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FRESUBIN HEPA DRINK o smaku cappuccino 4 x 200 ml
niedożywienie
 

Cena: 31,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 4 but.a 200ml

Postać płyn doustny

Producent FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościKompletna dieta wysokoenergetyczna (1,3 kcal/ml), o zwiększonej zawartości aminokwasów rozgałęzionych, przeznaczona
do żywienia drogą doustną. Zawiera błonnik, MCT, substancje słodzące oraz kofeinę (4,0 mg/100 ml). Nie zawiera glutenu, klinicznie
wolna od laktozy.Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych, w szczególności z ostrymi i
przewlekłymi zaburzeniami czynności wątroby.Sposób użyciaPowinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od
indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Zalecane podawanie w żywieniu całkowitym: 7-8 butelek (1820-2080 kcal)/dobę lub
uzupełniającym: 2-3 butelki (520-780 kcal)/dobę.WażnePrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie
podawać dzieciom poniżej 3 lat. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom poniżej 6 lat. Podczas stosowania należy
zapewnić odpowiednią podaż płynówPrzechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie można przechowywać w
lodówce maksymalnie przez 24 godziny. Pić powoli. Najlepiej podawać produkt schłodzony.Składnikiwoda, maltodekstryna, oleje
roślinne (olej rzepakowy, olej sojowy), trójglicerydy o średniej długości łańcucha (MCT), białko sojowe, polisacharydy sojowe, białko
mleka, L-leucyna, aromaty (z maltodekstryną z pszenicy), L-walina, chlorowodorek L-argininy, cytrynian potasu, L-izoleucyna, fosforan
wapnia, cytrynian sodu, cytrynian magnezu, substancje słodzące (cyklaminian sodu, sacharynian sodu), chlorek choliny, wit. C, regulator
kwasowości (E 330), tlenek magnezu, węglan wapnia, siarczan żelaza, substancja zagęszczająca (E 407), siarczan cynku, niacyna, wit. E,
chlorek manganu, kwas pantotenowy, fluorek sodu, wit. B2, wit. B6, siarczan miedzi, wit. B1, wit. A, beta-karoten, kwas foliowy, chlorek
chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, selenin sodu, biotyna, wit. K1, wit. D3, wit. B12.Średnia zawartość w 100 mlWartość
energetyczna (550 kJ) 130 kcalTłuszcz (33 kJ%) 4,7 gw tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,0 gw tym MCT 1,7 gw tym kwasy tłuszczowe
jednonienasycone 1,4 gw tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone 1,3 gWęglowodany (53,5 kJ%) 17,4 gw tym cukry 0,7 gw tym laktoza
≤ 0,01 gBłonnik (1,5 kJ%) 1,0 gBiałko (12 kJ%) 4,0 gw tym aminokwasy rozgałęzione (44%) 1,93 gWoda 78 mlOsmolarność 360
mosmol/lOsmolalność 460 mosmol/kg H2OWit. A 70 μg ERβ-karoten 130 μgWit. D3 1,0 μgWit. E 1,33 mg α-ETWit. K1 6,67 μgWit. B1
0,13 mgWit. B2 0,17 mgNiacyna 1,6 mg ENWit. B6 0,16 mgWit. B12 0,27 μgKwas pantotenowy 0,47 mgBiotyna 5,0 μgKwas foliowy 27
μgWit. C 6,67 mgCholina 28 mgSód (Na) 75 mgPotas (K) 120 mgChlorki (Cl) 71,5 mgWapń (Ca) 80 mgMagnez (Mg) 27 mgFosfor (P) 53
mgŻelazo (Fe) 1,33 mgCynk (Zn) 1,2 mgMiedź (Cu) 130 μgMangan (Mn) 0,27 mg Jod (I) 13,3 μgFluorki (F) 0,13 mgChrom (Cr) 6,67
μgMolibden (Mo) 10 μgSelen (Se) 6,67 μgProducentFresenius Kabi Deutschland GmbH61346 Bad
Homburg/NiemcyDystrybutor:Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa
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