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Bebilon nutriton 135 g
Cena: 18,68 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

wysyłamy od ręki

Opakowanie

135 g

Postać

Mleka

Producent

NUTRICIA

Rodzaj rejestracji

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
maltodekstryna, substancja zagęszczająca (mączka chleba świętojańskiego), wapń, żelazo, cynk.
Masa netto
Masa netto: 135 g.
Charakterystyka
Preparat jest przeznaczony do stosowania: w przypadku skłonności do ulewania u niemowląt i dzieci; w żywieniu dorosłych, u
których występują trudności w połykaniu.
Nutriton jest preparatem, którego głównym składnikiem zagęszczającym jest mączka chleba świętojańskiego, uzupełniona w
maltodekstryny. Nutriton nie zawiera białka mleka krowiego, laktozy i sacharozy, nie zawiera glutenu.
W żywieniu niemowląt, które ulewają po karmieniu, służy do zagęszczania mleka modyfikowanego lub preparatu
mlekozastępczego (stosowanego w żywieniu dzieci z alergią pokarmową). Może być także stosowany przy karmieniu piersią.
U dorosłych, u których występują trudności w połykaniu, służy do zagęszczania zimnych i ciepłych pokarmów płynnych. Nutriton
może być dodawany bezpośrednio do płynów lub być podawany łyżeczką w postaci papki.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Bebilon Nutriton może być dodawany bezpośrednio do:
modyfikowanego mleka dla niemowląt,
preparatu mlekozastępczego,
napoju, np. wody, soku lub podawany łyżeczką w postaci gęstej papki bezpośrednio przed karmieniem, pojeniem lub
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spożywaniem półpłynnego posiłku.
Osobom z zaburzeniami połykania Bebilon Nutriton powinien być dodawany bezpośrednio do płynów lub do posiłków
półpłynnych.
Sposób przygotowania - bez gotowania:
Karmienie butelką
Przygotuj mleko/preparat mlekozastępczy wg zaleceń producenta.
Dodaj Bebilon Nutriton w ilości zgodnej z tabelą przygotowania.
Zamknij butelkę.
Wymieszaj zawartość butelki ruchem obrotowym między dłońmi (5 sek.). Czas pomiędzy dodaniem proszku a mieszaniem
powinien być możliwie najkrótszy.
Następnie potrząsaj do całkowitego rozpuszczenia proszku (20 sek.)
Załóż smoczek na butelkę. Odczekaj 7 minut, aby produkt zgęstniał.
Odwróć butelkę smoczkiem do dołu dopiero bezpośrednio przed użyciem.
Sprawdź temperaturę produktu wewnętrzną stroną przegubu dłoni.
Uwaga! Preparat po kilku minutach gęstnieje, może więc wymagać smoczka z większymi dziurkami.
W postaci papki
Ta metoda może być stosowana u niemowląt karmionych piersią. Przygotować Bebilon Nutriton według proporcji: 1 miarka na 25 ml
wody. Dobrze wymieszać i pozostawić na 3-4 minuty do zgęstnienia. Zamieszać ponownie i podawać łyżeczką bezpośrednio przed lub w
trakcie karmienia.
Przechowywanie
Opakowanie przed i po otwarciu powinno być przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C, w sposób
niedostępny dla małych dzieci. Nie przechowywać w lodówce. Zawartość otwartego opakowania foliowego powinna być zużyta w ciągu
4 tygodni po otwarciu.
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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