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Diben Easy Bag - Dieta normokaloryczna przez zgłębnik
1000ml
 

Cena: 25,90 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Zastosowanie cukrzyca

Opis produktu
 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego.

Kompletna dieta normokaloryczna, przeznaczona do żywienia dojelitowego przez zgłębnik, bogata w tłuszcze oraz jednonienasycone
kwasy tłuszczowe (MUFA), wzbogacona w kwasy tłuszczowe n-3 pochodzące z oleju rybnego, zmodyfikowana pod względem
zawartości węglowodanów, zawierająca skrobię i fruktozę, z niskim indeksem glikemicznym. Bogata w błonnik, nie zawiera glutenu,
klinicznie wolna od laktozy, z niską zawartością sodu i cholesterolu.

Do postępowania dietetycznego u osób niedożywionych lub zagrożonych niedożywieniem, z zaburzeniami metabolizmu glukozy.

Podawanie:
Żywienie całkowite:≥1350 ml/dobę. Rozpoczynając żywienie należy stopniowo zwiększać porcję. 

Ważne informacje: Należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Produkt przeznaczony jest dożywienia całkowitego lub
uzupełniającego. Zaleca się podawanie za pomocą pompy. U chorych z cukrzycą podażdiety należy modyfikować w zależności od
wyników regularnego monitorowania poziomu glukozy we krwi. Podczas stosowania należy zapewnić odpowiednią podaż płynów. Nie
podawać dzieciom poniżej 3 lat.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego!

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 24 godzin.
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć! Nie stosować, jeśli opakowanie jest
uszkodzone, napęczniałe lub zawartość zgęstniała! 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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