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

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

 

 

Infatrini Peptisorb 4 x 200 ml - mieszanka mlekozastępcza,
hydrolizat serwatki, wskazana w alergii pokarmowej i
biegunkach przewlekłych
 

Cena: 39,82 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 4 x 200 ml

Postać Płyny doustne

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
W sytuacji ograniczonej dostępności preparatów Bebilon pepti DHA w postępowaniu z pacjentami możliwe jest zastosowanie
Infatrini Peptisorb – wyboru dokonuje lekarz.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość energetyczna kJ/kcal 420/101
Białko, w tym:
- kazeina
- serwatka
- glutaminian/glutamina

g
g
g
g

2,6
1
1,6
0,57

Węglowodany, w tym:
- cukry
- laktoza

g
g
g

10,3
5,9
0,1

Tłuszcz, w tym:
- kwasy nasycone
- MCT
- kwas α-linolenowy
- DHA

g
g
g
g
g

5,4
3,4
2,7
83,9
15,7

GOS/FOS - -
Błonnik - -
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Witaminy
Wit. A μg ER 81
Wit. D µg 1,7
Wit. E mg α-ET 1,2
Wit. K µg 6,7
Tiamina (B1) mg 0,15
Ryboflawina (B2) mg 0,15
Niacyna (B3) mg EN 1,2
Kwas pantotenowy (B5) mg 0,45
Wit. B6 mg 0,06
Kwas foliowy µg 15
Wit. B12 µg 0,41
Biotyna µg 2,3
Wit. C mg 12
Składniki mineralne
Sód Na mg 32
Potas K mg 108
Chlorki Cl mg 64
Wapń Ca mg 80
Fosfor P mg 40
Magnez Mg mg 8
Pierwiastki śladowe
Żelazo Fe mg 1
Cynk Zn mg 0,9
Miedź Cu µg 60
Mangan Mn mg 0,08
Molibden Mo µg 6
Selen Se µg 2
Chrom Cr µg 4
Jod I µg 15
Inne
Nukleotydy mg 2,8
Karotenoidy mg 0,04
Cholina mg 14
Inozytol mg 5
L-karnityna mg 2
Tauryna mg 7
Osmolarność mOsmol/l 295
Procent (%) energii z:
białka % 10
węglowodanów % 41
tłuszczu % 49
Masa netto
4 x 200 ml

Charakterystyka

Wysokokaloryczny, gotowy do spożycia, hydrolizat serwatki.
Wskazania: alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe zespoły wrodzonych defektów metabolicznych.
Kompletna, wysokoenergetyczna, peptydowa dieta dla niemowląt od urodzenia i małych dzieci do 18 miesiąca życia lub o masie
ciała do 9 kg.
Do postępowania dietetycznego w przypadku niedożywienia związanego z chorobą, zaburzeń wzrastania, zwiększonego
zapotrzebowania na energię lub ograniczeniu podaży płynów oraz nietolerancją pokarmową. Do podaży przez zgłębnik lub do
karmienia z butelki.

Infatrini Peptisorb może być wskazane u dzieci z nietolerancją diety polimerycznej, mogących odnieść korzyść z zastosowania diety
zawierającej zhydrolizowane białko oraz średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT) w przypadkach takich jak:

Obniżone stężenie enzymów trzustkowych (np.: mukowiscydoza, zapalenie trzustki)
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Inne zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego (np.: przewlekła niewydolność wątroby, nieswoiste zapalenie jelit,
zespół krótkiego jelita, rehabilitacja żywieniowa po chemio i radioterapii

Przeciwwskazania
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Nie podawać pacjentom z
galaktozemią.Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.

Stosowanie
Produkt gotowy do użycia. Podawać przez zgłębnik, przetokę odżywczą lub doustnie. Można podawać doustnie po podgrzaniu w kąpieli
wodnej. Nie podgrzewać w mikrofalówce.

Objętość podawanej diety należy dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka (choroby podstawowej i współistniejących).
Podaż diety zależy od wieku i masy ciała.
Ilość diety i częstość karmienia powinny być zalecane przez lekarza lub dietetyka.

Przechowywanie
Po otwarciu butelki dietę przechowywaną w temperaturze pokojowej należy zużyć w ciągu 4 godzin, a w lodówce zużyć w ciągu 12
godzin.

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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