
Protectis O.R.S.  
Oral Rehydration Salts 
Lactobacillus reuteri Protectis 
 

EIGENSCHAPPEN 

Glucose-zout preparaat (O.R.S.) met Lactobacillus reuteri Protectis Dieetvoeding 
voor medisch gebruik bij milde en acute diarree en braken bij zuigelingen, kinderen 
en volwassenen. 
 
In geval van diarree en braken verliest het lichaam vocht, belangrijke zouten en 
voedingsstoffen. Protectis O.R.S. wordt snel geabsorbeerd door het lichaam, herstelt 
de zout- en vochtbalans in geval van diarree en braken en helpt het 
spijsverteringsstelsel om sneller zijn evenwicht te herstellen. 
Het is doeltreffend en veilig gebleken in klinisch onderzoek bij kinderen en 
volwassenen.  
 
HOE TE GEBRUIKEN? 

Protectis O.R.S. is een gemakkelijke instantbereiding. 
Los 1 zakje Protectis O.R.S. (5,5 g) op in 250 ml water. Goed roeren. Kook het water 
als u niet zeker bent van de kwaliteit ervan of gebruik flessenwater. 
Gekookt water moet eerst afkoelen voordat Protectis O.R.S. wordt toegevoegd. 
Protectis O.R.S. oplossing kan 6 uur bewaard worden in de koelkast en 3 uur bij 
kamertemperatuur. 
 
Tips:  

- Protectis O.R.S. kan op smaak gebracht worden met maximum een halve 
koffielepel geconcentreerd vruchtensap per 250 ml. 

- Protectis O.R.S. niet oplossen in flessenvoeding, in andere dranken of 
voedsel. 

 

Kinderen onder de 2 jaar: 

Dag 1: 
- startdosis 50 ml/kg gedurende de eerste 4-8 uur 
- vervolgens 50-100 ml na elke vloeibare stoelgang 

 
Volgende dagen, indien nog vloeibare stoelgang: 

- 50-100 ml na elke vloeibare stoelgang 
 

Kinderen van 2-10 jaar: 

Dag 1: 
- startdosis 50 ml/kg gedurende de eerste 4-8 uur 
- vervolgens 100-200 ml na elke vloeibare stoelgang 

 
Volgende dagen, indien nog vloeibare stoelgang: 



- 100-200 ml na elke vloeibare stoelgang 
 

Oudere kinderen en volwassenen: 

Één zakje (250 ml) na elke vloeibare stoelgang 
 
 
Een portie (250 ml) bevat: 
 
Eiwit   <0,1 g 
Koolhydraten  3,75 g 
Waarvan glucose 3,75 g 
Vet   <0,1 g 
Natrium  0,35 g 
Chloride  0,4 g 
Kalium  0,2 g 
Citraat  0,5 g 
Zink   1,5 mg 
 
Ingrediëntenlijst: Glucose, natriumcitraat, kaliumchloride, natriumchloride, L. reuteri 
DSM 17938 (L. reuteri Protectis) minimum 109 CFU/zakje, zinksulfaat. 
 
BELANGRIJKE MEDEDELING 

Protectis O.R.S. moet onder medisch toezicht worden gebruikt. 
Protectis O.R.S. is niet geschikt om als enige voedingsbron te dienen. 
 

PRESENTATIE 

Nettohoeveelheid: 33 g 
6 zakjes van 5,5 g - elk voor een portie van 250 ml. 
 

HOUDBAARHEID 

Vermeld op de verpakking. 
 

VERDELER 

Eurogenerics 
Division NeoCare 
Heizel Esplanade b22 
B - 1020 Brussel 
 

BEWARING 

Bewaren op een droge plaats, beneden 25 °C. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 



 

In het gamma van Protectis  zijn ook volgende producten verkrijgbaar: 
 
Protectis kauwtabletten 
Lactobacillus reuteri Protectis 
Vitamine D3 

Protectis Drops 
Lactobacillus reuteri Protectis 
Vitamine D3 

 
Enkel verkrijgbaar bij de apotheker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


