
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Bebilon Nenatal Home 400 g
 

Cena: 67,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 g

Postać Mleka

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Nenatal Home w postaci proszku jest produktem starannie opracowanym,
którego formuła została dostosowana do spełniania potrzeb żywieniowych przedwcześnie urodzonych dzieci, które nie mogą być
karmione piersią. Produkt dostarcza zwiększoną liczbę kalorii niż standardowe mieszanki modyfikowane dla noworodków, co
dostosowane jest do szczególnych potrzeb wcześniaków. Na co jest Bebilon Nenatal Home? Wskazaniem do stosowania żywności
specjalnego przeznaczenia medycznego jest postępowanie dietetyczne u niekarmionych piersią dzieci przedwcześnie urodzonych. 
Produkt wskazany jest szczególnie tym wcześniakom, które wypisywane są ze szpitala ze zbyt niską masą ciała, jeśli chodzi o wiek
postkoncepcyjny. Funkcją Bebilon Nenatal Home jest uzupełnienie niedoborów żywieniowych związanych z przedterminowym
pojawieniem się na świecie. Formuła proszku Bebilon Nenatal Home posiada wysoki stosunek białka do energii i może stanowić
wyłączne źródło pożywienia wcześniaka, aż osiągnie on optymalną masę ciała.

W opakowaniu znajduje się 400 g proszku Bebilon Nenatal Home. W skład mieszanki wchodzą wszystkie niezbędne do prawidłowego
rozwoju dzieci w pierwszym półroczu życia składniki w optymalnie dostosowanych dawkach. To między innymi witaminy, składniki
mineralne, białko, błonnik, DHA i MCT, cholina i inne składniki. Szczegółowy skład jakościowy i ilościowy produktu można sprawdzić na
opakowaniu. Standardowy roztwór Bebilon Nenatal Home (90 ml wody + 3 miarki proszku) ma 75 kcal.

W jaki sposób podawać najmłodszym Bebilon Nenatal Home? Każdorazowo przed przygotowaniem mieszanki należy umyć ręce i
przygotować czyste miejsce pracy oraz czystą butelkę i smoczek. Potrzebna będzie też przegotowana i ostudzona do około 40°C woda.
Do butelki należy wlać zgodną z zawartą na opakowaniu tabelą żywienia ilość wody, a następnie dodać odpowiednią liczbe nieubitych,
płaskich miarek proszku Bebilon Nenatal Home. Całość należy dokładnie w butelce wymieszać, a następnie podać dziecku, po
wcześniejszym sprawdzeniu temperatury gotowego mleka na wewnętrznej części przegubu dłoni. Ilość proszku i wody zawsze powinna
być zgodna z zaleceniami podanymi na opakowaniu, podobnie jak liczba karmień dziecka na dobę. W czasie stosowania Bebilon
Nenatal Home należy również szczególnie zadbać o higienę jamy ustnej i zębów dziecka. Niemowlę nie powinno przetrzymywać
smoczka z pokarmem – nie zaleca się pozostawiania butelki w buzi dziecka podczas snu. Jeśli dziecko nie spożyje jednorazowo całej
mieszanki, pozostałość należy wyrzucić, a przy kolejnym karmieniu podać nową, świeżo przygotowaną mieszankę. Bebilon Nenatal
Home nie powinno być podawane dziecku później niż 2 godziny od przygotowania.
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Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Bebilon Nenatal Home posiada przeciwwskazania. Nie należy podawać mleka
niemowlętom z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Zawartość 1 opakowania Bebilon Nenatal Home powinna być
zużyta w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od otwarcia.

Opis
Nasze badania umożliwiły nam rozwinięcie unikalnej receptury Bebilon Nenatal Home, stworzonej specjalnie z myślą o niemowlętach
przedwcześnie urodzonych, które opuszczają szpital ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku postkoncepcyjnego i potrzebą
szybkiego wzrastania.

