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PREPARAT DO ŻYWIENIA SONDĄ

• Bardzo dobrze przyswajalny. 
• Niska osmolarność
• Bezglutenowy, 

nie zawiera laktozy.

 

• Zabezpiecza florę bakteryjną dzięki probio-
tycznemu błonnikowy (FOS), który wspiera 
naturalną florę bakteryjną i utrudnia wzrost  
chorobotwórczych bakterii.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

• Białko      15,3 % energii -  4,00 g 
• Węglowodany   53,6 % energii - 14,05 g 
• Tłuszcz    29,8 % energii - 3,47 g
• Probiotyczny błonnik (FOS)  1,3 % energii - 0,70 g
• Wartość energetyczna:  1,0 kcal/ml; 525 kcal/500ml; 1050 kcal/1000ml 
• Osmolarność:   249 mOsm/l 
• Błonnik:    1,76 g w 100 ml, w tym 0,7 g FOS
• Frakcja tłuszczowa:   20% łatwowchłanialne tłuszcze MCT
• Woda:    83,3 ml na 100 ml

Jevity®butelka 500ml
1,0 kcal/ml

Jevity® jest preparatem do żywienia sondą zawierającym rozpuszczalny i nierozpusz-
czalny błonnik, m. in. fruktooligosacharydy (FOS). Jevity® chroni  zrównoważoną florę 
jelitową, reguluje pracę jelit. Przeciwdziała zaparciom i obniża ryzyko wystąpienia bie-
gunek.

Wskazania:   Zbilansowana dieta do wyłącznego bądź 
częściowego żywienia. Długotrwała terapia żywieniowa.  
Zapobiegawczo przy biegunkach, zaparciach, ewentu-
alnie przy antybiotyko- i chemioterapii do stabilizacji 
i wsparcia zdrowej flory jelitowej.

Sposób użycia:         Jevity® z FOS jest preparatem gotowym 
 do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwie-
rać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. 
Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać 
w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. 
Pakowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje:       Preparat Jevity® z FOS przeznaczo-
ny do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować 
wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie podawać dzie-
ciom poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stosować 
z ostrożnością. Nie stosować przy galaktozemii. Nie sto-
sować do infuzji!

Składniki: woda, maltodekstryna, kazeinian sodu 
i wapnia (białko mleka), olej słonecznikowy, olej rzepakowy,  
fruktooligosacharydy (0,7%), olej kukurydziany, olej MCT, 
włókno owsiane (0,5%), błonnik sojowy (0,4%), cytrynian 
potasu, guma arabska (0,2%) , fosforan trójwapniowy, 
emulgator E 472e, chlorek magnezu, chlorek potasu, 
cytrynian sodu, karboksymetyloceluloza (0,1%), chlorek 
choliny, witamina C, difosforan magnezu, tauryna, L-kar-
nityna, regulator kwasowości E 525, zagęszczacz – guma 
gellan E 418, siarczan żelaza, siarczan cynku, stabilizator 
E 330, witamina E, niacyna, pantotenian wapnia, siarczan 
manganu, siarczan miedzi, chlorowodorek pirodyksyny, 
chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, ß-karoten, fluorek 
sodu, witamina A, D3, kwas foliowy, molibdenian sodu, 
jodek potasu, selenian sodu, chlorek chromu, filochinon, 
biotyna, cyjanokobalamina. Może zawierać siarczan ma-
gnezu, chlorek sodu.

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość
energetyczna
Białko 
Węglowodany
Tłuszcz
W tym:
- MUFA 
- PUFA
- Olej MCT
Błonnik 
W tym:
- FOS

441 kJ
105 kcal

4,00 g
14,05 g

3,4 g

1,58 g
0,73 g
1,0 g

1,76 g

0,7 g

Sód
Chlorki
Potas
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Jod
Selen
Mangan

0,09 g
131 mg
157 mg
92 mg
72 mg
22 mg
1,4 mg
1,1 mg
150 µg

13 µg
5,3 µg

0,35 mg

Chrom
Molibden
Fluorek
Witamina A
W tym:
- β-karoten (RE)
Witamina D3
Witamina K1
Witamina C
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B6

6,8 µg
11 µg

0,13 mg
51 µg

31 µg
0,75 µg
6,2 µg
10 mg

0,17 mg
0,2 mg

0,23 mg

Niacyna
Kwas foliowy
Witamina B12
Kwas 
pantotenowy 
Biotyna
Witamina E
Cholina
L-Karnityna
Tauruna 
Woda

