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Fresubin Energy Drink o smaku czekoladowym 4 x 200 ml
 

Cena: 41,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 4 x 200 ml

Postać Płyny doustne

Producent FRESENIUS KABI

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Fresubin Energy Drink o smaku czekoladowym 4 x 200 ml w
postaci płynnej to produkt, który będzie odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia, poza tym może stanowić uzupełnienie diety u
pacjentów ze wskazaniami.

Na co jest Fresubin Energy Drink o smaku czekoladowym 4 x 200 ml? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia medycznego jest postępowanie dietetyczne w przypadku pacjentów niedożywionych lub pacjentów 
zagrożonych niedożywieniem, w tym zwłaszcza osób o zwiększonym zapotrzebowaniu energetycznym. Produkt może być pomocny w
przygotowaniach do operacji, poza tym może się sprawdzić w czasie pobytu w szpitalu. Znajduje również zastosowanie u pacjentów z
brakiem apetytu, a także osób pozbawionych energii.

W opakowaniu znajdują się 4 butelki, każda po 200 ml Fresubin Energy Drink o smaku czekoladowym. W skład każdej butelki wchodzą
wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu pacjenta składniki. W składzie produktu można znaleźć białka,
tłuszcze oraz węglowodany w dawkach dostosowanych do szczególnych potrzeb żywieniowych pacjentów niedożywionych, a oprócz
tego ważne dla prawidłowej pracy organizmu witaminy oraz makro- i mikroelementy. W składzie produktu nie znajduje się natomiast
gluten i laktoza, a także syrop glukozowy, poza tym wyrób ma jedynie śladowe ilości błonnika z kakao. Całkowity skład jakościowy i
ilościowy wyrobu można sprawdzić na jego opakowaniu. Jedna butelka Fresubin Energy Drink o smaku czekoladowym 200 ml ma
wartość energetyczną wynoszącą 300 kcal.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego należy stosować pod nadzorem lekarza i zgodnie z jego
wskazówkami. Dawkę produktu należy dostosować do zapotrzebowania pacjenta. Zazwyczaj zalecane dawkowanie Fresubin Energy
Drink o smaku czekoladowym 4 x 200 ml przy żywieniu uzupełniającym to 2–3 butelki (600–900 kcal) na dobę – przyjmowane między
posiłkami. W przypadku stosowania Fresubin Energy Drink o smaku czekoladowym 4 x 200 ml przy żywieniu całkowitym dawka dobowa
wynosi zazwyczaj 5–7 butelek, co odpowiada 1500–2100 kcal na dobę. Zaleca się picie produktu po jego wcześniejszym schłodzeniu.
Wyrób powinien być pity powoli. Otwarta wcześniej butelka powinna być przechowywana w lodówce – jednak nie dłużej niż 24 godziny.
W czasie przyjmowania Fresubin Energy Drink o smaku czekoladowym 4 x 200 ml należy zadbać o odpowiednią ilość przyjmowanych
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płynów.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Fresubin Energy Drink o smaku czekoladowym 4 x 200 ml ma
przeciwwskazania, więc nie każdy pacjent powinien z niego korzystać. Produkt nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 3
lat, natomiast jego stosowanie u dzieci w wieku 3–6 lat powinno być bardzo ostrożne i konsultowane z lekarzem. Fresubin Energy Drink
o smaku czekoladowym 4 x 200 ml nie powinien być podawany pacjentom zmagającym się z galaktozemią. Produkt powinien być
stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Składniki
woda, maltodekstryna, białko mleka, oleje roślinne (olej rzepakowy, olej słonecznikowy), sacharoza, kakao w proszku o obniżonej
zawartości tłuszczu, aromat, cytrynian sodu, emulgatory (E 471, lecytyna sojowa), stabilizatory (E 460, E 466, E 407), chlorek sodu,
chlorek potasu, cytrynian potasu, wit. C, chlorek choliny, tlenek magnezu, pirofosforan żelaza, siarczan cynku, niacyna, wit. E, kwas
pantotenowy, chlorek manganu, siarczan miedzi, wit. B6, wit. B2, fluorek sodu, beta-karoten, wit. B1, wit. A, kwas foliowy, molibdenian
sodu, wit. K1, jodek potasu, selenin sodu, chlorek chromu, biotyna, wit. D3, wit. B12.

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość energetyczna(630 kJ) 150 kcal
Tłuszcz (35 kJ%) 5,8 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,5 g
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone 3,7 g
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone 1,6 g

Węglowodany (49,3 kJ%) 18,5 g

w tym cukry 5,8 g
w tym laktoza ≤ 0,27 g

Błonnik (0,7 kJ%) 0,5 g
Białko (15 kJ%) 5,6 g
Woda 78 ml
Osmolarność 400 mosmol/l
Osmolalność 515 mosmol/kg H2O
Wit. A 120 μg ER
β-karoten 300 μg
Wit. D3 2 μg
Wit. E 3 mg α-ET
Wit. K1 16,7 μg
Wit. B1 0,23 mg
Wit. B2 0,32 mg
Niacyna 3 mg EN
Wit. B6 0,33 mg
Wit. B12 0,6 μg
Kwas pantotenowy 1,2 mg
Biotyna 7,5 μg
Kwas foliowy 50 μg
Wit. C 15 mg
Cholina 26,7 mg
Sód (Na) 85 mg
Potas (K) 140 mg
Chlorki (Cl) 100 mg
Wapń (Ca) 130 mg
Magnez (Mg) 24 mg
Fosfor (P) 85 mg
Żelazo (Fe) 2 mg
Cynk (Zn) 1,5 mg
Miedź (Cu) 300 μg
Mangan (Mn) 0,4 mg
Jod (I) 30 μg
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Fluorki (F) 0,2 mg
Chrom (Cr) 10 μg
Molibden (Mo) 15 μg
Selen (Se) 10 μg

Masa netto
Objętość: 4 x 200ml (= 800 ml)

Charakterystyka
Kompletna dieta wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), przeznaczona do żywienia drogą doustną. Zawiera śladowe ilości błonnika z kakao.
Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy.
Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na energię.

Przeciwwskazania
Należy stosować pod nadzorem lekarza. Odpowiedni jako jedyne źródło pożywienia. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia. Należy
zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na
galaktozemię. Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią podaż płynów

Stosowanie
Podawanie: Powinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Zalecane
podawanie w żywieniu całkowitym: 5-7 butelek (1500-2100 kcal)/dobę lub uzupełniającym: 2-3 butelki (600-900 kcal)/dobę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie można przechowywać w lodówce maksymalnie przez 24 godziny.
Pić powoli! Najlepiej podawać produkt schłodzony!

Producent
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
D-61346 Bad Homburg/Niemcy
Dystrybutor:
Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 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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