Bebilon Nenatal Home: żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Bebilon Nenatal Home
Dostosowany do potrzeb żywieniowych niemowląt przedwcześnie urodzonych, potrzebujących szybkiego wzrastania po wypisie ze
szpitala.

wysoki stosunek białka do energii
istotne składniki odżywcze
wspiera prawidłowe wzrastanie

Cechy

do postępowania dietetycznego u niemowląt przedwcześnie urodzonych, które opuszczają szpital ze zbyt małą masą ciała w
stosunku do wieku postkoncepcyjnego
wysoki stosunek białka do energii
istotne składniki odżywcze
wspiera prawidłowe wzrastanie
dla niemowląt przedwcześnie urodzonych

Składniki
laktoza z <span style='font-weight: bold;'>mleka</span>, odtłuszczone <span style='font-weight: bold;'>mleko</span> w proszku, oleje
roślinne (wysokooleinowy słonecznikowy, rzepakowy, słonecznikowy, z wiesiołka dwuletniego Oenothera biennis L.),
galaktooligosacharydy z <span style='font-weight: bold;'>mleka</span> (9,49 %), białko serwatkowe z <span style='font-weight:
bold;'>mleka</span>, bezwodny tłuszcz <span style='font-weight: bold;'>mleczny</span>, maltodekstryna, lipidy <span style='font-
weight: bold;'>jaja</span> kurzego, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) z oleju kokosowego i/lub palmowego, fruktooligosacharydy
(0,58 %), wapń, olej <span style='font-weight: bold;'>rybi</span>, sód, olej z Mortierella alpina, magnez, potas, inozytol, chlorek choliny,
witamina C, emulgator (lecytyny z <span style='font-weight: bold;'>soi</span>), tauryna, żelazo, cynk, L-karnityna, witamina E, nukleotydy
(kwas cytydyno-5'- monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, kwas
adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu guanozyno-5'- fosforowego), niacyna, kwas pantotenowy, przeciwutleniacz (palmitynian
askorbylu), miedź, witamina A, tiamina, witamina B6, ryboflawina, kwas foliowy, jod, selen, witamina K, mangan, biotyna, witamina D,
witamina B12

Wartości odżywcze Wartość odżywcza 100 g proszku Wartość odżywcza 100 ml produktu
Wartość energetyczna 2052 301 kJ
Wartość energetyczna 490 72 kcal
Tłuszcz, w tym: 26 3,8 g
- kwasy tłuszczowe nasycone 9,9 1,5 g
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone 12 1,7 g
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone 4,3 0,6 g
-- kwas linolowy (LA) 3200 473 mg
-- kwas α-linolenowy (ALA) 490 72,2 mg
-- kwas arachidonowy (AA) 120 18,0 mg
-- kwas dokozaheksaenowy (DHA) 120 18,0 g
-- kwas eikozapentaenowy (EPA) 20 3,4 g
- fosfolipidy 669 98 mg
- trójglicerydy średniołańcuchowe
(MCT)

2,3 0,3 g

Węglowodany, w tym: 49 7,2 g
- cukry 41 6,0 g
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Wartość odżywcza 100 g proszku Wartość odżywcza 100 ml produktu
-- laktoza 39 5,7 g
Błonnik, w tym: 3,9 0,6 g
- oligosacharydy GOS* 3,3 0,48 g
- oligosacharydy FOS** 0,55 0,08 g
Białko*** 14 2,0 g
- L-karnityna 16 2,4 mg
Sól 0,45 0,07 g
Witaminy:
Witamina A 679 100 µg
Witamina D 12 1,8 µg
Witamina E 15 2,1 mg
Witamina K 40 5,9 µg
Witamina C 82 12 mg
Tiamina 0,62 0,09 mg
Ryboflawina 1,1 0,16 mg
Niacyna 8,0 1,2 mg
Witamina B6 0,52 0,08 mg
Kwas foliowy 216 32 µg
Witamina B12 1,2 0,17 µg
Biotyna 21 3,1 µg
Kwas pantotenowy 4,0 0,58 mg
Składniki mineralne:
Sód 180 26,5 g
Potas 508 75 mg
Chlorek 391 57 mg
Wapń 565 83 mg
Fosfor 325 48 mg
Magnez 49 7,2 mg
Żelazo 8,0 1,2 mg
Cynk 6,2 0,91 mg
Miedź 0,41 0,060 mg
Mangan 0,037 0,005 mg
Fluorek ≤0,044 ≤0,007 mg
Selen 22 3,2 µg
Chrom ≤44 ≤6,5 µg
Molibden ≤44 ≤6,5 µg
Jod 148 22 µg
Inne:
Tauryna 33 4,8 mg
Cholina 153 23 mg
Nukleotydy 22 3,2 mg
Pozostałe oligosacharydy GOS* 1,6 0,2 g
Osmolarność 280 mOsmol/l
*Galaktooligosacharydy
**Fruktooligosacharydy
***Pełne białko mleka krowiego
Opakowanie Bebilon Nenatal Home
pozwala na przygotowanie około 27
butelek produktu o pojemności 100
ml.

