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Nutridrink multi fibre truskawkowy 4 x 125 ml
 

Cena: 32,09 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 x 125 ml

Postać Płyny doustne

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Nutridrink Multi Fibre truskawkowy 4 x 125 ml w postaci płynnej jest preparatem
przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci od 3. roku życia. Produkt ma bogatą formułę, przez co może być stosowany
zarówno jako element uzupełniający dietę pacjenta, jak i jego jedyne źródło pożywienia, gdy okaże się to konieczne. Nutridrink Multi Fibre
truskawkowy 4 x 125 ml to dieta płynna, która jest wysokoenergetyczna i bogatoresztkowa.

Na co jest Nutridrink Multi Fibre truskawkowy 4 x 125 ml? Wskazaniem do stosowania żywności specjalnego przeznaczenia
medycznego jest problem ze spożywaniem standardowych posiłków, w tym m.in. w czasie choroby i rekonwalescencji. Nutridrink Multi
Fibre truskawkowy 4 x 125 ml może być pomocny między innymi w przypadku biegunki, poza tym znajduje zastosowanie przy
zaparciach. Można korzystać z niego przy zaburzeniach żucia i przełykania, a oprócz tego może być pomocny przy mukowiscydozie
oraz w okresie przedoperacyjnym oraz w czasie rekonwalescencji pooperacyjnej. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
można również stosować przy chorobie uchyłkowej jelita grubego, a także przy innych wskazaniach związanych z problemami z
przyjmowaniem pokarmów.

W opakowaniu znajdują się 4 butelki, każda po 125 ml Nutridrink Multi Fibre truskawkowy. W skład każdej butelki w wchodzi starannie
zaplanowana kompozycja składników odżywczych, które są niezbędne, aby organizm prawidłowo funkcjonował. Nutridrink Multi Fibre
truskawkowy 4 x 125 ml ma zatem odpowiednio dobrane dawki białek, węglowodanów i tłuszczów, poza tym w jego formule nie
zabrakło witamin i minerałów. Całość uzupełnia dodatek błonnika. Wszystkie wspomniane składniki skoncentrowane są w niewielkiej
objętości płynu, przez co preparat jest łatwiejszy do przyjęcia nawet przez osoby mające problemy z przyjmowaniem pokarmów.
Szczegółowy skład jakościowy i ilościowy Nutridrink Multi Fibre truskawkowy 4 x 125 ml można sprawdzić na opakowaniu.

Jak stosować Nutridrink Multi Fibre truskawkowy 4 x 125 ml? Dawkowanie odpowiednie dla pacjenta powinien ustalić lekarz.
Zazwyczaj w przypadku stosowania produktu uzupełniająco zaleca się wypijanie 1-3 butelek dziennie, co odpowiada dawce 300-900
kcal. Jeśli natomiast Nutridrink Multi Fibre truskawkowy 4 x 125 ml stosowany jest jako wyłączne źródło pożywienia, należy przyjmować
5-7 butelek na dobę, co odpowiada dawce 1500-2100 kcal. Nutridrink Multi Fibre truskawkowy 4 x 125 ml najlepiej przyjmować w formie
schłodzonej i należy wstrząsnąć jego butelką przed użyciem. Produkt powinien być pity powoli.
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Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Nutridrink Multi Fibre truskawkowy 4 x 125 ml ma przeciwwskazania, czyli nie każdy
może z niej korzystać. Produkt nie powinien być podawany dzieciom, które nie ukończyły 3 lat, a u dzieci w wieku 3-6 należy stosować
go ostrożnie i jedynie jako element uzupełniający dietę. Nutridrink Multi Fibre truskawkowy 4 x 125 ml nie może być stosowany w
przypadku uczulenia na białka mleka krowiego, poza tym jest przeciwwskazany przy fruktozemii i galaktozemii oraz u pacjentów
wymagających diety bezresztkowej.

Masa netto
4 x 125 ml

Charakterystyka
Nutridrink Multi Fibre to preparat odżywczy do picia o smaku truskawkowym, przeznaczony do stosowania u dzieci powyżej 3. roku
życia oraz u osób dorosłych. Wskazaniem do stosowania preparatu są problemy z żuciem i przełykaniem, a także innego rodzaju
problemy ze spożywaniem normalnych posiłków, szczególnie w okresie choroby lub rekonwalescencji. Z uwagi na bogatą formułę
produktu, Nutridrink Multi Fibre o smaku truskawkowym może być stosowany zarówno w formie uzupełnienia diety, jak również być
jedynym źródłem pożywienia.