1,8 mg
27 µg

0,39 µg

0,93 mg

5 µg
2,3 mg
46 mg
8,4 mg
10 mg

83,3 ml
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• Wysokokaloryczny
• Bardzo dobrze tolerowany 
• Zapewnia równowagę flory je-

litowej dzięki zawartosci  FOS, 
które sprzyjają budowaniu 

naturalnej flory jelitowej  
i hamują wzrost drobno-
ustrojów chorobotwórczych 

• Bezglutenowy, nie zawiera 
laktozy

PREPARAT DO ŻYWIENIA SONDĄ

• Białko    16,5% energii - 6,38 g/100ml
• Węglowodany   52,1% energii - 20,1 g/100ml
• Tłuszcz    28,5% energii - 4,9 g/100ml
• Błonnik   2,9% energii - 2,2 g/100ml  
    w tym FOS 1,0 g /100ml

• Wartość energetyczna:  wysokokaloryczny: 1,5 kcal / ml;
    770 kcal / 500 ml Butelka PE 
• Woda:    76 ml/100 ml
• Osmolarność   397 mOsm/l
• Frakcje tłuszczowe  19,4% łatwo przyswajalne MCT 
    (z olejów roślinnych)

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

WŁAŚCIWOŚCI

Jevity® Hical Butelka 500ml, 1,5 kcal / ml 
zawiera błonnik

Jevity® HiCal dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego 
u osób żywionych przez sondę. Wysokokaloryczny, do żywienia dojelitowego, zawiera nierozpuszczalny i rozpuszczal-
ny błonnik, między innymi, fruktooligosacharydy (FOS). Jevity® HiCal zapewnia równowagę flory jelitowej, reguluje 
pracę jelit, przeciwdziała  zaparciom, jednocześnie zmniejszając ryzyko wystąpienia biegunki.

Wskazania:   Długotrwała terapia dla osob żywionych 
dojelitowo. Zwiększone potrzeby żywieniowe, do po-
stępowania dietetycznego przy zaparciach, restrykcjach 
płynowych, antybiotykoterapii, chemioterapii, biegun-
kach. 

Sposób użycia:  Jevity® HiCal jest preparatem goto-
wym do użytku Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. 
Otwierać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 
24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie 
przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić 
przed światłem. Pakowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje:     Preparat Jevity® HiCal przezna-
czony  do wyłącznego lub częściowego żywienia. Sto-
sować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie podawać 
dzieciom poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stoso-
wać z ostrożnością. Nie stosować przy galaktozemii.  
Nie stosować do infuzji!

Składniki:  woda, maltodekstryna, kazeinian sodu 
i wapnia (białko mleka), olej słonecznikowy, olej rzepa-
kowy, izolat białka sojowego, fruktooligosacharydy (1%), 
oleje roślinne (triglicerydy o średniej długości łańcucha 
/ MCT), włókna owsa (0,5%), włókna soi(0,5%), cytrynian 
potasu, guma arabska (0,2%), fosforan wapnia, cytrynian 
sodu,emulgator lecytyna sojowa, chlorek magnezu, kar-
boksymetyloceluloza (0,1%),fosforan magnezu, chlorek 
potasu, chlorek choliny, wit. C, tauryna, regulator kwa-
sowościE 525, L-karnityna, siarczan żelazawy, siarczan 
cynku, stabilizator E 330, wit. E, nikotynamid,olej kukury-
dziany, pantotenian wapnia, siarczan manganu, siarczan 
miedzi, wit. B6, B1, B2, A, ß-karoten, kwas foliowy, molib-
denian sodu, selenian sodu, chlorek chromu, jodek pota-
su, biotyna, wit K1, D3, B12, dwufosforan potasu, siarczan 
magnezu, chlorek sodu.

