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Frebini energy fibre EasyBag - do żywienia przez zgłębnik
500ml
 

Cena: 26,65 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Opis produktu
 

Gotowy do użycia, przeznaczony do żywienia dojelitowego przez zgłębnik. Kompletna dieta wysokoenergetyczna 1,5 kcal/ml. Zawiera
błonnik, taurynę, karnitynę i inozytol. Nie zawiera glutenu, klinicznie wolna od laktozy. 

Do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku 1-12 lat zagrożonych niedożywieniem, ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię
i/lub ograniczeniami w przyjmowaniu płynów.

Podawanie:
Dawkowanie powinno być ustalone przez dietetyka lub lekarza. Zalecana średnia porcja podczas żywienia całkowitego: 1-3 lat: 1 l/dobę;
4-6 lat: 1-1,5 l/dobę; 7-10 lat: 1,5 l/dobę; 11-12 lat: 1,5-2 l/dobę. Rozpoczynając żywienie należy stopniowo zwiększać porcję.

Ważne informacje:
Należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Produkt przeznaczony jest do żywienia całkowitego lub uzupełniającego. Podczas
stosowania należy monitorować gospodarkę wodną. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia oraz dorosłym.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego!

Skład:
woda, maltodekstryna, olej roślinny, białko mleka, trójglicerydy o średniej długości łańcucha (MCT), sacharoza, inulina (z cykorii),
celuloza, olej rybny, emulgatory (lecytyna sojowa, E 471), wodorofosforan dipotasu, chlorek potasu, cytrynian sodu, chlorek sodu,
dekstryna pszeniczna, wodorowinian choliny, wit. C, mioinozytol, regulator kwasowości (E 524), tlenek magnezu, tauryna, siarczan cynku,
siarczan żelaza, L-karnityna, niacyna, wit. E, kwas pantotenowy, chlorek manganu, wit. B2, wit. B1, siarczan miedzi, fluorek sodu, wit. B6,
β-karoten, wit. A, kwas foliowy, jodek potasu, chlorek chromu, selenin sodu, molibdenian sodu, wit. K1, biotyna, wit. D3, wit. B12
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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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