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Nutrison Advanced Diason płyn 1000 ml
 

Cena: 31,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Nutrison Advanced Diason płyn 1000 ml jest produktem,
który może stanowić kompletną dietę płynną. Preparat jest bezglutenowy, a poza tym w jego składzie nie znajduje się laktoza.
Dodatkowo ma obniżoną zawartość węglowodanów i jednocześnie jest bogaty w antyoksydanty, mieszaninę błonnika oraz
jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Nutrison Advanced Diason płyn 1000 ml jest produktem kompletnym, który w razie konieczności
może być wykorzystany jako wyłączne źródło pożywienia. Wyrób powinien być stosowany pod nadzorem lekarza i zgodnie z jego
wytycznymi.

Na co jest Nutrison Advanced Diason płyn 1000 ml? Wskazaniem do stosowania dietetycznego środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia medycznego jest postępowanie dietetyczne w przypadku niedożywionych pacjentów (w efekcie choroby). Preparat jest
przeznaczony dla niedożywionych pacjentów zmagających się np. z cukrzycą lub hiperglikemią. Mogą stosować go osoby z
upośledzoną tolerancją glukozy oraz osoby wymagające ograniczenia podaży węglowodanów.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml płynu Nutrison Advanced Diason. W skład dietetycznego środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia medycznego wchodzi mieszanina 6 różnych rodzajów błonnika. Jest to połączenie włókien rozpuszczalnych oraz
nierozpuszczalnych, które w korzystny sposób wpływa na pracę jelit. Nutrison Advanced Diason płyn 1000 ml ma jednocześnie niską
zawartość węglowodanów. W składzie preparatu można również znaleźć jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz przeciwutleniacze.
Szczegółowy skład preparatu można sprawdzić na jego opakowaniu. Wartość kaloryczna 1 ml Nutrison Advanced Diason wynosi 1 kcal.

Jak stosować Nutrison Advanced Diason płyn 1000 ml? Dawkowanie, o ile lekarz nie wskaże inaczej, to 1500–2000 ml produktu
dziennie. Wspomniana dawka pokrywa dzienne zapotrzebowanie pacjenta na składniki zawarte w dietetycznym środku spożywczym
specjalnego przeznaczenia medycznego. Preparat Nutrison Advanced Diason jest gotowy do spożycia i w razie konieczności można
używać go również przez zgłębnik bądź stomię. Będzie odpowiedni do stosowania jako wyłączne źródło pożywienia.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Nutrison Advanced Diason płyn 1000 ml ma też pewne
przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być używany u niemowląt. Zalecane jest też zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli
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produkt będzie stosowany u dzieci w wieku 1–6 lat. Należy również zachować szczególną ostrożność, jeśli preparat Nutrison Advanced
Diason będzie stosowany przez pacjentów wymagających diety bezresztkowej. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego Nutrison Advanced Diason jest przeciwwskazany w przypadku pacjentów zmagających się z fruktozemią.
Nie należy korzystać z wyrobu w inny sposób, niż podając go drogą przewodu pokarmowego. Nutrison Advanced Diason płyn 1000
ml powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i należy zabezpieczyć go przed dziećmi. Preparat powinien być chroniony
przed wilgocią oraz światłem.

Składniki
Woda, skrobia, białko sojowe, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), fruktoza, błonnik pokarmowy (inulina, oligofruktoza,
guma arabska, polisacharydy sojowe, celuloza, skrobia oporna na trawienie), emulgator (lecytyna sojowa), cytrynian potasu, chlorek
sodu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), chlorek potasu, węglan magnezu, fosforan wapnia, karotenoidy (zawierają soję) (beta
karoten, luteina, oleożywica likopenowa z pomidorów), chlorek choliny, wodorofosforan dipotasu, wodorotlenek wapnia, L-askorbinian
sodu, wodorotlenek potasu, octan DL-alfa-tokoferylu, mleczan żelaza (II), siarczan cynku, nikotynamid, octan retinylu, chlorek chromu
(III), glukonian miedzi (II), siarczan manganu, D-pantotenian wapnia, cyjanokobalamina, selenian (IV) sodu, D-biotyna, kwas
pteroilomonoglutaminowy, cholekalcyferol, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, fluorek sodu, jodek potasu,
molibdenian (VI) sodu, fitomenadion.