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość  
energetyczna
Tłuszcz  (28,5% E.)
w tym nasycone 
kwasy tłuszczowe
Węglowodany 
(52,1% E.)
w tym cukier
Błonnik (2,9% E.)
w tym FOS 
Białko (16,5 % E.)
Sól

649/154
KJ/kcal

4,9 g
1,15 g

20,10 g

1,30 g
2,2 g 
1,0  g

6,38 g
0,35 g

Wit.A (RE)
w  tym 
beta-karoten (RE)
Wit. D3
Wit. E (α TE)
Wit. K1
Wit. C
Kwas foliowy
Wit. B1
Wit. B2
Wit. B6
Wit. B12

159,5 µg
  34,5 µg

1,0 µg
2,6 mg
8,0 µg
13 mg
40 µg

0,26 mg
0,34 mg
0,39 mg
0,40 µg

Niacyna 
Kwas 
pantotenowy
Biotyna
Sód
Potas
Chlorek
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk

2,9 mg
1,3 mg

7,2 µg 
0,14 g

165 mg
145 mg
100 mg
100 mg

31 mg
2,2 mg
1,9 mg

0,50 mg
250 µg

15 µg
7,6 µg
10 µg
15 µg

15 mg
12 mg
60 mg

76 g
397  

mOsm/l

Mangan
Miedź
Jod
Selen
Chrom
Molibden
Tauryna
L-Karnityna
Cholina
Woda
Osmolarność
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PREPARAT DO ŻYWIENIA SONDĄ

• Bardzo dobrze przyswajalny. 
• Nie zawiera błonnika.
• Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

• Białko:     15,9 % energii -  4,00 g 
• Węglowodany:   53,8 % energii - 13,56 g 
• Tłuszcz:    30,3 % energii - 3,40 g
• Frakcje tłuszcz.   19% łatwo przyswajalne tłuszcze MCT 
  (z olejów roślinnych):
• Wartość energetyczna:  1,0 kcal/ml;  505 kcal/500ml
• Osmolarność:   244 mOsm/l
• Woda:    84,9 ml/100ml

Osmolite®

Wskazania:  Osmolite® jest przeznaczony do po-
stępowania dietetycznego u osób z niewydolnością 
wielonarządową, po rozległych zabiegach w obrębie jamy 
brzusznej, z niedoczynnością zewnątrzwydzielniczą 
trzustki. Preparat ma szczególne znaczenie u osób z upośle-
dzoną funkcją przewodu pokarmowego. Do postępowania 
dietetycznego u pacjentów żywionych sondą. 
Osmolite® jest kompletnym, zbilansowanym i normoka-
lorycznym preparatem do żywienia sondą. Nie zawiera 
laktozy. Bezglutenowy. 

Sposób użycia:    Osmolite® jest preparatem gotowym 
do użytku Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwie-
rać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. 
Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać 
w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pa-
kowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje:    Preparat Osmolite® przeznaczo-
ny  do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować 

wyłącznie pod nadzorem lekarza Nie podawać dzieciom 
poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stosowaćz ostroż-
nością. Stosować u dzieci tylko na zalecenie lekarza. Nie 
stosować przy galaktozemii. Nie stosować do infuzji!

Składniki:   woda, maltodekstryna, kazeiniany sodu 
 i  wapnia (białko mleka), olej słonecznikowy, olej rzepakowy, 
izolat białka sojowego, oleje roślinne (średnie łańcuchy 
triglicerydów / MCT), cytrynian potasu, emulgator – 
lecytyna sojowa, fosforan trójwapniowy, chlorek ma-
gnezu, chlorek potasu, cytrynian sodu, chlorek choliny, 
zagęszczacz E407, dwufosforan potasu, siarczan magne-
zu, witamina C, regulator kwasowości E 525, siarczan 
żelazawy, siarczan cynku, stabilizator E 330, witamina E, 
nikotynamid, pantotenian wapnia, siarczan manganu, olej 
słonecznikowy, siarczan miedzi, witamina B6, B1, B2, A, 
kwas foliowy, molibdenian sodu, selenian sodu, chlorek 
chromu, jodek potasu, biotyna, witamina K1, D3, B12, 
może  zawierać chlorek sodu.

butelka 500ml
1,0 kcal/ml

Osmolite® dieta startowa ( np.: zespół jelita krótkiego lub przejście z całkowitego żywienia pozajelitowego), izotoniczna, 
zmniejsza ryzyko biegunek osmotycznych, zawiera łatwiej trawione i wchłaniane tłuszcze MCT (trójglicerydy o średniej 
długości łańcucha węglowego). Dieta bez resztek pokarmowych, umożliwia wprowadzenie żywienia enteralnego we 
wczesnym okresie pooperacyjnym.

