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Forticare pomarańczowo - cytrynowy 4 x 125 ml
 

Cena: 39,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

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 Forticare pomarańczowo-cytrynowy 4 x 125 ml w postaci płynnej jest wyrobem
wysokobiałkowym i wysokoenergetycznym, który stanowi posiłek kompletny pod względem odżywczym. Produkt powinien być
stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarza. Na co jest Forticare pomarańczowo-cytrynowy 4 x 125 ml? Wskazaniem do
stosowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego jest postępowanie dietetyczne w przypadku niedożywienia (w tym
kacheksji), które jest spowodowane chorobą nowotworową.

W opakowaniu znajdują się 4 butelki, każda po 125 ml Forticare pomarańczowo-cytrynowego. W składzie żywności specjalnego
przeznaczenia medycznego jest wysoka zawartość białka, co jest ważne w przypadku wycieńczonych chorobą i leczeniem pacjentów
nowotworowych. Dodatkowo znajdują się w niej tłuszcze, w tym kwasy tłuszczowe omega-3, a także błonnik, węglowodany i witaminy
(A, D, E, K, B6, B12, C, tiamina, ryboflawina, niacyna, kwas pantotenowy, kwas foliowy i biotyna). W składzie Forticare pomarańczowo-
cytrynowego znajdują się też składniki mineralne i pierwiastki śladowe (Na, K, Cl, Ca, P, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Se, Cr, I) oraz karotenoidy
i L-karnityna, a także tauryna i cholina. Szczegółowy skład jakościowy i ilościowy żywności specjalnego przeznaczenia medycznego
Forticare pomarańczowo-cytrynowy 4 x 125 ml można sprawdzić na opakowaniu. 100 ml produktu ma wartość energetyczną
wynoszącą 163 kcal.

Jak stosować Forticare pomarańczowo-cytrynowy? Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego jest preparatem doustnym,
który należy stosować według zaleceń lekarza. Produkt jest gotowy do spożycia i najlepiej podawać go w postaci schłodzonej. Zalecane 
dawkowanie Forticare pomarańczowo-cytrynowego powinno zostać ustalone dla pacjenta indywidualnie przez lekarza zależnie od
zapotrzebowania żywieniowego. Zazwyczaj jednak przy żywieniu uzupełniającym zaleca się stosowanie 1–3 butelek Forticare
pomarańczowo-cytrynowego na dobę, chyba że lekarz wskaże inaczej. Otwarta butelka, której zawartość nie została jednorazowo
wykorzystana, po ponownym zamknięciu powinna być przechowywana w lodówce nie dłużej niż przez 24 godziny.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Forticare pomarańczowo-cytrynowy 4 x 125 ml ma przeciwwskazania, więc nie
wszyscy pacjenci mogą z niej korzystać. Produkt nie powinien być przyjmowany przez osoby nadwrażliwe na chociaż jeden ze
składników znajdujących się w formule. Przeciwwskazaniem jest też podawanie żywności specjalnego przeznaczenia medycznego

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/forticare-pomaranczowo-cytrynowy-4-x-125-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Forticare dzieciom w wieku 3 lat, poza tym należy stosować wyrób ostrożnie w przypadku pacjentów w wieku 3–6 lat. Produkt nie
powinien być stosowany u pacjentów z galaktozemią i fruktozemią, a także alergią na białka mleka krowiego. Z wyrobu nie powinni
korzystać także pacjenci wymagający diety bezresztkowej (w składzie znajduje się błonnik), poza tym nie będzie on odpowiedni dla
osób z niewydolnością nerek (duża zawartość białka) lub wątroby bądź z zagrożeniem encefalopatią wątrobową.

