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Nutricia preop 200 ml x 4 op
 

Cena: 36,20 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
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Nutricia preop w postaci płynnej jest produktem, który
powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Nutricia preop jest klarownym preparatem o smaku cytrynowym, który wyróżnia się
niską osmolarnością. Skład dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego bazuje na maltodekstrynach.
Znajdują się w nim węglowodany i elektrolity oraz substancje słodzące (sacharynian sodu i acesulfam K). Płyn nie zawiera natomiast
glutenu, a przy tym jest to produkt bezresztkowy. Na co jest Nutricia preop? Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego stosuje się w przedoperacyjnym postępowaniu dietetycznym w przypadku pacjentów chirurgicznych. Wyrób Nutricia
preop dostarcza do organizmu węglowodany, dzięki czemu ogranicza głodzenie przed planowaną operacją, w konsekwencji redukując
problem pooperacyjnej insulinooporności.

W opakowaniu znajdują się 4 butelki płynu Nutricia preop o pojemności 200 ml. W skład zawartości 1 butelki preparatu wchodzą
węglowodany oraz składniki mineralne – w tym sód, potas, chlor, wapń, fosfor i magnez. W składzie dietetycznego środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia medycznego nie znajduje się białko ani tłuszcz. Poza tym produkt Nutricia preop nie zawiera błonnika
pokarmowego. 200 ml płynu ma wartość energetyczną 100 kcal. Osmolarność produktu wynosi 240 mOsmol/l.

Jak stosować płyn Nutricia preop? Dawkowanie preparatu, jeśli lekarz nie wskaże inaczej, to 4 butelki (każda po 200 ml) przyjęte
wieczorem przed operacją oraz 2 butelki (każda po 200 ml) przyjęte rano, jednak nie później niż 2 godziny przed planowanym podaniem
pacjentowi znieczulenia. Nutricia preop to produkt gotowy do spożycia. Można jednak podawać go po wcześniejszym schłodzeniu.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Nutricia preop nie powinien być spożywany przez każdego
pacjenta ze względu na przeciwwskazania. Nie należy go stosować w przypadku nadwrażliwości na chociaż jeden z jego składników.
Preparat może być używany wyłącznie pod nadzorem lekarza i nie należy z niego korzystać przy nagłych operacjach czy opóźnionym
opróżnianiu żołądka. Nie należy podawać płynu Nutricia preop niemowlętom. Zaleca się ostrożne stosowanie produktu w przypadku
pacjentów zmagających się z cukrzycą. Ponadto jeśli preparat ma być podawany dzieciom, powinien być stosowany bardzo ostrożnie.
Nie może stanowić wyłącznego źródła pożywienia. Nie jest to produkt przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
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Płyn Nutricia preop powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci. Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia
medycznego najlepiej jest trzymać w chłodnym miejscu, a otwarta butelka powinna być (po ponownym zamknięciu) przechowywana w
lodówce. Należy zużyć jej zawartość w czasie nieprzekraczającym 24 godzin od pierwszego otwarcia.

Składniki

Skład na 100 ml

Wartość
 energetyczna

kcal 50

Białko
 % energii

g 0
 0

Węglowodany, w tym:
 - cukry proste i dwucukry
 - laktoza
 - polisacharydy
 % energii

g
 g
 g
 g

12,6
 2,1
 0
 10
 100

Tłuszcz
 % energii

g 0
 0

Błonnik pokarmowy g -
Składniki mineralne
Na mg 50
K mg 122
Cl mg 6
Ca mg 6
P mg 1
Mg mg 1
Osmolarność mOsmol/l 240

Masa netto
Objętość netto: 4 x 200 ml.

Charakterystyka
Klarowny preparat płynny na bazie maltodekstryn, do przedoperacyjnego postępowania dietetycznego u pacjentów chirurgicznych.

Zawiera węglowodany i elektrolity
Zawiera substancje słodzące: acesulfam K i sacharynian sodu
Bezresztkowy
Bezglutenowy
Niska osmolarność
Smak cytrynowy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Stosować pod nadzorem lekarza. Nie stosować w wypadkach nagłych operacji
oraz u pacjentów z opóźnionym opróżnianiem żołądka.

Stosowanie
Produkt gotowy do spożycia. Najlepiej podawać schłodzony.

4 x 200 ml wieczorem przed operacją
2 x 200 ml rano, nie później niż 2 godziny przed znieczuleniem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po pierwszym otwarciu opakowania produkt
przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Producent
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
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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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