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość
energetyczna
Białko
Węglowodany
W tym:
- Laktoza
Tłuszcz
W tym:
- olej MCT
Sód
Chlorki
Potas

424 kJ
101 kcal

4,00 g
13,56 g

≤ 0,02 g
3,40 g

0,66 g
88 mg

136 mg
148 mg

Wapń 
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Jod
Selen
Mangan
Chrom
Molibden
Wit. A

68 mg
68 mg
20 mg
1,4 mg
1,3 mg
170 µg

11 µg
6,0 µg

0,38 mg
6,5 µg
12 µg

108 µg

Wit. D3
Wit. K1
Wit. C
Wit. B1
Wit. B2
Wit. B6
Niacyna
Kwas foliowy
Wit. B12
Kwas
pantotenowy
Biotyna 

0,73 µg
5,2 µg
10 mg

0,16 mg
0,18 mg
0,22 mg

1,7 mg
23 µg

0,34 µg

0,78 mg

4,6 µg

Wit. E
Cholina
Woda
Jednostki
chlebowe

2,1 mg
56 mg

84,9 ml

1,1WW
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PREPARAT DO PICIA I ŻYWIENIA SONDĄ

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

WŁAŚCIWOŚCI

Glucerna®butelka 500ml
1,0 kcal/ml  

Glucerna® jest  preparatem o obniżonej zawartości węglowodanów. Zawiera rozpuszczalny błonnik  pokarmowy oraz 
nasycone kwasy tłuszczowe. Glucerna® jest doskonałym produktem do dietetycznego odżywiania pacjentów z upo-
śledzoną tolerancją glukozy.

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznacze-
nia medycznego (zbilansowana dieta). Do dietetyczne-
go postępowania u pacjentów odżywianych dojelitowo. 
Glucerna® jest kompetną zbilansowaną dietą zawierają-
cą nasycone kwasy tłuszczowe oraz rozpuszczalny błon-
nik. Bezglutenowa. Nie zawiera laktozy. 

Wskazania:    Do dietetycznego postępowania u pacjen-
tów wymagających wsparcia żywieniowego. Odpowied-
ni  dla  osób z upośledzoną tolerancją glukozy.

Sposób użycia: Glucerna® jest preparatem gotowym 
do użytku Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwie-
rać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. 
Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać 
w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pa-
kowane w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje:  Preparat Glucerna® przeznaczony  
do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować 

wyłącznie pod nadzorem lekarza. U dzieci stosować wy-
łącznie na polecenie lekarza. Nie stosować przy galakto-
zemii. Nie stosować pozajelitowo!

Składniki:   woda, maltodekstryna, kazeinian sodu 
i wapnia (białko mleka),olej rzepakowy, olej słoneczni-
kowy, kwas oleinowy, włókna sojowe, fruktoza, lecytyna 
emulgator (soja), aromat, chlorek magnezu, cytrynian 
sodu, fosforan wapnia, chlorek potasu, regulator kwa-
sowości E 525, myo-inozytol, cytrynian potasu, chlorek 
choliny, difosforan potasu, witamina C, tauryna, L-karni-
tyna, siarczan żelaza, siarczan cynku, nikotynamid, siar-
czan manganu, pantotenian wapnia, olej kukurydziany, 
siarczan miedzi, witamina B6, witamina B1, witamina 
B2,witaminyaA, β-karoten, olej roślinny (trójglicerydy 
średniołańcuchowe / MCT), kwas foliowy, molibdenian 
sodu, chlorek chromu, selenian sodu, jodek potasu, bio-
tyna, witamina K1, witamina D3, witamina B12. Może za-
wierać: witaminę E, regulator kwasowości E330, siarczan 
magnezu, chlorek sodu.

• Bardzo dobrze przyswajalny.
• Zmniejsza poposiłkowy wzrost cukru we krwi.
• Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
• Przyjemny smak waniliowy.
• Również jako praktyczna i pełnowartościowa przekąska.