Zawartość składników w 100 ml Nutrison Advanced Diason:Energia 420/100 kJ/kcal
Białko 4,3 g
- białko sojowe 4,3 g
- glutamina 0,88 g
N:NPE 1:120
Węglowodany, w tym: 11,3 g
- cukry proste i dwucukry 2,3 g
- laktoza < 0,01 g
Tłuszcz, w tym: 4,2 g
- kwasy nasycone 0,5 g
- kwasy jednonienasycone 2,9 g
Błonnik 1,5 g
- rozpuszczalny 1,2 g
- nierozpuszczalny 0,3 g
Składniki mineralne
- S ód 100 mg
- Potas 150 mg
- Chlorki 125 mg
- Wapń 80 mg
- Fosfor 72 mg
- Magnez 23 mg
Pierwiastki śladowe
- Żelazo 1,6 mg
- Cynk 1,2 mg
- Miedź 180 µg
- Mangan 0,33 mg
- Fluorki 0,1 mg
- Molibden 10 µg
- Selen 7,5 µg
- Chrom 12 µg
- Jod 13 µg
Witaminy
- Wit. A 82 µg RE
- Karotenoidy 0,2 mg
- Wit. D 0,7 µg
- Wit. E 2,5 mg α -TE
- Wit. K 5,3 µg
- Tiamina 0,15 mg
- Ryboflawina 0,16 mg
- Niacyna 1,8 mg NE
- Kwas pantotenowy 0,53 mg
- Wit. B6 0,17 mg
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- Kwas foliowy 38 µg
- Wit. B12 0,5 µg
- Biotyna 4 µg
- Wit. C 15 mg
Inne
Cholina 37 mg
Osmolarność 300 mOsm/l
% energii z:
- białka 20,4
- węglowodanów 49,6
- tłuszczu 30

Masa netto
Objętość netto: 1000 ml

Charakterystyka
Nutrison Advanced Diason to kompletny pod względem odżywczym, dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
medycznego, który jest gotowy do bezpośredniego spożycia. W jego składzie znajdziemy mieszaninę sześciu różnych rodzajów
błonnika, które zostały dobrane w odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych, wpływających korzystnie
na pracę jelit pacjenta. Co ważne, preparat Nutrison Advanced Diason posiada niską zawartość węglowodanów (skrobi i fruktozy), a
także jednonienasycone kwasy tłuszczowe oraz przeciwutleniacze, takich jak witamina C, E i selen.

Nutrison Advanced Diason to kompletna dieta, która jest wskazana do postępowania dietetycznego w sytuacji niedożywienia
związanego z chorobą u pacjentów z cukrzycą lub hiperglikemią. Jest to produkt bezglutenowy i klinicznie wolny od laktozy, który może
być wykorzystywany jako jedyne źródło pożywienia. Co więcej, może być on stosowany w celu leczenia żywieniowego pacjentów z
upośledzoną tolerancją glukozy (m.in. w wyniku ciężkich urazów lub po operacji), a także ograniczeniami podaży węglowodanów, np. w
sytuacji wentylacji mechanicznej.

Stosowanie
Nutrison Advanced Diason to produkt gotowy do spożycia, który można podawać przez zgłębnik bądź stomię w połączeniu z zestawem
do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej lub w wersji do pompy. Zalecane dzienne spożycie Nutrison Advanced Diason wynosi
1500-2000 ml, co pokrywa dzienne zapotrzebowanie organizmu pacjenta na składniki odżywcze zawarte w preparacie.

Przeciwwskazania
Nutrison Advanced Diason to produkt, który nie powinien być stosowany u niemowląt. Należy zachować szczególną ostrożność
podczas przyjmowania Nutrison Advanced Diason przez dzieci wieku 1-6 lat oraz osoby wymagające diety bezresztkowej. Preparat
przeznaczony wyłącznie do stosowania drogą przewodu pokarmowego.

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

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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