
Před použitím tohoto přípravku si pečlivě přečtěte tento příbalový leták. Pokud potřebujete více 

informací, poraďte se s lékárníkem. 

 

Diarino ORS, sáčky s práškem 
 

Potravina pro zvláštní lékařské účely 
 

 

 Léková forma a balení: 
 

Sáčky obsahující prášek 

 

Hmotnost obsahu: 
Balení obsahuje 10 sáčků. Každý sáček se skládá ze dvou různých, vzájemně spojených částí obsahujících 

5,4 g prášku (54,0 g). 
 

 Jaké je složení přípravku Diarino ORS? 
 

Doporučená denní dávka přípravku Diarino ORS je 1-2 sáčky. 

 

Obsah v: 1 sáčku 2 sáčcích 

 Živé lyofilizované kultury kvasinek 

Saccharomyces cerevisiae var boulardii I-3799 

Nejméně 
5x10

9
 cfu* 

Nejméně 
1x10

10
 cfu* 

 Perorální rehydratační soli 5,15 g 10,3 g 

*cfu = jednotky tvořící kolonie 

 

Složení: 
Glukóza, citronan sodný, chlorid draselný, lyofilizované kvasinkové kultury Saccharomyces cerevisiae var 

boulardii I-3799. 

 
Výživové hodnoty: 

 
ve 100 g v 1 sáčku (250 ml) ve 2 sáčcích (500 

ml) 
v 1000 ml 

Energetická hodnota 1130 kJ / 259 kcal 61 kJ / 14 kcal 122 kJ / 29 kcal 244 kJ / 57 kcal 

Tuky <0,5 g <0,5 g <0,5 g <0,5 g 

   z toho 

- saturované 

 

<0,5 g 

 

<0,5 g 

 

<0,5 g 

 

<0,5 g 

Sacharidy 65 g 3,5 g 7,0 g 14 g 

   z toho 

- cukry (glukóza) 

 

63 g (317 mmol) 

 

3,4 g (18,8 mmol) 

 

6,8 g (37,6 mmol) 

 

14 g (75,2 mmol) 

Vláknina 1,4 g <0,1 g 0,15 g 0,30 g 

Proteiny* 2,0 g 0,11 g 0,22 g 0,45 g 

Sodík 7,96 g (314 mmol) 0,43 g (18,6 mmol) 0,86 g (37,2 mmol) 1,72 g (74,4 mmol) 

Chlor 10,74 g (274 mmol) 0,58 g (16,2 mmol) 1,16 g (32,4 mmol) 2,32 g (64,8 mmol) 

Draslík 3,70 g (85 mmol) 0,20 g (5,1 mmol) 0,40 g (10,2 mmol) 0,80 g (20,4 mmol) 

Citronan 8,70 g (42 mmol) 0,47 g (2,5 mmol) 0,94 g (5,0 mmol) 1,88 g (10,0 mmol) 

Osmolalita  245 mOsm/kg H2O 

* pocházející ze Saccharomyces cerevisiae var boulardii 

 

 K čemu se Diarino ORS používá? 
 

Diarino ORS je potravina pro zvláštní lékařské účely určená k  

 dietnímu postupu při mírném až středně vážném akutním průjmu k dosažení rehydratace (zavodnění) 

organismu. 
 

 

 Jak Diarino ORS správně používat? 
 



 Vezměte jeden sáček s práškem, který se skládá ze dvou různých, vzájemně spojených částí: levá čá
st obsahuje kvasinky Saccharomyces cerevisiae var boulardii a glukózu, pravá část obsahuje ORS a 

glukózu. Obě části otevřete podle značek na obalu. Převařte 250 ml vody a nechte ji vychladnou na 

pokojovou teplotu. Přidejte obsah obou sáčků a zamíchejte. Roztok vypijte. Místo vody je možno 
použít neslazený čaj nebo džus (pokojové teploty). 

 Další možností je vmíchat prášek z obou částí sáčku do jogurtu nebo ovesné kaše (pokojové teploty). 

Po takovém jídle vypijte velké množství tekutiny. 

 Po přípravě je nutno přípravek Diarino ORS spotřebovat do 6 hodin, je-li uchováván v chladničce, 

nebo do 3 hodin, je-li uchováván při pokojové teplotě. 
 Dospělí a děti od 1 roku: 2 sáčky denně, jeden ráno a jeden odpoledne. Děti do 1 roku: 1 sáček denně

. Je nutno vypít roztok připravený z obou částí sáčku. 

 V případě nežádoucích účinků se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 

 

Piktogramy na obalu představují jednoduché pokyny ke správnému použití přípravku. 

Piktogramy znamenají: 
 

 

- pečlivě si přečtěte příbalový leták 

 

 

 
- prášek smíchejte s vodou 

 

 

 

 Důležitá upozornění: 
 Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 

 Potravina musí být používána na základě doporučení lékaře. 

 Pokud průjem neustoupí ani po 4 dnech používání přípravku Diarino ORS, poraďte se s lékařem. 

 Používejte pouze určené množství vody, neslazeného čaje nebo džusu. Pokud přípravek konzumujte 

s jogurtem nebo ovesnou kaší, je nutné následně vypít nejméně 250 ml tekutiny. 

 Možné kontraindikace: porucha vstřebávání sacharidů, neustupující zvracení, hemodynamický šok, 

dehydratace, akutní a chronické selhání ledvin, krev ve stolici, ucpané střevo. 

 Potravina není vhodná jako jediný zdroj výživy. 

 Nepoužívejte Diarino ORS, jestliže jste alergický/á nebo přecitlivělý/á na některou složku přípravku. 

 

 Uchovávání: 
 

 Uchovávejte na suchém místě při teplotě 15 – 25 °C. 

 Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 

 Výrobce: 
 
PharmaS Ltd, Radnicka cesta 47, HR-10000 Zagreb, EU 
V licenci od společnosti PharmaS Switzerland S.A. 

Země původu: EU 

www.pharmas-group.com 
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