• Białko    16,5 % energii - 4,05g/ 100ml 
• Węglowodany     32,2 % energii - 9,2g/ 100ml
• Tłuszcz   48,5 % energii - 5,13g/ 100ml
• Błonnik:    2,8% energii – 1,7g/ 100ml (w tym FOS 0,80g/ 100ml)

• Wartość energetyczna:  1,0 kcal/ml; 500 kcal/500ml 
• Osmolarność:    558 mOsm/l
• Błonnik:    1,7g/100 ml w tym FOS 0,80 g/100ml
• Węglowodany:   9,2 g/100ml
• Tłuszcze:    5,13g/100ml, 
     w tym: nasycone kwasy tłuszcz.: 0,35 g/100 ml, 
• Woda:    84,4 ml na 100 ml

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość  
energetyczna
Tłuszcz  (48,5% E.)
w tym nasycone 
kwasy tłuszczowe
Węglowodany 
(32,2% E.)
w tym cukier
Błonnik (2,8% E.)
w tym FOS 
Białko (16,5 % E.)
Sól

417/100 
KJ/kcal

5,13 g
0,35 g

9,20 g

4,3   g
1,7   g 
0,80 g
4,05 g
0,24 g

Wit.A (RE)
w  tym beta- 
-karoten (RE)
Wit. D3
Wit. E  (α TE)
Wit. K1
Wit. C
Kwas foliowy
Wit. B1
Wit. B2
Wit. B6
Wit. B12

125  µg
  85  µg

0,85 µg
1,7 mg
10 µg
11 mg
25 µg

0,15 mg
0,18 mg
0,21 mg
0,30 µg

Niacyna 
Kwas 
pantotenowy
Biotyna
Sód
Potas
Chlorek
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk

1,7 mg
0,70 mg

4,0 µg 
0,094 g
140 mg
125 mg

70 mg
65  mg
21 mg
1,4 mg
1,2 mg

0,33 mg
160 µg

11 µg
6,0 µg
5,7 µg
10 µg
11 mg
85 mg
43 mg
84,4 g

558 
mOsm/l

Mangan
Miedź
Jod
Selen
Chrom
Molibden
Tauryna
Inozytol
Cholina
Woda
Osmolarność
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SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO PICIA I ŻYWIENIA SONDĄ
• Wzbogacony o kwas foliowy.
• Nie zawiera chromu i molibdenu.
• Zredukowana ilość potasu, witaminy A 

i witaminy D3. 
• Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
• Przyjemny waniliowy smak.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML

• Białko    18 %  energii -  8,10 g 
• Węglowodany   30 % energii - 17,74 g
• Tłuszcz   49 % energii  -  9,77 g 
• Probiotyczny błonnik  1,5 % energii - 1,26 g w tym FOS 0,84 g
• Wartość energetyczna:  1,8 kcal/ml; 900 kcal/500ml
• Osmolarność:   538 mOsm/l
• Zawartość błonnika:   1,26 g w 100 ml, w tym 0,84 g FOS
• Zawartość białka:   8,1 g w 100 ml
• Stosunek kalorii do azotu:  139 kcal/g N 
• Minerały:  - Sód:   70 mg w 100 ml
  - Potas:  106 mg w 100 ml
  - Wapno:  106 mg w 100 ml
  - Fosfor:  72 mg w 100 ml 
• Woda:    73,3 g na 100 ml

Nepro® HP butelka 500ml, 220 ml 
1,8 kcal/ml  

• Przy niewydolności nerek wyma-
gającej dializowania.

• Wysokoenergetyczny, aby zabez-
pieczyć zapotrzebowanie kalo-
ryczne przy restrykcji płynów.

• 18 % energii pochodzącej z białka.

Nepro® HP jest specjalistycznym,  wysokokalorycznym  preparatem do picia i żywienia sondą dla pacjentów z niewy-
dolnością nerek wymagających  leczenia dializą.

Wskazania:    Do dietetycznego postępowania u pacjentów 
z niewydolnością nerek, wymagających leczenia dializą.

Sposób użycia:   Nepro® HP jest preparatem gotowym 
do użytku Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwie-
rać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. 
Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać 
w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pa-
kowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje:   Preparat Nepro® HP przeznaczo-
ny  do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować 
wyłącznie pod nadzorem lekarza. U dzieci stosować wy-
łącznie na polecenie lekarza. Nie stosować przy galakto-
zemii. Nie stosować pozajelitowo!

Składniki:   woda, maltodekstryna, olej słonecznikowy 
o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, kazeinian 
wapnia, magnezu i sodu (białko mleka), olej rzepako-
wy, sacharoza, izolat białka mleka, fruktooligosachary-
dy, emulgator - lecytyna sojowa (E322), cytrynian sodu, 
chlorek sodu, cytrynian wapnia, siarczan magnezu, siar-
czan żelazawy, siarczan cynku, diwodorofosforan wap-
nia, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, 
chlorek chromu, molibdenian sodu, selenian sodu, wę-
glan wapnia, substancje smakowe i zapachowe, środek 
zagęszczający E460, E466, L-karnityna, chlorek choliny, 
wit. C, nikotynamid, pantotenian wapnia, wit.B6, wit.B1, 
wit.B2, wit. E, wit. A, kwas foliowy, biotyna, wit. K1, wit D3, 
wit.B12, tauryna.

