
از بدن انسان را آب تشکیل می دهد.

که نزدیک به هفتاد درصد آن در عضالت، قلب و بافت مغز وجود دارد. 
بنابراین آب رســـانی به بدن برای عملکرد طبیعی آن ضروری است. از 
آنجایی کـــه الکترولیت ها در آب محلول هســـتند با اتالف آب بدن 
الکترولیت ها نیز از دست می روند که باید به همراه مایعات جایگزین 
شوند. بدون وجود الکترولیت ها بدن به خوبی عمل نمی کند، زیرا این 

ترکیبات تقریبا در تمام عملکردهای بدن شرکت دارند.

in fo@sinapishgamdarou.com
www.sinapishgamdarou.com

تلفن:  ۸۸۳۳۷۶۹۸  ۰۲۱

۵۰ تا ۶۰ درصد

اسهال و استفراغ

زیادی  مقدار  رفتن  دست  از  موجب 
آب و الکترولیت می شود و چنانچه 
نگیرد  در موارد شدید درمان صورت 
می تواند عواقب جدی در پی داشته 
باشـــد. O.R.S-EFF در اکثر بیماران 
مبتال به اسهال حاد صرف نظر از علت 
بـــروز آن، یک درمـــان موثر برای 
جایگزینی مایعات و امالح ضروری از 

دست رفته است.

ورزش

همه ورزشـــکاران تا حدی از دست 
دادن آب و الکترولیت هـــا را تجربه
می کنند. مقدار ایـــن اتالف به نوع 
فعالیت ورزشی و  مهم تر از آن، میزان 
تعریـــق بســـتگی دارد. مصـــرف 
O.R.S-EFF موجـــب دریافت آب و 
الکترولیت هـــای مورد نیاز بدن و در 
تعادل  انرژی،  حفظ  به  کمک  نتیجه 
فشـــارخون و بهبود عملکرد مفاصل 

می شود.

عواملی که باعث اتالف آب بدن می شوند:

سفر

ســـفر به مناطق گرمســـیر موجب 
تعادل  عدم  و  تعریق  میزان  افزایش 

الکترولیت ها می شود.
با  مدت  طوالنی  سفرهای  همچنین 
هواپیما به دلیل خشکی هوای داخل 
مایعات،  دریافت  کمبـــود  و  کابین 
موجب کم آبی بدن می شود. مصرف 
عدم  اصالح  موجـــب   O.R.S-EFF
تعادل الکترولیت ها و آب بدن می شود.



O.R.S-EFF برای جبران کم آبی  قرص جوشان 
خفیف تا متوسط و امالح از دست رفته بدن به
 کار می رود. این فرآورده شامل ترکیب مناسبی از 
نمک، قند و امالح ضروری مورد نیاز بدن است 
که ســـبب اصالح عدم تعـــادل الکترولیتی و 
می شود. همچنین  بدن  مایعات  افزایش جذب 
وجود گلوکز در این فرآورده، جذب آب و نمک را  

در بدن افزایش می دهد.

دستور مصرف:
:ORS-EFF طرز تهیه  محلول

۲ عدد قرص جوشان را به ۲۰۰ میلی لیتر آب آشامیدنی اضافه نموده و پس از انحالل کامل میل نمایید. 
مصرف در بالغین و کودکان باالی ۶ سال:

در هربار نیاز بدن به جبران مایعات از دست رفته، محلول تازه تهیه شده را میل نمایید.
مصرف در کودکان زیر ۶ سال:

 به ازای هر کیلوگرم وزن کودک ۱۰ میلی لیتر از محلول تازه تهیه شده طی جرعه های کم و در دفعات زیاد 
(به طور مثال هر چند دقیقه) به کودک خورانده شود.

توصیه ها:
محلول  O.R.S-EFF باید هر روز تازه تهیه و میل شود.

محلول تهیه شده تا حداکثر ۲۴ ساعت در یخچال و حداکثر ۸ ساعت خارج از یخچال قابل نگهداری می باشد.
با توجه به احتمال حساسیت زایی طعم توت فرنگی در کودکان زیر ۲۰ کیلوگرم، بهتر است حداکثر ۱۰ میلی

D لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن کودک مصرف شود.
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