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Infatrini płyn doustny 125 ml x 24 szt
 

Cena: 154,33 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 x 125 ml

Postać Płyny doustne

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

Skład na 100 ml

SKŁADNIK Jednostka Infatrini
Energia kcal/kJ 421/100
Białko g 2,6
serwatka:kazeina 60:40
% energii 10,4
Węglowodany g 10,3
laktoza g 5,2
% energii 41
Tłuszcze g 5,4
AA mg 17,7
DHA mg 17,6
% energii 48,6
Prebiotyki (GOS/FOS) g 0,8
SKŁADNIKI MINERALNE
Na mg 37
K mg 95
Cl mg 62
Ca mg 100
P mg 50
Mg mg 9
PIERWIASTKI ŚLADOWE
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Fe mg 1,2
Zn mg 0,8
Cu mg 0,065
Mn mg 0,016
F mg -
Mo µg <8
Se µg 2,2
Cr µg <8
I µg 18
WITAMINY
Wit. A µg RE 81
Wit. D µg 1,9
Wit. E mg α-TE 2,1
Wit. K µg 6,7
Tiamina mg 0,15
Ryboflawina mg 0,20
Niacyna mg NE 1,2
Kwas pantotenowy mg 0,8
Wit. B6 mg 0,11
Kwas foliowy µg 16
Wit. B12 µg 0,3
Biotyna µg 4,0
Wit. C mg 14
INNE
Karotenoidy ug 35
Karnityna mg 2
Cholina mg 17
Tauryna mg 7,0
Osmolarność mOsmol/l 305

Masa netto
125 ml x 24 szt

Charakterystyka
Kompletna, wysokoenergetyczna, z podwyższoną zawartością białka dieta dla niemowląt od urodzenia i małych dzieci do 18 miesiąca
życia lub o masie ciała do 8 kg. Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą, zaburzeń
wzrastania, zwiększonego zapotrzebowania na energię i/lub ograniczenia podaży płynów. Do podaży przez zgłębnik lub doustnie.

Zawartość energetyczna: 1 kcal/ml
Zawartość białka: 2,6 g/100 ml
Zawiera białka serwatkowe i kazeinowe w proporcji takiej jak w mleku kobiecym (60:40)
Dodatek kwasów tłuszczowych LCP: AA (17,8 mg/100 ml) oraz DHA (9,97 mg/100 ml) wspomagających prawidłowy rozwój
układu nerwowego dziecka
Dodatek kwasów tłuszczowych LCP: AA (17,8 mg/100 ml) oraz DHA (9,97 mg/100 ml) wspomagających prawidłowy rozwój
układu nerwowego dziecka
Źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny oraz laktoza
Bezglutenowa
Zawiera składniki wspomagające naturalną odporność dziecka – GOS, FOS, nukleotydy
Osmolarność: 295 mOsmol/

Zastosowanie
Dieta przeznaczona do żywienia niemowląt i małych dzieci z prawidłowo lub częściowo funkcjonującym przewodem pokarmowym w
przypadku niedożywienia związanego z chorobą, niewystarczającego spożycia energii i składników odżywczych. Dieta odpowiednia dla
niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami wzrastania, ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię lub/i w przypadku konieczności
ograniczenia podaży płynów. Zastosowanie Infatrini może być wskazane w przypadku m.in.: zaburzeń połykania (stosowanie przez
zgłębnik), mukowiscydozy, mózgowego porażenia dziecięcego, rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym, niewydolności serca,
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dysplazji oskrzelowo-płucnej.

Przeciwwskazania
Stosować pod nadzorem lekarza. Nie podawać pacjentom z galaktozemią. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

Stosowanie
Objętość podawanej diety należy dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka (choroby podstawowej i współistniejących). Podaż
diety zależy od wieku i masy ciała. Ilość diety i częstość karmienia powinny być zalecane przez lekarza lub dietetyka.
Przed podaniem dobrze wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę diety.Wlać dietę do wysterylizowanego naczynia: butelki, kubka lub
pojemnika do żywenia przez zgłębnik.W przypadku podawania przez zgłębnik czas podawania produktu nie może przekroczyć 4 godzin.
Wyrzucić niewykorzystaną pozostałość pokarmu.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Można podawać produkt o temperaturze pokojowej lub po podgrzaniu. Po pierwszym
otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 12 godzin.

Producent
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa

Informacje dodatkowe
Stosować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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