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Fantomalt proszek 400 g
 

Cena: 46,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 400 g

Postać Proszki

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Fantomalt w postaci wysokoenergetycznego proszku jest
produktem przeznaczonym do dodawania do pokarmów. Wyrób ma neutralny smak i nie zmienia smaku oraz zapachu pokarmów czy
napojów, do których jest dodawany. Wyrób jest mieszanką maltodekstryn, glukozy i maltozy. W jego składzie nie ma laktozy i jest
bezglutenowy, poza tym w swojej formule nie zawiera dodatku sacharozy, galaktozy i fruktozy. Fantomalt proszek jest łatwo
rozpuszczalny i ma niską osmolarność. Produkt przeznaczony jest do stosowania pod nadzorem lekarza.

Na co jest Fantomalt proszek? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
medycznego jest zapewnienie dodatkowego źródła energii pacjentom, którzy muszą w swojej diecie ograniczać ilość białek i tłuszczów.
Produkt stosuje się w przypadku niedostatecznej podaży energii z diety lub w przypadku zwiększonego zapotrzebowania
energetycznego pacjenta. Może być pomocny w przypadku zaburzenia trawienia oraz wchłaniania białek i tłuszczów, poza tym znajduje
zastosowaniem w przypadku niewydolności wątroby lub nerek. Produkt jest też wskazany przy zaburzeniach trawienia i wchłaniania
laktozy bądź sacharozy. Wyrób można ponadto wykorzystać jako dodatkowe źródło energii w przypadku żywienia niemowląt.

W opakowaniu znajduje się 400 g proszku Fantomalt. W skład dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
medycznego wchodzi mieszanina maltodekstryn, maltozy oraz glukozy. Jedna płaska miarka (5 g proszku Fantomalt) dostarcza do
organizmu około 19 kcal. W 100 g produktu można znaleźć 96 g węglowodanów (w tym 1,5 g glukozy, 4,5 g maltozy oraz 90 g
polisacharydów), a także 2 mg składników mineralnych. W zestawie znajduje się praktyczna miarka służąca do odmierzania pożądanej
porcji produktu. 1 płaska miarka Fantomalt odpowiada 5 g proszku. Zawsze należy dozować produkt przy pomocy dołączonej do
opakowania miarki, która powinna być płaska i nieubita.
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Zaleca się dodawanie Fantomalt proszek do potraw i napojów w celu zwiększenia ich wartości kalorycznej. Produkt nie zmienia smaku
potraw i napojów, do których jest dodawany, poza tym można go gotować wraz z potrawą lub napojem. Proszek można dodawać
zarówno do pokarmów i napojów słodkich, jak i tych pikantnych. W jakiej dawce stosować dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego Fantomalt proszek? Dawkowanie Fantomalt proszek powinien ustalić dla pacjenta indywidualnie lekarz
lub dietetyk, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie żywieniowe danej osoby, jej wiek i inne ważne czynniki, w tym stan zdrowia i poziom
wykonywanej aktywności fizycznej.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Fantomalt proszek ma przeciwwskazania, więc nie każdy
powinien z niego korzystać. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako wyłączne źródło pożywienia. Nie może być również
podawany dożylnie. Fantomalt proszek powinien być stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarza i jedynie przez pacjentów, którzy mają
wskazania do korzystania z niego.

Składniki

Mieszanina maltodekstryn, maltozy i glukozy

Wartość energetyczna kJ / kcal 1630/384
Węglowodany, w tym:
 - glukoza
 - maltoza
 - polisacharydy

 Składniki mineralne

g
 g
 g
 g

 mg

96
 1,5
 4,5
 90

 2
Osmolarność
 (roztw. 10%)

mOsmol/l 55

Jedna płaska miarka (5 g proszku) dostarcza około 19 kcal.

Masa netto
400 g.

Charakterystyka
Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia medycznego.
Wysokoenergetyczny dodatek do pokarmów, w proszku.
Smak neutralny.

Mieszanina maltodekstryn, maltozy i glukozy.
Nie zawiera sacharozy, fruktozy i galaktozy.
Wolna od laktozy.
Bezglutenowa.
Niska osmolarność w porównaniu z jedno- i dwucukrami.
Łatwo rozpuszczalna.
Można dodawać do potraw i napojów, nie zmienia smaku i zapachu.

Polecany jako:

Dodatkowe źródło energii, gdy ograniczone jest stosowanie białek lub tłuszczów, w chorobach takich jak:
zaburzenia trawienia i wchłaniania białek lub tłuszczów,
niewydolność nerek,
niewydolność wątroby,
zaburzenia trawienia i wchłaniania laktozy lub sacharozy.

Może stanowić dodatkowe źródło energii w żywieniu niemowląt.

Przeciwwskazania
Nie stosować jako jedyne źródło pożywienia.
Nie podawać dożylnie.

Stosowanie
Dodatek do różnego rodzaju potraw i napojów – nie zmienia ich naturalnego smaku. Preparat może być gotowany razem z potrawą lub
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napojem.
Ilość dodanego preparatu powinna być określona przez lekarza.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

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

Ważne informacje

Nie zawiera sacharozy, fruktozy i galaktozy
Wolna od laktozy
Bezglutenowa

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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