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Nutrison Energy 500 ml (butelka plastikowa)
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 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 Energy to preparat bezresztkowy i
wysokoenergetyczny, który stanowi kompletną odżywczo dietę w płynie. Jest odpowiedni dla pacjentów ze stomią oraz przyjmujących
pokarm przez zgłębnik. Produkt może stanowić wyłączne źródło pożywienia. Można podawać go osobom o wysokim zapotrzebowaniu
białkowym i energetycznym.

Na co jest Nutrison Energy? Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego znajduje zastosowanie w
żywieniu całkowitym pacjentów niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem. Produkt stosuje się w postępowaniu dietetycznym w
przypadku osób o zwiększonym zapotrzebowaniu energetycznym. Jest odpowiedni dla pacjentów, których stan wymaga wdrożenia
diety bezresztkowej oraz reżimu płynowego.

W opakowaniu znajduje się 1 butelka plastikowa Nutrison Energy o pojemności 500 ml. W skład płynu wchodzą białka, tłuszcze i
węglowodany, a także witaminy i składniki mineralne w dawkach dostosowanych do potrzeb pacjentów niedożywionych. Wyrób jest
wysokoenergetyczny (1,5 kcal/ml) oraz wysokobiałkowy. W zawartości każdej butelki znajdują się kwasy DHA/EPA, triglicerydy
średniołańcuchowe (MCT) oraz karotenoidy o działaniu antyoksydacyjnym. W składzie płynu Nutrison Energy znajdują się również cynk,
magnez, wapń, witamina A i niacyna, a także inne ważne dla funkcjonowania organizmu substancje. Cynk wspomaga kondycję włosów,
paznokci i kości, a także utrzymanie funkcji poznawczych. Wspiera też prawidłowy metabolizm węglowodanów. W skład dietetycznego
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego Nutrison Energy 500 ml nie wchodzi natomiast błonnik. Poza tym
produkt jest bezglutenowy i klinicznie wolny od laktozy. Szczegółowy skład jakościowy i ilościowy płynu sprawdzić można na jego
opakowaniu.

Jak stosować Nutrison Energy? Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego należy przyjmować według
zaleceń personelu medycznego. Dawkowanie płynu Nutrison Energy powinno być indywidualnie dostosowane do potrzeb danego
pacjenta. Zazwyczaj osobom dorosłym zaleca się podawanie 3–4 butelek preparatu Nutrison Energy dziennie, chyba że lekarz
wskaże inaczej. Produkt jest gotowy do spożycia. Powinien być podawany pacjentowi przez zgłębnik lub stomię z pomocą zestawu
do żywienia dojelitowego Flocare.
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Płyn Nutrison Energy nie powinien być przyjmowany przez każdą osobę z niedożywieniem, gdyż istnieją ku temu pewne 
przeciwwskazania. Produkt nie jest przeznaczony dla pacjentów z nadwrażliwością na choć jedną z substancji znajdujących się w jego
składzie. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Nutrison Energy nie powinien być podawany
niemowlętom, osobom chorym na galaktozemię ani pacjentom z alergią na białko mleka krowiego. Produkt należy również stosować
ostrożnie w przypadku dzieci w wieku 1–6 lat.

Składniki
Skład dietetycznego środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego Nutrison Energy przedstawia się następująco: woda,
maltodekstryna, oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy, oleje średniołańcuchowe-MCT), białka serwatki z (z mleka krowiego),
białko mleka krowiego, kazeinian, białko grochu, białko sojowe, emulgator (lecytyna sojowa), wodorofosforan magnezu, cytrynian potasu,
cytrynian sodu, węglan wapnia, wodorotlenek potasu, chlorek potasu, olej rybi, fosforan wapnia, karotenoidy(zawierają soję, beta-karoten,
likopen, luteina, chlorek choliny, chlorek sodu, mleczan żelazawy, siarczan cynku, nikotynamid, octan retinylu, octan DL-alfa-tokoferylu,
glukonian miedzi, selenian sodu, siarczan manganu, D-pantotenian wapnia, chlorek chromu(III), D-biotyna, cholekalcyferol, kwas
pteroiloglutaminowy, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, molibdenian (VI) sodu, ryboflawina, fluorek sodu, jodek potasu,
fitomenadion, cyjanokobalamina.

Zawartość w 100 ml produktu:Energia 630/150 kJ/kcal
Białko 6 g
- kazeina 6 g
- glutamina 1,5 g
N:NPE 1:134
Węglowodany, w tym: 18,5 g
- cukry proste i dwucukry 1,5 g
- laktoza < 0,025 g
Tłuszcz, w tym: 5,8 g
- kwasy nasycone 0,6 g
Błonnik - g
Składniki mineralne
- Sód 134 mg
- Potas 201 mg
- Chlorki 167 mg
- Wapń 108 mg
- Fosfor 108 mg
- Magnez 34 mg
Pierwiastki śladowe
- Żelazo 2,4 mg
- Cynk 1,8 mg
- Miedź 270 µg
- Mangan 0,5 mg
- Fluorki 0,15 mg
- Molibden 15 µg
- Selen 8,6 µg
- Chrom 10 µg
- Jod 20 µg
Witaminy
- Wit. A 123 µg RE
- Karotenoidy 0,3 mg
- Wit. D 1,1 µg
- Wit. E 1,9 mg α-TE
- Wit. K 8 µg
- Tiamina 0,23 mg
- Ryboflawina 0,24 mg
- Niacyna 2,7 mg NE
- Kwas pantotenowy 0,8 mg
- Wit. B6 0,26 mg
- Kwas foliowy 40 µg
- Wit. B12 0,32 µg
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- Biotyna 6 µg
- Wit. C 15 mg
Inne
Cholina 55 mg
Osmolarność 385 mOsm/l
% energii z:
- białka 16
- węglowodanów 49
- tłuszczu 35

Masa netto
Objętość netto: 500 ml

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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