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość
energetyczna
Białko
Węglowodany
w  tym
- cukier
w tym
- laktoza
Tłuszcz
w tym
- MUFA
- PUFA

180 kcal
752 kJ

8,1 g
14,74g

3,2 g

≤ 0,04 g
9,77 g

7,08g
1,53 g

Błonnik 
w tym
- FOS 
Sód   
Chlorki                         
Potas 
Wapń 
Fosfor 
Magnez 
Żelazo 
Cynk 
Miedź

1,26 g

0,84 g
0,07 g

106 mg
106 mg
137 mg
72 mg
21 mg
1,9 mg
1,9 mg
210 µg

Jod
Selen
Chrom
Mangan 
Wit. A (RE)
Wit. D3
Wit. K1
Wit. C
Wit. B1
Wit. B2
Wit. B6
Niacyna (NE) 

16 µg
7,4 µg
4,5 µg

0,55 mg
63,4 µg

1,2 µg
9,0 µg

10,5 mg
0,42 mg
0,50 mg
0,86 mg

3,4 mg

Kwas foliowy           
Wit. B12
Kwas 
pantotenowy  
Biotyna   
Wit. E (α-TE)  
Cholina 
Karnityna 
Tauryna                  
Woda 

60   µg
0,85 µg

1,6 mg

9,0 µg
3,4 mg

63,5 mg
26,5 mg
16   mg
73,29 g
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Nepro® LP jest wysokokalorycznym specjalistycznym preparatem do picia i żywienia sondą dla pacjentów 
z niewydolnością nerek. Składniki odżywcze dopasowane są do chorób nerek, obniżona zawartość białka.

Wskazania:      Dietetyczny środek spożywczy specjal-
nego przeznaczenia medycznego (zbilansowana dieta). 
Do dietetycznego postępowania u pacjentów z niewy-
dolnością nerek. Nepro® LP jest kompletnym, zbilanso-
wanym, wysokokalorycznym preparatem do picia i ży-
wienia sondą. Bezglutenowy.

Sposób użycia:   Nepro® LP jest preparatem goto-
wym do użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. 
Otwarte opakowanie przechowywać w lodówce i zużyć 
w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opako-
wanie przechowywać w temperaturze pokojowej. 

Ważne informacje:        Preparat Nepro® LP przeznaczo-
ny do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować 
wyłącznie pod nadzorem lekarza. U dzieci stosować wy-
łącznie na polecenie lekarza. Nie stosować przy galakto-

zemii. Nie stosować pozajelitowo!

Składniki:      woda, maltodekstyryna,olej słonecznikowy 
o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej rzepako-
wy, kazeinian sodu (białko mleka), sacharoza, fruktooli-
gosacharydy, izomaltuloza,cytrynian potasu, cytrynian 
sodu, chlorek magnezu, chlorek potasu, dwufosforan 
magnezu, siarczan żelazawy, siarczan cynku, siarczan 
miedzi, siarczan manganu, chlorek chromu, jodek pota-
su, molibdenian sodu selenian sodu, emulgator - lecyty-
na sojowa, aromat, chlorek choliny, wit. C, niacynamid, 
pantotenian wapnia, wit. B6, B1, B2, E, wit.A, kwas folio-
wy, biotyna, wit. K1, D3, B12, L-karnityna, stabilizator E 
407, tauryna.

Nepro® LP butelka 220 ml 
1,8 kcal/ml  

SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO PICIA.

• Przy niewydolności nerek.
• Wysokoenergetyczny, aby zabezpieczyć 

zapotrzebowanie kaloryczne przy 
restrykcji płynów.

• Ubogobiałkowy: 10 % energii z białka. 
• Obniżona zawartość sodu.

• Wzbogacony w kwas foliowy.
• Bez dodatku chromu i molibdenu.
• Obniżona zawartość potasu, 

witaminy A i witaminy D3.
• Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
• Przyjemny smak waniliowy.

