
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SUPPORTAN DRINK o smaku owoców tropikalnych 4 x 200
ml
 

Cena: 29,50 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 specjalistyczna, wysokoenergetyczna (1,5 kcal/ml), bogata w białko (27 en%),tłuszcz oraz EPA i DHA
pochodzące z oleju rybnego, przeznaczona do żywienia drogą doustną.Zawiera błonnik i MCT. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od
laktozy.Do postępowania dietetycznego u osób zagrożonych niedożywieniem lub niedożywionych,w szczególności z nowotworami,
przewlekłymi chorobami katabolicznymi i/lub kacheksją.Sposób użyciaPowinno być ustalane przez personel medyczny w zależności od
indywidualnegozapotrzebowania pacjenta. Zalecane podawanie w żywieniu uzupełniającym: 2 butelki (600 kcal)/dobęlub całkowitym: ≤
5 butelek (1500 kcal)/dobę.Instrukcja użycia: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu, opakowanie możnaprzechowywać
w lodówce maksymalnie przez 24 godziny. Przed użyciem wstrząsnąć. Pić powoli!Najlepiej podawać produkt schłodzony.WażneNależy
stosować pod nadzorem lekarza. Odpowiedni jako jedyne źródłopożywienia. W przypadku żywienia całkowitego należy uwzględnić
wysoki poziom oleju rybnegoi białka. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia. Należy zachować ostrożność podczas
podawaniadzieciom poniżej 6 lat. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u chorych na galaktozemię.Podczas stosowania należy
zapewnić odpowiednią podaż płynów. Pakowano w atmosferze ochronnej.Składnikiwoda, białko mleka, sacharoza, maltodekstryna, olej
rybny (z lecytyną sojową), olejeroślinne (olej szafranowy, olej słonecznikowy), trójglicerydy o średniej długości łańcucha (MCT),inulina (z
cykorii), dekstryna pszeniczna, cytrynian potasu, aromaty, emulgatory (lecytyna sojowa,E 471), chlorek sodu, cytrynian sodu, wit. C,
tlenek magnezu, pirofosforan żelaza, cytrynian magnezu,siarczan cynku, niacyna, wit. E, chlorek manganu, kwas pantotenowy, siarczan
miedzi, wit. B2,wit. B6, fluorek sodu, wit. B1, ß-karoten, wit. A, kwas foliowy, jodek potasu, chlorek chromu, seleninsodu, molibdenian
sodu, wit. K1, biotyna, wit. D3, wit. B12.Średnia zawartość w 100 mlWartość energetyczna (630 kJ) 150 kcalTłuszcz (40 kJ%) 6,7 gw tym
kwasy tłuszczowe nasycone 2,8 g

- w tym MCT 1,6 gw tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone 1,6 gw tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone 2,3 gw tym EPA 0,50 gw
tym DHA 0,21 gWęglowodany (31 kJ%) 11,6 gw tym cukry 7,5 g

- w tym laktoza ≤ 0,5 gBłonnik (2 kJ%) 1,5 gBiałko (27 kJ%) 10 gSól 0,12 gWoda 76 mlOsmolarność 385 mosmol/lOsmolalność 510
mosmol/kg H2OŚrednia zawartość w 100 mlWit. A 150 µg ERβ-karoten 375 µgWit. D3 2,5 µgFresenius Kabi Polska Sp. z o.o.0551241/2
13.06.2017Wit. E 3,75 mg α-ETWit. K1 21 µgWit. B1 0,3 mgWit. B2 0,4 mgNiacyna 3,75 mg ENWit. B6 0,43 mgWit. B12 0,75 µgKwas
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pantotenowy 1,5 mgBiotyna 9,4 µgKwas foliowy 62,5 µgWit. C 18,8 mgCholina 2,5 mgŚrednia zawartość w 100 mlSód (Na) 47,5
mgPotas (K) 128 mgChlorki (Cl) 50 mgWapń (Ca) 203 mgMagnez (Mg) 26 mgFosfor (P) 120 mgŻelazo (Fe) 2,5 mgCynk (Zn) 2,0
mgMiedź (Cu) 375 μgMangan (Mn) 0,5 mgJod (I) 37,5 μgFluorki (F) 0,25 mgChrom (Cr) 12,5 μgMolibden (Mo) 18,8 μgSelen (Se) 13,5 μg

ProducentFresenius Kabi Deutschland GmbH61346 Bad Homburg, NiemcyDystrybutor:Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie
13402-305 Warszawa
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