                
recomandarea medicului. 
Produsul este recomandat pentru sugari,  după vârsta 
de 4 luni. 
Acest produs nu este potrivit pentru  hrănirea de zi cu zi 
ca sursă unică de hrană (fiind complementar unui regim 
alimentar echilibrat).
În ceea ce privește continutul în  carbohidrați și electroliți, 
dieta cu electroliți din orez Töpfer este adaptată nevoilor 
speciale de reglare a necesarului de fluide, în cazul 
deshidratării.  

Ingrediente (pentru 100 g): făină de orez, glucoză,        
hidrogenocarbonat de sodiu (4,0 g), clorură de potasiu 
(3,5 g), aromă naturală, clorură de sodiu (2,5 g).

Compoziție medie 100 g 100 mlsoluție Porție*

Valoare energetică kJ 1462 83 165
kcal 344 19 39

Grăsimi, din care: g 0,6 0 0
Acizi grași saturați g 0,2 0 0
Glucide, din care: g 80 4,5 9,0
Zaharuri g 26 1,5 3,0
Glucoză g 26 1,5 3,0
Proteine g 4,0 0,2 0,5
Sare g 5,5 0,3 0,6
Vitamine
Tiamină (Vitamina B1) mg 0,077 0,0044 0,0087
Riboflavină (Vitamina B2) mg 0,053 0,0030 0,0060
Vitamina B6 mg 0,25 0,014 0,028
Acid pantotenic mg 0,11 0,0062 0,012
Minerale
Sodiu mg 2190 124 247
Potasiu mg 1895 107 214
Clorură mg 2932 166 331
Calciu mg 5,50 0,311 0,622
Fosfor mg 75,6 4,27 8,54
Magneziu mg 22,0 1,24 2,49
Fier mg 0,18 0,010 0,020
Zinc mg 0,82 0,046 0,093
Cupru mg 0,16 0,0090 0,018
Mangan mg 0,36 0,020 0,041
Seleniu μg 2,7 0,15 0,31
Crom μg 11 0,62 1,2
Molibden μg 31 1,8 3.5
Iod μg 2,20 0,124 0,249
Hidrogencarbonat mg 3000 170 339
*Preparare standard: 11,3 g pulbere + 200 ml apă;   
Osmolaritate: 220 mosmol/l
Valorile analitice sunt supuse unor fluctuații frecvente 
în cazul ingredientelor de origine naturală.
În ambalaj original, sigilat - a se consuma, de prefe- 
rință, înainte de: (a se vedea în partea de jos a cutiei).
A se păstra la loc uscat și racoros.

Gramaj: 56,5 g (5 plicuri a câte 11,3 g pulbere 
pentru 200 ml soluție)
Produs în Germania: – DE-001 – Eco - Punct de 
control
Töpfer GmbH - D-87463 Dietmannsried/ Germany
www.toepfer-babywelt.de/ro
Importator: Alliance Healthcare România S.R.L.
Str. Amilcar C. Săndulescu, Nr. 7, Sector 6, 060859, 
București
Telefon: (+4) 021-4077711 
                                                       Art. 6001803


