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Calogen neutralny 500 ml
Cena: 54,70 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

500 ml

Postać

Płyny doustne

Producent

NUTRICIA

Rodzaj rejestracji

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Składniki
Skład na 100 ml:
Wartość energetyczna 1850/450 kJ/kcal
Węglowodany, w tym: cukry proste i dwucukry 0,1 g
Tłuszcz, w tym: 50 g
kwasy nasycone 5,3 g
kwasy jednonienasycone 30,4 g
kwasy wielonienasycone 14,3 g
Na 7 g
Cl 0,1 g
Masa netto
Objętość netto: 500 ml.
Charakterystyka
Calogen jest produktem gotowym do spożycia, przeznaczonym do picia.
Wysokoenergetyczna emulsja tłuszczowa (4,5 kcal/ml) do podawania doustnego o smaku neutralnym. Zawiera mieszankę tłuszczów
roślinnych bogatą w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Nie zawiera składników mineralnych i witamin (zawiera śladowe ilości Na i Cl).
Do postępowania dietetycznego w chorobach wymagających wysokiej podaży energii.
Calogen może być stosowany przez pacjentów chorych onkologicznie jako dodatkowe źródło energii przy ograniczonej możliwości
spożywania pokarmów i płynów.
Dodatkowe źródło energii dla pacjentów, którzy jedzą za mało w stosunku do potrzeb, nie mogą przybrać na wadze i (lub) u których
występuje niezamierzona utrata masy ciała:
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z chorobą nowotworową
z chorobami nerek
z mukowiscydozą
z HIV
cierpiący na anoreksję
w wieku podeszłym
ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi diety: ograniczenie podaży płynów, dieta ketogenna
Zawiera mieszankę tłuszczów roślinnych bogatą w wielonienasycone kwasy tłuszczowe
Nie zawiera składników mineralnych i witamin (zawiera śladowe ilości Na i Cl)
Dostarcza porcję dodatkowej energii 405 kcal przy standardowym dawkowaniu 3x30 ml na dobę
Nie wpływa na podwyższenie zawartości frakcji LDL cholesterolu
Nie upośledź apetytu
Bezglutenowa
Bezlaktozowa.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, galaktozemia. Calogenu nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 3. roku życia z
powodu zawartości emulgatorów i barwników.
Stosowanie
Zalecane stosowanie jako uzupełnienie diety:
3 x 30ml przez 14 dni i więcej.
Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 7 dni.
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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