Składniki
woda demineralizowana, syrop glukozowy, białka mleka krowiego, trehaloza*, cukier, oleje roślinne (olej kukurydziany, olej rzepakowy),
błonnik pokarmowy (oligofruktoza, inulina, celuloza, skrobia oporna na trawienie), olej rybi, cytrynian potasu, aromaty, chlorek sodu,
cytrynian sodu, wodorofosforan magnezu, chlorek choliny, karotenoidy - zawierają soję (beta-karoten, luteina, oleożywica likopenowa z
pomidorów), L-askorbinian sodu, węglan magnezu, maltodekstryna, tauryna, L-karnityna, octan DL-alfa-tokoferylu, wodorotlenek potasu,
mleczan żelaza(II), siarczan cynku, nikotynamid, selenian(IV) sodu, siarczan manganu, glukonian miedzi(II), octan retinylu, D-pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, chlorek chromu(III), kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna, cholekalcyferol, chlorowodorek
tiaminy, molibdenian(VI) sodu, ryboflawina, fluorek sodu, jodek potasu, cyjanokobalamina, fitomenadion.
*Trehaloza jest źródłem glukozy.

Wartość odżywcza 100 ml: 
Wartość energetyczna 685 kJ/ 163 kcal
Tłuszcz (29 En%) 5,3 g, w tym

Kwasy nasycone 1,0 g
Jednonienasycone 1,6 g
Wielonienasycone 2,7 g
Kwas eikozapentaenowy (EPA) 601 mg
Kwas dokozaheksaenowy (DHA) 298 mg

Węglowodany (47 En%) 19,1 g, w tym

Cukry 13,6 g
Laktoza < 0,025 g

Błonnik (2 En%) 2,1 g
Białko (22 En%) 8,8 g
Sól 0,27 g
Witaminy 
Wit. A 130 µg
Wit. D 1,1 µg
Wit. E 4,1 mg (α-TE/ET)
Wit. K 8,5 µg
Tiamina 0,24 mg
Ryboflawina 0,25 mg
Niacyna (2,9 mg NE/EN) 0,53 mg
Kwas pantotenowy 0,85 mg
Wit. B6 0,68 mg
Kwas foliowy 67 µg
Wit. B12 0,95 µg
Biotyna 6,4 µg
Wit. C 30 mg
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe 
Na 110 mg
K 215 mg
Cl 140 mg
Ca 170 mg
P 120 mg
Mg 28 mg
Fe 1,9 mg
Zn 2,0 mg
Cu 0,29 mg
Mn 0,68 mg
F 0,16 mg
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Mo 16 µg
Se 14 µg
Cr 11 µg
I 21 µg
Inne 
Karotenoidy 0,32 mg
L-karnityna 11 mg
Cholina 59 mg
Tauryna 13 mg
Osmolarność 730 mOsmol/l

Masa netto
4 x 125 ml

Charakterystyka
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w zaburzeniach stanu odżywienia, w tym kacheksji,
spowodowanych chorobą nowotworową. FortiCare jest produktem wysokobiałkowym, wysokoenergetycznym, kompletnym pod
względem odżywczym, z dodatkiem kwasów tłuszczowych omega-3 i błonnika.
Produkt bezglutenowy. Nie zawiera laktozy. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. Sterylizowany UHT.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Nie stosować u pacjentów z
galaktozemią. Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 3-6 lat.

Stosowanie
Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia
1 – 3 butelek na dobę jako uzupełnienie diety, o ile lekarz lub dietetyk nie zleci inaczej. Najlepiej podawać schłodzony.

Przechowywanie
Przechowywać w chłodnym, suchym 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

Ważne informacje
Stosować pod nadzorem lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia. Nie stosować w przypadku alergii na białka mleka
krowiego, galaktozemii i fruktozemii oraz u pacjentów wymagających diety bezresztkowej. Ze względu na wysoką zawartość białka
produkt nie jest odpowiedni dla pacjentów z niewydolnością nerek (bez odpowiedniej nerkowej terapii zastępczej) oraz wątroby,
zagrożonych wystąpieniem encefalopatii wątrobowej. Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi i/lub
przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Może być jedynym źródłem pożywienia. Nie podawać dożylnie.
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