• Białko:    10 % energii - 4,52 g
• Węglowodany:  38 % energii - 18,53 g
• Tłuszcz:               48,5 % energii -    9,70 g 
• Błonnik:    1,5 % energii -  1,26 g w tym FOS  0,88 g
• Poliole:    2 % energii - 1,25 g
• Wartość energetyczna:   1,8 kcal/ml; 396kcal/220ml  
• Osmolarność:   590 mOsm/l
• Błonnik:    1,26g/100ml, w tym 0,88 g FOS 
• Zawartość białka:   4,52g/100ml
• Stosunek kalorii do azotu:  249 kcal/g N 
• Minerały:    Sód: 80mg/100ml,  Potas: 114mg/100ml, 
    Wapń: 73mg/100ml,  Fosfor: 65mg/100 ml 
• Woda:    73,7 g na 100 ml

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość
energetyczna
Białko
Węglowodany
- w tym cukier
- w tym poliole
Tłuszcze
Błonnik
- w tym FOS
Sód

180 kcal 
752 kJ

4,52   g
18,53 g
6,10 g
1,25 g

9,7 g
1,26 g
0,88 g
80 mg

Potas
Chlorki
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Mangan
Jod

114 mg
93 mg
73 mg
65 mg
21 mg
1,9 mg
1,9 mg
211 µg

0,21 mg
16 µg

Molibden
Chrom
Selen
Witamina  A
Witamina  D3
Witamina  E
Witamina  K1
Witamina  C
Witamina  B1
Witamina  B2

8,0 µg
12,7 µg

7,6 µg
95 µg  
1,2 µg

3,4 mg
8,4 µg 
11 mg

0,42 mg
0,50 mg

Witamina  B6
Witamina  B12
Niacyna
Kwas foliowy
Biotyna
Kwas pantotenowy
Cholina
Karnityna
Tauryna
Woda

0,50 mg
0,85 µg
3,4 mg
60 µg
9,0 µg
1,6 mg
63 mg
27 mg
16 mg

73,72 g
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PREPARAT DO PICIA I ŻYWIENIA SONDĄ

• Nie zawiera błonnika 
• Zmniejszona produkcja CO2- dzięki obniżonej zawartości węglowodanów.
• Wysokokaloryczny, pozwala pokryć podwyższone zapotrzebowanie na energię.
• Bezglutenowy, nie zawiera laktozy.
• Smak waniliowy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

• Białko      16,5 % energii -  6,25 g 
• Węglowodany   28,0 % energii - 10,57 g 
• Tłuszcz    55,5 % energii - 9,33 g
• Frakcje tłuszcz.   20% łatwo wchłanialne tłuszcze MCT 44 % 

nienasycone kwasy tłuszczowe (4,1 g w 100 ml), 
proporcja ω 6 : ω 3 kwasy tłuszcz.: 3,8 : 1

• Wartość energetyczna:  1,5 kcal/ml;  755 kcal/500ml
• Osmolarność   383 mOsm/l
• Woda    78,6 ml/100ml

Pulmocare®

Pulmocare® jest przeznaczony do postępowania dietetycznego u chorych z zaburzeniami funkcjonowania układu 
oddechowego. Pulmocare® stanowi kompletną, zbilansowaną, wysokoenergetyczną, niskowęglowodanową dietę do-
ustną, przeznaczoną również do podawania przez zgłębnik. Nie zawiera laktozy i glutenu.

Wskazania:    Do dietetycznego postępowania u pacjen-
tów odżywianych dojelitowo. Kompletna, zbilansowana, 
bogatotłuszczowa i wysokokaloryczna dieta. Do stoso-
wania przy długotrwałej terapii żywieniowej, chronicz-
nej niewydolności oddechowej, przewlekłej obturacyj-
nej chorobie płuc (COPD),  zwłóknieniu torbielowatym/
mukowiscydozie.

Sposób użycia:  Pulmocare Abbott® jest preparatem 
gotowym do użytku Przed użyciem energicznie wstrzą-
snąć. Otwierać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w 
ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowa-
nie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić 
przed światłem. Pakowano w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje:     Preparat Pulmocare Abbott® prze-
znaczony do wyłącznego lub częściowego żywienia. 
Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza Nie podawać 
dzieciom poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stosować 
z ostrożnością. Nie stosować przy galaktozemii. Nie sto-
sować do infuzji!

