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Fresubin Protein Powder 300 g
 

Cena: 68,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 g

Postać Proszki

Producent FRESENIUS KABI

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Fresubin Protein Powder w postaci proszku jest preparatem
wysokobiałkowym, który powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Produkt nie będzie odpowiedni jako wyłączne źródło
pożywienia – może dietę uzupełniać. W składzie produktu nie ma błonnika, glutenu i laktozy. Fresubin Protein Powder ma neutralny
smak, więc można mieszać go z różnymi płynami i potrawami.

Na co jest Fresubin Protein Powder? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
medycznego jest postępowanie dietetyczne w przypadku pacjentów, którzy są niedożywieni bądź zagrożeni niedożywieniem, w tym w
szczególności jeśli mają zwiększone zapotrzebowanie na białko. Produkt może być pomocny między innymi w przypadku pacjentów
zmagających się z nowotworami, poza tym można stosować go w okresie okołooperacyjnym. Produkt polecany jest też pacjentom
starszym, którzy niejednokrotnie mają niedobory białka wynikające z nieprawidłowej diety i chorób przewlekłych. Fresubin Protein
Powder polecany jest też w okresie rehabilitacji, a także pacjentom w czasie rekonwalescencji. Wskazaniem do jego stosowania mogą
być też zaburzenia przyrostu masy ciała u dzieci. Uzupełnienie poziomu białka przyczynia się do szybszego powrotu do zdrowia, poza
tym korzystnie wpływa na samopoczucie pacjentów.

W opakowaniu znajduje się 300 g Fresubin Protein Powder. W skład produktu wchodzi 100%, łatwo przyswajalne białko serwatki w
proszku. W 100 g produktu znajduje się 87 g białka. Jak stosować Fresubin Protein Powder? Dawkowanie dietetycznego środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego powinno być ustalone przez lekarza indywidualnie. Należy dobrać je do
zapotrzebowania danego pacjenta. Fresubin Protein Powder może być stosowany uzupełniająco przy diecie i zazwyczaj zaleca się
przyjmowanie go w częstotliwości 2-3 razy na dobę. Za każdym razem zaleca się stosowanie 10-15 g proszku Fresubin Protein Powder.
Nie należy przekraczać wskazanych przez lekarza dawek Fresubin Protein Powder, gdyż nadmiar białka w diecie może być
niebezpieczny. Proszek może być dodawany do posiłków i napojów, w tym zimnych i gorących. Można mieszać go z napojami, a także z
potrawami słodkimi i pikantnymi, gdyż jest neutralny w smaku. W czasie stosowania wyrobu zaleca się monitorowanie poziomu potasu
u osób, które stosują dietę niskopotasową.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Fresubin Protein Powder ma przeciwwskazania, więc nie może
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być stosowany przez każdego. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość pacjenta na chociaż jeden z jego składników. Preparat nie
powinien być też podawany dzieciom w wieku poniżej 1. roku życia i należy ostrożnie stosować go u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Z
Fresubin Protein Powder nie powinny również korzystać osoby, które są chore na galaktozemię. Wyrób nie jest przeznaczony do
stosowania pozajelitowego. Otwarte opakowanie Fresubin Protein Powder powinno być przechowywane w temperaturze pokojowej i
należy zużyć je w czasie nieprzekraczającym 2 miesięcy.

Składniki
białko serwatki, emulgator (lecytyna sojowa)

1 miarka (5 g proszku) zawiera:
Wartość energetyczna 75kJ (18 kcal)
Tłuszcz 0,05 g

w tym kwasy tłuszczowe nasycone <0,004 g

Węglowodany ≤ 0,05 g

w tym cukry ≤ 0,05 g
w tym laktoza ≤ 0,05 g

Błonnik 0 g
Białko 4,4 g
Sód 27,5 mg
Potas 60 mg
Wapń 3 mg
Fosfor 12 mg

Masa netto
300 g

Charakterystyka
Fresubin® Protein Powder to suplement białka - białko serwatki w proszku (proszek rozpuszczalny). Do postępowania dietetycznego u
osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności o zwiększonym zapotrzebowaniu na białko.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia. Produkt nie jest przeznaczony do
stosowania u chorych na galaktozemię.

Stosowanie
Powinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Produkt przeznaczony jest
do żywienia uzupełniającego: 2-3 razy na dobę po 10-15 g (20-45 g/dobę). Produkt można dodawać do zimnych lub gorących, słodkich
lub pikantnych płynnych posiłków (np. soków owocowych, mleka, zup) oraz puree.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Producent
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
61346 Bad Homburg/Germany

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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