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Innofer baby zawiesina 50 ml
 

Cena: 47,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Zawiesiny

Producent CHIESI

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Innofer baby w postaci zawiesiny z żelazem elementarnym jest produktem
przeznaczonym do podawania noworodkom (również przedwcześnie urodzonym i z niską masą urodzeniową), niemowlętom i dzieciom
pod nadzorem lekarza. Wyrób ma pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz certyfikat bezpieczeństwa GRAS. Produkt jest łatwy w
precyzyjnym odmierzaniu oraz podawaniu najmłodszym. W opakowaniu znajduje się specjalna strzykawka dozująca z precyzyjną
podziałką. W składzie produktu nie znajduje się natomiast laktoza, białka mleka krowiego czy gluten, poza tym wyrób pozbawiony jest
konserwantów, barwników, aromatów oraz składników słodzących.

Na co jest zawiesina Innofer baby? Wskazaniem do stosowania produktu jest postępowanie dietetyczne w celu zapobiegania
niedoborowi żelaza, a także zapobiegania anemii z niedoboru żelaza. Produkt stosowany może być również przy występujących już
niedoborach żelaza i anemii. W składzie produktu znajduje się żelazo elementarne, które wyróżnia się wysoką biodostępnością (na
poziomie ok. 69%), przez co jego tolerowanie przez organizm jest lepsze niż w przypadku stosowania siarczanu żelaza. Żelazo
elementarne nie przyczynia się do występowania dolegliwości bólowych brzucha i nie powoduje wymiotów, biegunek czy zaparć, a
oprócz tego jego stosowanie nie wiąże się z metalicznym posmakiem w ustach czy ryzykiem barwienia zębów.

W opakowaniu znajduje się 50 ml zawiesiny Innofer baby. W skład żywności specjalnego przeznaczenia medycznego wchodzi olej
roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy) oraz żelazo elementarne. W 1 ml zawiesiny Innofer baby znajduje się 10 mg (71,4%
RWS) żelaza. Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z jego ulotką. Innofer baby może być podawany dzieciom
jedynie pod nadzorem lekarza i wyłącznie w dawkach dostosowanych odpowiednio do zapotrzebowania. W przypadku profilaktyki
niedoboru żelaza u niemowląt (także urodzonych przedwcześnie czy z niską masą urodzeniową) oraz dzieci zalecane przez Krajowego
Konsultanta ds. Pediatrii dawkowanie to 1-2 mg żelaza/kg masy ciała na dobę. W przypadku niedoboru żelaza i anemii u niemowląt
(także urodzonych przedwcześnie czy z niską masą urodzeniową) oraz dzieci zalecane przez Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii
dawkowanie to 4-6 mg żelaza/kg masy ciała na dobę, podawane w dawkach podzielonych (2-3 dawki na dobę). Nie należy stosować
dawek większych produktu niż rekomendowane.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Innofer baby nie powinna być podawana wszystkim dzieciom, gdyż ma też 
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przeciwwskazania. Produkt nie powinien być podawany dzieciom, które są nadwrażliwe na jakikolwiek z jego składników i nie jest
przeznaczony dla osób bez wskazań medycznych do jego przyjmowania. Nie należy też traktować go jako jedynego źródła pożywienia i
nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Wyrób powinien być przechowywany w opakowaniu oryginalnym i należy chronić
go przed światłem, wilgocią i działaniem źródeł ciepła. Po otwarciu zawiesina Innofer baby powinna być zużyta w czasie nie dłuższym
niż 90 dni.

Składniki
olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne.

Wartość odżywcza 1 ml:
Wartość energetyczna 34 kJ/8 kcal
Tłuszcz, w tym 1 g

kwasy tłuszczowe nasycone 1 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone <0,1 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0g

Węglowodany, w tym 0g

Cukry 0g

Białko 0g
Sól <0,01g
Żelazo 10 mg (71,4%RWS)
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 50 ml

Charakterystyka
Innofer baby jest zawiesiną doustną zawierającą żelazo elementarne i jest wskazany do postępowania dietetycznego w celu
zapobiegania niedoborowi żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Profilaktyka niedoboru żelaza
Niemowlęta, również urodzone przedwcześnie i z niską masą urodzeniową oraz dzieci
Przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania
Zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii: 1-2 mg żelaza/kg masy ciała/dobę
Niedobory żelaza i anemia
Niemowlęta, również urodzone przedwcześnie i z niską masą urodzeniową oraz dzieci
Przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania
Zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii: 4-6 mg żelaza/kg masy ciała/dobę (podzielone na 2-3 dawki)

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze nie przekraczającej 25° C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed
światłem. Nie należy narażać produktu na działanie źródeł ciepła, promieni słonecznych ani wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla dzieci. Po pierwszym otwarciu produkt należy spożyć w ciągu 90 dni.

Producent
Chiesi Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
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