Wysokoenergetyczny i bogatoresztkowy środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego zawiera wszelkie niezbędne
składniki odżywcze w stosownych proporcjach. Niewielka objętość w połączeniu z faktem, że produkt dostarcza dużo energii stanowi
sporą korzyść stosowania odżywczego preparatu. Płynna forma ułatwia również podanie skoncentrowanej substancji pacjentom z
problemem żucia i przełykania.

Głównym źródłem białka jest kazeina:

Zawiera głównie tłuszcze LCT
Źródłem węglowodanów są maltodekstryny i sacharoza
Unikalna mieszanka błonnika (6 rodzajów błonnika o odpowiednich proporcjach włókienrozpuszczalnych i nierozpuszczalnych)
regulująca pracę jelit Unikalna mieszanka błonnika (6 rodzajów błonnika o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i
nierozpuszczalnych) regulująca pracę jelit
Klinicznie wolna od laktozy
Bezglutenowa

Skład
woda syrop glukozowy, białka mleka krowiego, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), błonnik pokarmowy (oligofruktoza,
galaktooligosacharydy (z cukru z mleka krowiego), pektyna, fruktooligosacharydy), trehaloza*, cytrynian potasu, emulgator (lecytyna
sojowa), aromat, wodorofosforan magnezu, chlorek choliny, chlorek potasu, barwnik (kwas karminowy), cytrynian sodu. L-askorbinian
sodu, mleczan żelaza (Il), siarczan cynku, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, octan retinylu, glukonian miedzi (ll), selenian (IV) sodu.
siarczan manganu, chlorek chromu (lll), D-pantotenian wapnia. D-biotyna, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, kwas
pteroilomonoglutaminowy, chlorowodorek pirydoksyny, molibdenian (VI) sodu, fluorek sodu, ryboflawina, jodek potasu, fitomenadion,
cyjanokobalamina.

*trehaloza jest źródłem glukozy.

Charakterystyka
Nutridrink Multi Fibre jest preparatem odżywczym specjalnego przeznaczenia medycznego o składzie wysokoenergetycznym i
bogatoresztkowym. Produkt w postaci płynnej zawiera szereg cennych składników odżywczych, niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu: białka, tłuszcze, węglowodany, kompleks witamin, minerały, a także błonnik w formie mf 6. Niewielki rozmiar
i płynna forma preparatu ułatwia jego przyjmowanie osobom z problemami z żuciem i przełykaniem. Z uwagi na wysoką zawartość
ważnych składników odżywczych oraz cennych mikroelementów, produkt może stanowić główne źródło pożywienia lub być
uzupełnieniem standardowej diety.

Nutridrink Multi Fibre jest przeznaczony dla pacjentów, które mają problemy ze spożywaniem standardowych posiłków, szczególnie w
okresie choroby i rekonwalescencji. Przyjmowanie preparatu odżywczego specjalnego przeznaczenia medycznego wskazane jest
przede wszystkim w takich przypadkach jak:

● biegunka,
● zaparcia,
● choroba uchyłkowa jelita grubego,
● okres rekonwalescencji pooperacyjnej,
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● okres przedoperacyjny,
● mukowiscydoza,
● zaburzenia żucia i przełykania.

Sposób użycia
Przed użyciem należy wstrząsnąć. Przyjmować powoli, najlepiej lekko schłodzony w odstępie od 30 do 60 minut lub pomiędzy
posiłkami.
Jedyne źródło pożywienia: przyjmować 5-7 butelek na dobę (1500-2100 kcal).
Uzupełnienie diety: przyjmować 1-3 buteleczki na dobę (300-900 kcal).

Przeciwwskazania
Stosować pod nadzorem lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat. Dzieciom w wieku od 3do 6 lat podawać jedynie jako uzupełnienie
diety. Nie stosować w przypadku alergii na białkamleka krowiego, galaktozemii i fruktozemii oraz u pacjentów wymagających diety
bezresztkowej.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej
butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Producent
Wyprodukowano przez:
N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holandia
NUTRICIA Polska Sp. z o.o. | ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
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