Solução bebivel para provas de metabolização da glucose no sangue.
Instruções de uso de Glucoll® Laranja / Limão.
1.
Descrição
Glucoll® Laranja / Limão, apresenta-se como uma
solução não estéril, que contém 50, 75 ou 100g de
glucose em garrafas em PET transparentes de 200 ml
com tampa de rosca e anel de segurança brancos.
2.
Composição
Cada 200ml de solução Glucoll® contém:
Glucose
50g, 75g ou 100g
Acidulante E330
0,72g
Conservante E202
0,03g
Corante E110
0,005g
Corante E102
0,002g
Água purificada q.b.p.
200 ml
3.
Usos
Esta solução está indicada para o diagnóstico de
provas de metabolização da glucose.
4.
Advertências
Usar uma só vez, qualquer fracção não utilizada deve
ser descartada.
Não adicionar medicamentos.
Não usar se apresentar turvação ou sedimentação.
Uma vez aberta a solução deve utilizar-se
imediatamente.
Não utilizar depois da data de validade indicada
na embalagem.
5.

Quando não se deve administrar Glucoll®?

- Não utilizar em pacientes com infecções ou
em pacientes com tratamientos com
corticosteróides.
- Não administrar em pacientes com níveis que
indiquem a possibilidade de diabetes mellitus
(medições de glucose em jejum > de 140
mg/dL em duas ocasiões, ou uma glicemia postprandial maior que 200 mg/dL em duas ocasiões).
- Em pacientes com altos niveis de hormona de
crescimento; as hormonas adrenocorticais,
tiroideias e as catecolaminas podem diminuir a
tolerância á glucose.

6.
Considerações especiais
Factores que podem interferir nos resultados
obtidos:
-Estresse agudo (por exemplo, devido a uma cirurgía ou
infecção).
-Exercício vigoroso
-Ansiedade
-Doenças hepáticas, hormonaies, intestinais
-Tabaco
-Alguns medicamentos podem produzir intolerância
á glucose, entre outros:
-Os diuréticos
-Os betabloqueadores (como o propanolol)
-Os anticonceptivos orais
-Os corticoesteróides (como a prednisona)
-Alguns medicamentos psiquiátricos
-Níveis superiores a 3 g/L de hemoglobina; 1,25 g/ L
trigliceridos ou 10 mg/dL de bilirrubina.

7.

Instruções de uso:

Recomenda-se ingerir muito frio
1.
Agitar antes de beber
2.
Abrir a tampa com o anel branco.
3.
Ingerir a quantidade que o médico lhe tenha
indicado.
4.
Descartar o restante.
5.
Não consumir passada a data de validade
indicada na embalagem

PRODUTO
Glucoll® 50g Laranja / Limão
Glucoll® 75g Laranja / Limão
Glucoll® 100g Laranja / Limão

REFª
154551-0 / 154551-5
154551-1 / 154551- 6
154551-2 / 154551-7

