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Nutrison Multi Fibre 1000 ml
 

Cena: 25,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Nutrison Multi Fibre  to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, który występuje w formie płynu
podawanego przez zgłębnik. Preparat przeznaczony jest dla pacjentów o standardowym zapotrzebowaniu białkowym i energetycznym,
którzy powinni stosować dietę bogatą w błonnik. Pełnowartościowy preparat Nutrison Multi Fibre jest odpowiedni jako jedyne źródło dla
pacjentów. Dietetyczny środek spożywczy znajduje zastosowanie dla pacjentów wymagających specjalnego żywienia dojelitowego w
przypadku niedożywienia, wynikającego np. z choroby.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego Nutrison Multi Fibre podaje się najczęściej pacjentom z:
anoreksją, dysfagią, niedożywionym lub zagrożonym niedożywieniem, chorobami przewlekłymi, chorobami nowotworowymi, wymogiem
żywienia za pomocą zgłębników cierpiących z powodu zaparć lub biegunek o podłożu bakteryjnym.

Składniki
W skład preparatu Nutrison Multi Fibre wchodzą: woda, maltodekstryna, oleje roślinne (olej słonecznikowy, ole rzepakowy, olej MCT (olej
kokosowy, olej z ziaren palmowych)), błonnik pokarmowy (polisacharydy sojowe, skrobia oporna na trawienie, inulina, guma arabska,
celuloza, oligofruktoza), białka serwatkowe (z mleka krowiego), białko mleka krowiego - kazeinian, białko grochu, białko sojowe,
emulgator (lecytyna sojowa), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), chlorek sodu, olej rybi, wodorotlenek potasu, fosforan wapnia,
wodorofosforan dipotasu, cytrynian potasu, karotenoidy - zawierają soję (beta-karoten, luteina, oleożywica likopenowa z pomidorów),
wodorotlenek wapnia, chlorek potasu, chlorek choliny, wodorotlenek magnezu, L-askorbinian sodu, wodorofosforan magnezu, mleczan
żelaza (II), siarczan cynku, nikotynamid, octan retinylu, octan DL-alfa-tokoferylu, glukonian miedzi (II), siarczan manganu, selenian (IV)
sodu, D-pantotenian wapnia, chlorek chromu (III), cholekalcyferol, D-biotyna, chlorowodorek tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy,
chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, jodek potasu, fluorek sodu, molibdenian (VI) sodu, fitomenadion, cyjanokobalamina.

Tabela wartości odżywczych Nutrison Multi Fibre:
Energia 420/100 kJ/kcal
Białko 4 g
kazeina 3,9 g
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białko sojowe 0,1 g
glutamina 1 g
N:NPE 1:134
Węglowodany, w tym: 12,3 g
cukry proste i dwucukry 1 g
laktoza < 0,02 g
Tłuszcz, w tym: 3,9 g
kwasy nasycone 0,4 g
Błonnik 1,5 g
rozpuszczalny 0,7 g
nierozpuszczalny 0,8 g
Składniki mineralne
Sód 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 5,7 µg
Chrom 6,7 µg
Jod 13 µg
Witaminy
Wit. A 82 µg RE
Karotenoidy 0,2 mg
Wit. D 0,7 µg
Wit. E 1,3 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
Kwas foliowy 27 µg
Wit. B12 0,21 µg
Biotyna 4 µg
Wit. C 10 mg
Inne
Cholina 37 mg
Osmolarność 210 mOsm/l
% energii z:
białka 16
węglowodanów 49
tłuszczu 35

Masa netto
1000 ml

Charakterystyka
Nutrison Multi Fibre to środek specjalnego przeznaczenia medycznego, który:
Stosuje się w zapobieganiu niedożywienia lub leczenia go w przypadkach takich jak:
długotrwałe żywienie przez zgłębnik lub przetokę ze względu na podobieństwo do naturalnej diety,
profilaktyka i leczenie zaparć,
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profilaktyka i leczenie biegunek w przebiegu leczenia żywieniowego,
schorzenia wymagające diety bogatoresztkowej, np. uchyłkowatość jelita grubego.
Jako główne źródło białka wykorzystuje kazeinę.
Zawiera wyłącznie tłuszcze LCT.
Zawiera mieszaninę błonnika (6 rodzajów błonnika o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych)
regulująca pracę jelit, ważna przy długoterminowym leczeniu żywieniowym.
Został wzbogacony w kwasy DHA/EPA.
Zawiera triglicerydy średniołańcuchowe (MCT).
Jest klinicznie wolny od laktozy.
Jest bezglutenowy.
Ma bardzo niską osmolarność.
Nutrison Multi Fibre podaje się najczęściej pacjentom:

niedożywionym lub zagrożonym niedożywieniem,
z dysfagią,
z anoreksją,
wymagającym żywienia za pomocą zgłębników cierpiących z powodu zaparć lub biegunek o podłożu bakteryjnym,
niedożywionym, którzy poddawani byli zabiegom chirurgicznym (w okresie okołooperacyjnym),
niedożywionym z chorobami nowotworowymi,
z chorobami przewlekłymi.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazaniem do stosowania Nutrison Multi Fibre jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosować Nutrison Multi Fibre na zlecenie lekarza.
Nie podawać preparatu Nutrison Multi Fibre niemowlętom oraz pacjentom z galaktozemią, a także chorym wymagającym diety
bezresztkowej.
Stosować ostrożnie u dzieci w wieku 1–6 lat.
Nie podawać Nutrison Multi Fibre dożylnie.
Nie podawać preparatu niemowlętom.
Nie stosować u pacjentów z alergią na białko mleka krowiego.
Nie stosować Nutrison Multi Fibre u pacjentów z galaktozemią.
Nie należy rozcieńczać lub podawać leków do produktu.

Stosowanie
Produkt Nutrison Multi Fibre jest gotowy do użycia. Podawać przez zgłębnik lub stomię w połączeniu z zestawem do żywienia
dojelitowego Flocare® w wersji grawitacyjnej lub w wersji do pompy Flocare® 800.
1500–2000 ml diety pokrywa dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

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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