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Innofer zawiesina 100 ml
 

Cena: 50,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Zawiesiny

Producent CHIESI

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Innofer w postaci zawiesiny to produkt, który może być stosowany przez noworodki
(również urodzone przedwcześnie bądź z niską masą urodzeniową), a także przez niemowlęta, dzieci, młodzież i pacjentów dorosłych
(także kobiety w ciąży). Na co jest zawiesina Innofer? Wskazaniem do stosowania żywności specjalnego przeznaczenia medycznego
Innofer jest postępowanie dietetyczne w celu zapobiegania niedoborowi żelaza, a także zapobieganie anemii z niedoboru żelaza. Produkt
znajduje też zastosowanie przy niedoborze żelaza i anemii. W jego składzie znajduje się żelazo elementarne, które wyróżnia się wysokim
stopniem biodostępności.

W opakowaniu znajduje się 100 ml zawiesiny Innofer. W skład żywności specjalnego przeznaczenia medycznego wchodzi olej roślinny
MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), a oprócz tego żelazo elementarne oraz naturalny aromat cytrynowy. W 100 ml zawiesiny Innofer
znajduje się 2000 mg (14286% RWS) żelaza. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i
postępować zgodnie ze wskazaniami w niej zawartymi. Produkt powinien być przyjmowany wyłącznie pod nadzorem lekarza i jedynie w
dawkach dostosowanych indywidualnie do zapotrzebowania danego pacjenta.

W przypadku profilaktyki niedoboru żelaza u niemowląt (także przedwcześnie urodzonych i urodzonych z niską masą) oraz dzieci
zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii to 1-2 mg żelaza/kg masy ciała/dobę. W przypadku profilaktyki niedoboru żelaza u
dorosłych (w tym kobiet w ciąży) zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego to 30 mg żelaza dziennie (od 8. tygodnia ciąży), co
odpowiada 1,5 ml zawiesiny Innofer dziennie. W przypadku niedoboru żelaza i anemii u niemowląt (także przedwcześnie urodzonych i
urodzonych z niską masą) oraz dzieci zalecenia Krajowego Konsultanta ds. Pediatrii to 4-6 mg żelaza/kg masy ciała/dobę w dawkach
podzielonych (na 2-3 dawki). W przypadku niedoboru żelaza i anemii u dorosłych (w tym kobiet w ciąży) zalecenia Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego to 60-120 mg żelaza dziennie, co odpowiada 3-6 ml zawiesiny Innofer dziennie w dawkach podzielonych
(na 2-3 dawki).

Każdorazowo przed odmierzeniem potrzebnej dawki żywności specjalnego przeznaczenia medycznego Innofer w postaci zawiesiny
konieczne jest dokładne wymieszanie produktu, czyli energiczne wstrząśnięcie jego butelką. Prawidłowo wymieszana zawiesina
przyjmuje ciemną barwę i pozostaje jednorodna przez około 3 minuty od jej zamieszania – w tym czasie należy pobrać dawkę zawiesiny,
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w przeciwnym razie konieczne będzie jej ponowne wymieszanie. Odmierzona zawiesina Innofer może być podana pacjentowi
bezpośrednio do jamy ustnej. Jeśli produkt ma być podawany niemowlętom karmionym piersią, należy podać im zawiesinę Innofer na
około 15 minut przed planowanym podaniem dziecku piersi lub dopiero około 2 godziny po karmieniu dziecka piersią.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Innofer ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy mogą z niej korzystać.
Przeciwwskazaniem do stosowania wyrobu jest nadwrażliwość pacjenta na którykolwiek z jego składników.

Składniki
olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), żelazo elementarne, naturalny aromat cytrynowy

Zawartość w 100 ml produktu:
Wartość energetyczna 3346 kJ/793 kcal
Tłuszcz, w tym 95,5 g

kwasy tłuszczowe nasycone 95,5 g
kwasy tłuszczowe jednonienasycone <0,1 g
kwasy tłuszczowe wielonienasycone 0 g

Węglowodany, w tym 0 g

cukry 0 g

Białko 0 g
Sól <0,01 g
Żelazo 2000 mg ( 14286% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 100 ml

Charakterystyka
Innofer® 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
Dorośli, w tym kobiety w ciąży
Przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania. Zalecenia Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego: 30 mg żelaza dziennie (> 8 tygodnia ciąży) 1,5 ml Innofer dziennie
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)
Dorośli, w tym kobiety w ciąży
Przyjmowanie pod nadzorem lekarza uzależnione od indywidualnego zapotrzebowania. Zalecenia Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego: 60-120 mg żelaza dziennie: 3-6 ml Innofer dziennie (podzielone na 2-3 dawki)

Sposób użycia
Przed spożyciem, w celu uzyskania jednorodnej zawiesiny, produkt należy dokładnie wymieszać. W tym celu należy energicznie
wstrząsać butelką nie krócej niż 30 sekund. Po prawidłowym wymieszaniu zawiesina przybiera ciemną barwę. Nasycenie barwy
zawiesiny może się różnić w zależności od partii produktu (od jasnoszarej aż do grafitowej lub czarnej). Badania trwałości zawiesiny
wykazały, że po zalecanym czasie mieszania zawiesina jest jednorodna (gotowa do podania) przez co najmniej 3 minuty. Jeżeli w czasie
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3 minut od momentu zakończenia mieszania nie zostanie pobrana odpowiednia ilość zawiesiny, produkt należy ponownie dokładnie
wymieszać. Zaleca się wstrząsnąć intensywnie butelką przed
każdorazowym pobraniem żądanej porcji zawiesiny, nawet jeżeli podawanie odbywa się w ciągu 3 minut od uzyskania jednorodnej
zawiesiny. Odmierzoną porcję zawiesiny należy podać zaraz po przygotowaniu bezpośrednio do jamy ustnej. W przypadku niemowląt
karmionych wyłącznie mlekiem zaleca się podanie produktu ok. 15 minut przed podaniem mleka lub 2 godziny po.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

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