Stosowanie
Tabela żywienia
Bebilon Nenatal Home
O ile lekarz nie zaleci inaczej
Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb Twojego dziecka.

Produkt gotowy do spożycia (ml) 70 / Potrzebne do przygotowania: Woda (ml) 60, Liczba miarek Bebilon Nenatal Home 2
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Produkt gotowy do spożycia (ml) 100 / Potrzebne do przygotowania: Woda (ml) 90, Liczba miarek Bebilon Nenatal Home 3
Produkt gotowy do spożycia (ml) 130 / Potrzebne do przygotowania: Woda (ml) 120, Liczba miarek Bebilon Nenatal Home 4

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody +3 płaskie miarki produktu = 301 kJ (72 kcal). 1 płaska
miarka = 4,9 g proszku

Sposób przygotowania: bez gotowania
1. Umyj ręce i wyparz naczynia potrzebne do przygotowania produktu. Wygotuj butelkę i smoczek w wodzie przez 10 minut.
2. Gotuj świeżą wodę pitną przez 5 minut; pozostaw do schłodzenia (do ok. 40 °C). Sprawdź tabelę żywienia. Wlej dokładną ilość
uprzednio przegotowanej, ciepłej wody do wygotowanej butelki.
3. Używaj wyłącznie załączonej miarki. Odmierz dokładną liczbę płaskich, nieubitych miarek produktu Bebilon Nenatal Home.
4. Zamknij butelkę i potrząśnij do całkowitego rozpuszczenia proszku. Załóż na butelkę wygotowany smoczek.
5. Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni. Umyj butelkę i smoczek zaraz po użyciu.

Uwaga! Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia

Ważne informacje: Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza i według jego zaleceń

Produkt może stanowić jedyne źródło pożywienia
Produkt jest odpowiedni dla niemowląt przedwcześnie urodzonych, które przyszły na świat z małą lub bardzo małą urodzeniową
masą ciała, a wypisywane są ze szpitala z masą ciała zbyt małą w stosunku do wieku postkoncepcyjnego.
Produkt powinien być przygotowany zawsze bezpośrednio przed spożyciem i wykorzystany do 2 godzin po przygotowaniu
Nigdy nie należy używać ponownie niewykorzystanej części produktu. Niewykorzystaną porcję produktu należy wylać
bezpośrednio po skończonym posiłku
Do podawania doustnie lub przez zgłębnik. Nie podawać dożylnie
Nie podgrzewać produktu w kuchenkach mikrofalowych ze względu na zagrożenie oparzeniem
Nigdy nie dodawać dodatkowych miarek proszku bądź niczego innego do przygotowywanego produktu
Ważne jest, aby po skończonym posiłku dziecko nie przetrzymywało w buzi smoczka z resztkami produktu

Przechowywanie

Produkt w puszce zamkniętej fabrycznie jak i po jej otwarciu należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25 °C.
Nie przechowywać w lodówce.
Chronić od wilgoci.
Po otwarciu przechowywać puszkę szczelnie zamkniętą.
Zużyć nie później niż 4 tygodnie po pierwszym otwarciu puszki.
Nie zaleca się przesypywania produktu do innych pojemników.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może
stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.

Producent
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

Ważne
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.

Zawartość opakowania
400
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