
Kulíšek
Výrobce/výrobca: 
GOLDIM spol. s r.o., Michelská 18/12a, 140 00 
Praha 4, Česká republika 
www.goldim.cz, e-mail: obchod@goldim.cz

Výhradní distributor: 
Ing. Kamila Bořecká, Kbel 17, 294 71 Benátky 
nad Jizerou, e-mail: kamila.borecka@volny.cz 
www.kulisek-ors.cz

Distribútor pre Slovensko: 
STRIP, s.r.o., Pavlovská 11, 971 01 Prievidza, SK 
tel.: +421 465 481 137 
fabo@zmail.skDietní potravina 

pro zvláštní lékařské účely  
pro kojence od ukončeného 

1. týdne života a děti

Kompletní kúra určená k dietnímu postupu 
při průjmových potížích a dehydrataci

Instantní směs pro přípravu rehydratačního roztoku (ORS – podle doporučení ESPGHAN)

10 sáčků
68 g 

Návod k príprave a na použitie: obsah 
jedného vrecúška rozpustite v 250 ml prevarenej 
dojčenskej vody. Podávajte vychladené z fľaše, 

šialky alebo po lyžičkách.

Složení /zloženie: glukóza, chlorid sodný, citronan sodný, chlorid draselný

Výživové údaje/hodnoty na 100 g na porci /porciu 
(250 ml roztoku)

Energetická hodnota/energia 1190 kJ/280 kcal 82 kJ/19 kcal

Tuky 0 g 0 g

z toho nasycené mastné kyseliny/
nasýtené mastné kyseliny

0 g 0 g

Sacharidy 70 g 4,8 g

z toho cukry 70 g 4,8 g

Bílkoviny/bielkoviny 0 g 0 g

Sůl/sol’ (z toho sodík) 13 g (5,2 g) 0,9 g (0,36 g)

Osmolalita: 240 ± 10 mOsm/kg
Obsah iontů/iónov (mmol/l): glukóza (110), Na+ (60), K+ (20), Cl- (50), citronan 3- (10)

Dôležité upozornenie:
• Užívanie doporučuje lekár, farmaceut alebo nutričný špecialista.
• Pripravený roztok nie je vhodný na požívanie ako jediný zdroj výživy. Je možné ho využiť ako jediný 

zdroj iba v prvých 4 hodinách po objavení sa obtiaží u nedojčených detí. 
• Všeobecné zásady prípravy a použitia sú uvedené v príbalovej informácii (v krabičke) – čítajte pozorne!
• Každú zmenu stavu dieťaťa k horšiemu počas užívania (silné vracanie, nekľud, spavosť, náhle bolesti  

brucha, pretrvávajúca úporná hnačka) konzultujte so svojím detským lekárom.
• Schválené Hlavným hygienikom SR a Slovenskou pediatrickou spoločnosťou.
• Skladujte pri teplote do 25°C a relatívnej vlhkosti do 70 %.

Důležité upozornění:
• Užívání doporučuje lékař, lékárník nebo nutriční terapeut.
• Připravený roztok není vhodný jako jediný zdroj výživy. Lze jej použít jako jediný zdroj výživy pouze  

v prvních 4 hodinách po projevení obtíží u nekojených dětí.
• Všeobecné zásady přípravy a použití jsou uvedeny na příbalovém letáku (uvnitř balení) – pečlivě přečtěte!
• Každou změnu stavu dítěte během podávání (silné zvracení, neklid, spavost, náhlé bolesti břicha, 

přetrvávající průjem) konzultujte se svým dětským lékařem.
• Schváleno Hlavním hygienikem ČR a Českou pediatrickou společností.
• Skladujte při teplotě do 25 °C a relativní vlhkosti do 70 %.

Dietetická potravina na  
osobitné medicínske účely  
pre perorálnu rehydratáciu 

dojčiat od ukončeného  
1. týždňa života a detí  

Pre diétny režim pri hnačkových stavoch a dehydratácii
Instantná zmes na prípravu rehydratačného roztoku (ORS – podľa doporučenia ESPGHAN)

10 vrecúšok
68 g 

90

C/LDPE

21

PAP

www.kulisek-ors.cz

Roztok lze využít i jako iontový nápoj 
při dehydrataci organizmu různého 
původu – tělesná námaha, horečka ...

Roztok je možné použiť 
aj ako soľno-glukózové suplementum 

napr. u športovcov.

Návod k přípravě a použití: obsah jednoho 
sáčku rozpusťte v 250 ml převařené kojenecké vody. 

Podávejte vychlazené z láhve, hrnku nebo po lžičkách.
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