BABYCALMINE
Solução açucarada estéril.
Apresentação:
Caixa de 250 ampolas flexo de solução estéril 2ml.
Composições:
BABYCALMINE S: solução estéril de sacarose 24%, sem conservante ou agente químico.
Indicações:
Calmante e destressante, não medicado, cientificamente aconselhado em neonatologia, prematuros e
recém-nascidos com menos de 4 meses.
BABYCALMINE é uma solução estéril, livre de conservantes, especialmente adequada para acalmar os
bebés que estão ansiosos ou sofrem de um desconforto temporário.
BABYCALMINE será prioritariamente usado antes de qualquer medicação, durante exames de sangue,
punções (lombares, ventriculares, pneumotorácicas, etc ...), vacinas ou instalação de sondas.
Dosagem:
Adequado para bebés prematuros e bebés menores de 4 meses de idade.
Dê uma tetina ao bebé com a quantidade de gotas necessárias.
Ou coloque a extremidade aberta da garrafa na boca do bebé e deixe libertar a dose desejada de
acordo com o peso do bebé:
- menos de 1,5 kg: 0,20 ml, ou 5 gotas / ingestão.
- de 1,5kg a 2kg: 0.30ml, ou 8 gotas / ingestão.
- de 2kg a 2,5kg: 0,50ml, ou 12 gotas / ingestão.
- de 2.5kg a 3kg: 1ml, ou 24 gotas / tiragem ou metade do conteúdo.
- mais de 3kg: 2ml, uma ampola de cada vez.
BABYCALMINE pode ser usado sempre que for necessário acalmar um bebé.
Precauções:
Para manter as vantagens da esterilização, não use uma garrafa aberta por mais de 24 horas e
coloque-a no refrigerador.
Efeitos secundários:
Sem.
BABYCALMINE não é um medicamento nem um suplemento alimentar, mas um alimento estéril
preparado sob controle farmacêutico.
Em venda livre.
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