
İstifadəsi üzrə təlimat  
 
 

ASİDOLİT     daxilə qəbul olunan məhlul hazırlamaq üçün toz 
ACIDOLIT 
 
Tərkibi 
Hər biri 4,35 q olan saşenin tərkibində vardır: susuz qlükoza, iki su molekullu natrium sitrat və ya limon 
turşusunun Na duzu (C6H5Na3O7 2(H2O)), NaCl, KCl. 
 

 
Asidolit 

 
(mmol/l) 

 
qr/100 qr məhsulda 

Təsvirə uyğun olaraq 
hazırlanmış məhlulun 

qr/100 ml-də 
Natrium 60 6,44 0,14 
Xlorid 50 8,28 0,18 
Qlükoza 85 71,26 1,55 
Kalium 20 3,68 0,08 
Sitrat 10 8,74 0,19 
Osmolyarlıq 
(mOsm/l) 

225 - - 

 
Asidolit saşesindən su-elektrolit mübadiləsinin pozulmasında, orqanizmin susuzlaşması riski olanda 
hidratasiya və orqanizmdə ishal və ishalla qusma birlikdə olanda mineral maddələrin yerini doldurmaq 
məqsədi ilə istifadə edilir. 
Saşedə olan toz suda həll edildikdən sonra ESPGHAN (Avropa Pediatriya Qastroenterologiya, Hepatologiya 
və Qidalanma Cəmiyyəti) müasir tövsiyələrinə uyğun olaraq osmolyarlığı və tərkibində Na ionları aşağı olan 
sulu məhlulu əmələ gəlir. 
Asidolitdən körpələrdə, uşaqlarda, həmçinin böyüklərdə istifadə etmək olar. 
Dadsız Asidolit tozundan 6 ayadək olan südəmər körpələrdə və allergiyaya meyilli olan uşaqlarda istifadə 
etmək məsləhət görülür. 
 
Hazırlanma qaydası: 
200 ml qaynadılmış, soyuq suya 1 saşenin içindəkini töküb qarışdırmaq. 
Körpələrə və balaca uşaqlara əmzikli butulkada vermək olar. 
Məhlulu şirin etmək olmaz. 
Qusma olarsa, məhlulu soyumuş şəkildə, az vaxt intervalı ilə kiçik hissələrlə vermək lazımdır (məsələn, 
hərəsi 5 dəq.). 
 

Qeyd 
Hidratasiya 

(hidratasiyasının ilk 3-4 saatı) 
Dəstəkləyici hidratasiya 

(ilk 3-4 saatdan sonrakı hidratasiya) 
Hidratasiyalayıcı mayenin 

tövsiyə olunan dozası: 
Hidratasiyalayıcı mayenin 

tövsiyə olunan dozası: 
- 3-4 saat ərzində çəkinin hər kiloqramına 
təxminən 50-100 ml. 
Əgər ilk 3-4 saat ərzində qusma və ya ishal 
olarsa, əlavə olaraq məhlul qəbul etmək lazımdır: 
- hər duru stul və ya qusmadan sonra çəkinin hər 
kiloqramına 5 ml-10 ml. 

- hər duru stul və ya qusmadan sonra çəkinin hər 
kiloqramına 5 ml-10 ml. 

 
Asidolit əlavəsinin istifadəsi üçün məsləhət görülən doza: 
 

Uşağın çəkisi Hidratasiya 
(hidratasiyanın ilk 3-4 saatı) 

Dəstəkləyici hidratasiya 
(ilk 3-4 saatdan sonrakı 

hidratasiya) 
4 kq-dan az 200 ml - 400 ml (1-2 saşe) Hər duru stuldan və ya 

qusmadan sonra 50 ml 
4-8 kq 400 ml - 800 ml (2-4 saşe) Hər duru stuldan və ya 

qusmadan sonra 50 ml - 100 ml 
8-12 kq 800 ml - 1200 ml (4-6 saşe) Hər duru stuldan və ya 

qusmadan sonra 100 ml - 150 ml 
12 kq-dan çox > 1200 ml (6 saşe) Hər duru stuldan və ya 

qusmadan sonra 100 ml - 200 ml 



 
100 qr məhsulun qida və enerji dəyəri 

Enerji dəyəri 285 kkal, yəni 1212 kCoul 
Karbohidratlar, 

yəni sadə şəkər (qlükoza) 
71,3 qr 
71,3 qr 

Yağlar 0 qr 

 
Mühüm informasiya 
Həkim nəzarəti altında qəbul edilməlidir. 
Asidolitin tərkibində süd zülalları, laktoza və qlüten yoxdur. 
 
Əks göstərişlər 
Hemodinamiki şok, bağırsaq keçməməzliyi. 
 
Xəbərdarlıq 
Əlavədən parenteral istifadə olunmur. 
Əlavədə yeganə qidalanma mənbəyi kimi istifadə etmək olmaz. 
Orqanizmdə susuzluq simptomları olmayanlarda əlavədən istifadə etməmək. 
Yararlıq müddəti keçəndə istifadə etməmək. 
Gün ərzində məsləhət görülən dozada artıq dozanı qəbul etməmək. 
 
Saxlanma şəraiti 
Quru yerdə, 25°C hərarətdə saxlamaq. 
Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq. 
 
Qablaşmada 10 saşe vardır 
1 saşedə netto ilə çəki: 4,35 qr. 
 
İstehsal olunmuşdur: 
MMC NUTRIDEA  
Polfarma ƏZ SC üçün 


