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Glul<oza 75g o smaku cytrynowym pfr)szek do przygotowania roztworu doustnego; dieietyczny irodek

pozywczy s pecj a Inego
postad: saszetki

s

p

rzezna czen ia medycznego

identyfikator produktu: nazwa subsl"ancji: glukoza bezwodna (Glucosum anhydricur{n), numer WE:
200-075-1', numerCAS:50-99-7 (dla substancjibezwodnej), masa czqsteczkowa:180,16 [g/mol], stan
fizyczny: cialo stale, barwa: biaty, bez zapachu , zastosowanie: przernyst farmaceutyczrjy
opis; GlukozaT59o smaku cytrynowl,m to proszek do przygotowania roztworu dousthego w postaci
saszetek; jedna saszetka zawiera 75i g glukozy o smaku cytrynowym; produkt do postqpowania
dietetycznego w celu wykonania doustnego testu tolerancji glukozy (krzywej cukrovi7ej), w stanach
niedoboru wqglowodan6w, stanach rr,,vczerpania, hinoslikemii rr nacient6w z rozpoznal"rq cukrzycq
producent:
wskazania: Glukoza'/5g o smaku cyl'rynowym jest przeznaczona do wykonywania dIustnego testu
tolera ncji glu kozy (krzywej cukrowej)
przeciwskazania: nadwra2liwoii na ktl:6rykolwiek ze skladnik6w preparatu
waine informacje: nale2y przyjmowac pod nadzorem lekarza, doustnie; mo2e stanowi( zagro2enie dla
zdrowia, je2eli jest spozywany przez rlsoby u kt6rych nie stwierdzono okre6lonej choroby, zaburzef
stanu zdrowia lub brak jest wskazad lekarskich wynikajqcych z przeznaczenia produkfu; produkt nie
jest przeznaczony do stosowania pozarjelitowego.
zalecane dawkowanie: Glukoza 751t;y o smaku cytrynowym jest przeznaczona do wykonywania
doustnego testu tolerancjiglukozy (krzywej cukrowej): po wykonaniu oznaczenia glukpzy we krwi na
czczo,75g glukozy rozpu5cid w szklance wody (200 - 300 ml), roztw6r wypi6 w ciflgu 3-5 minut;
nastQpne oznaczenie glukozy wykonuje siq po 1-20 minutach.
spos6b przechowywania: przechowyr,,ys6 w temperaturze do 25'C w miejscu suchym oraz w spos6b
nledostqpny dla matych dzieci
skladniki (l saszetka): 75 g glukozy o r;maku cytrynowym
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Glukoza 75g proszek

do

przygoto'wania roztworu doustnego; dietetyczny

(ro(ek

spo2ywczy

specja Inego przeznaczenia medycznepr;o

postai: saszetki

identyfikator produktu: nazwa substiancji: glukoza bezwodna (Glucosum anhydricurh), numer WE:
200-075-'1, numer CAS: 50-99-7 (dla sr,rbstancji bezwodnej), masa czqsteczkowa: 180,16 [g/mol] , stan
fizyczny: cialo stale, barwa: bialy, bez ;iapachu , zastosowanie: przernysl farmaceutyczniy
opis: Glukoza 75g to proszek do przygt.r,towania roztworu doustnego w postaci saszetek; jedna saszetl<a

zilwiera 75 g glukozy; produkt do pcrstqpowania dietetycznego w celu wykonania d(DUstnego testu
tolerancji glukozy (krzywej cukrowej]t, w stanach niedoboru wqglowodan6w, stanacfi wyczerpanra,
hipoglikemii u pacjent6w z roTn^7n^n:r rrrkrzvca
producent.

wskazania; Glukoza 75g

jest

przezrtaczona

do wykonywania doustnego testu tolerancji glukozy

(krzywej cu krowej)
przeciwskazania: nadwrazliwoit na kl,6rykolwiek ze skladnik6w preparatu
wa2ne informacje: nale2y przyjmowac pod nadzorem lekarza, doustnie; rno2e stanowii zagrozenie dla
zrlrowia, je2eli jest spozywany przez osoby u kt6rych nie stwierdzono okreilonej choioby, zaburzen
sl:anu zdrowia lub brak jest wskazaf lekarskich wynikajqcych z przeznaczenia produl<!u; produkt nie
jest przeznaczony do stosowania poza jelitowego.
zalecane dawkowanie: Glukoza 75g iest przeznaczona do wykonywania doustnego lestu tolerancji
glukozy (krzywej cukrowej): po wykonirniu oznaczenia glukozy we krwi na czczo,75g glrl kozy rozpu5cic
w szklance wody (200 - 300 ml), ro;ztw6r wypii w ciqgLr 3-5 minut; nastqpne oznaczenie glukozy
wykonuje siq po 120 minutach.
spos6b przechowywania: przechowy'uvai w temperaturze do 25"C w miejscu suchym oraz w spos6b
niedostqpny dla malych dzieci

skladniki (1 saszetka); 75 g glukozy

