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INNOVITUMB krople 4 ml
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Producent SMART PHARMA

Rodzaj rejestracji Dietetyczny środek spożywczy specjalnego
przeznaczenia medycznego

Opis produktu
 

OpisINNOVITUMB krople 4 mlInnovitumB to produkt postaci zawiesiny w oleju MCT zawierający witaminy wspomagające procesy
krwiotwórcze - witaminę B6, B9 (kwas foliowy) i B12.InnovitumB to innowacyjne połączenie trzech witamin krwiotwórczych – B6, B9 i
B12.InnovitumB zawiera aktywną formę folianu 5-MTHF, łatwo przyswajalną nawet dla osób, które nie metabolizują kwasu foliowego.
Badania naukowe dowodzą, że uzasadnione jest stosowanie biologicznie aktywnej formy folianu (5-MTHF) zamiast syntetycznego
kwasu foliowego. Jest ona szybciej i łatwiej przyswajalna, gdyż nie wymaga przemian metabolicznych.WskazaniaInnovitumB służy do
postępowania dietetycznego w niedokrwistości z niedoboru żelaza.InnovitumB jest przeznaczony dla noworodków, niemowląt i
dzieci.Sposób użyciaDawkowanie i okres stosowania zależą od stanu klinicznego pacjenta, od jego zapotrzebowania na witaminy i
powinny odbywać się według zaleceń lekarza i pod jego nadzorem.W przypadku profilaktyki niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii)
u niemowląt przedwcześnie urodzonych zaleca się podawanie 1 kropli zawiesiny na 1 kg masy ciała pacjenta/dobę.Sugerowane
dawkowanie w celu pokrycia zalecanego dziennego spożycia dla poszczególnych witamin dla różnych grup pacjentów:* na podstawie
Enteral Nutrient Supply for Preterm Infants: Commentary From the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and
Nutrition Committee on Nutrition, 2010 na podstawie Normy żywienia dla populacji polskiej, 2012SkładOlej MCT (średniołańcuchowe
kwasy tłuszczowe), substancja wypełniająca – mono i diglicerydy kwasów tłuszczowych, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
kwas foliowy B9 (L-metylofolian wapnia), witamina B12 (cyjanokobalamina).1 kropla zawiera:wartość energetyczna 1kJ/0kcal,tłuszcz 0g
(w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g), węglowodany 0g (w tym cukry 0g), sól 0,01g, witamina B6 0,15mg, kwas foliowy (B9) 50mcg,
witamina B12 0,3mcg.100ml zawiera:wartość energetyczna 3750kJ/917kcal,tłuszcz 100g (w tym kwasy tłuszczowe nasycone 100g),
węglowodany <0,5g (w tym cukry <0,5g), sól 0,11g, witamina B6 612mg, kwas foliowy (B9) 204000mcg, witamina B12 1200mcg.
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