Składniki:  woda, kazeinian  sodu i wapnia (białko 
mleka), sacharoza, olej rzepakowy o niskiej zawartości 
kwasu erukowego, maltodekstryna, olej MCT, olej kukury-
dziany, olej, cytrynian potasu, chlorek magnezu, fosforan 
wapnia, cytrynian sodu, wodorofosforan potasu, chlo-
rek sodu, siarczan żelaza, siarczan cynku, siarczan 
manganu, siarczan miedzi, molibdenian sodu, chlo-
rek chromu, selenian sodu, jodek potasu, olej słonecz-
nikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, 
emulgator-lecytyna sojowa (E322), substancje sma-
kowe i zapachowe, chlorek choliny, kwas askorbi-
nowy, octan D- α- tokoferylu, niacynamid, pantote-
nian wapnia, ß-karoten, chlorowodorek pirodyksyny, 
palmitynian witaminy A, chlorowodorek tiaminy, rybo-
flawina, witamina D3, kwas foliowy, biotyna, filochinon, 
cyjanokobalamina, tauryna, L-karnityna,  zagęszczacz – 
guma gellan (E 418), regulator kwasowości (E 525). Może 
zawierać siarczan magnezu, chlorek potasu.

butelka 500ml
1,5 kcal/ml

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość 
energetyczna
Białko
Węglowodany
W tym
- Laktoza
Tłuszcz
Sód
Potas
Chlorki
Wapń

631 kJ
151 kcal

6,25 g
10,57 g

(≤) 0,02 g
9,33 g

131 mg
196 mg
132 mg
100 mg

Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Mangan
Miedź
Jod
Molibden
Chrom
Selen
Wit. A (RE)

100 mg
30 mg
2,0 mg
1,7 mg

0,48 mg
220 µg

16 µg
16 µg
10 µg
7,7 µg

150 µg

Kwas foliowy
Biotyna 
Cholina
Kwas 
pantotenowy
L-karnityna
Tauryna
Woda 
Jednostki 
chlebowe

6,5 µg
1,1 mg
12 mg

64 mg

16 mg
67 µg

78,6 ml 

0,88WW

w tym
- β-karoten (RE)
Wit. D3
Wit. E (α-TE)
Wit. K1
Wit. C
Wit. B1
Wit. B2
Wit. B6
Wit. B12
Niacyna (NE)

67 µg
1,1 µg

3,0 mg
8,5 µg
15 mg

0,25 mg
0,30 mg
0,35 mg
0,50 µg
2,8 mg

38 µg
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Średnia zawartość w 100 ml
Wartość 
energetyczna
Białko
Węglowodany 
W tym
- Cukier 
- Laktoza 
Tłuszcz 
W tym
nasycone kwasy 
tłuszczowe 
wielonasycone
kwasy tłuszczowe

633 kJ
152 kcal

6,25 g
10,6 g

5,84 g
≤ 0,02 g

9,37 g

3,06 g

3,24 g

- GLA 
– EPA 
Błonnik 
Sód 
Chlorki 
Potas 
Wapń 
Fosfor  
Magnez 
Żelazo 
Cynk
Miedź
Jod

0,41 g
0,53 g
0,01 g
0,13 g

169 mg
196 mg
106 mg
100 mg

32 mg
2,0 mg
1,8 mg
220 µg

16 µg

Selen 
Mangan 
Chrom 
Molibden 
Wit. A (RE)
w tym
-β-karoten (RE)
Wit. D3 
Wit. K1 
Wit. C
Wit. B1
Wit. B2
Wit. B6

7,7 µg
0,53 mg

13 µg
16 µg

225 µg

67 µg
1,1 µg
10 µg

84 mg
0,32 mg
0,36 mg
0,43 mg

2,9 mg
42 µg
0,6 µg

1,3 mg

6,0 µg
21 mg
64 mg
12 mg
32 mg

78,6 ml

0,9 WW

Niacyna (NE)
Kwas foliowy
Wit. B12
Kwas 
pantotenowy
Biotyna 
Wit. E (α-TE)
Cholina
L-karnityna
Tauryna
Woda
Jednostki 
chlebowe

SPECJALISTYCZNY PREPARAT DO ŻYWIENIA SONDĄ

• Pacjenci OIOM
• Bogaty w kwasy EPA+GLA
• Podwyższone wartości antyoksydantów 
• Właściwości przeciwzapalne dzięki wysokiej zawartości 

kwasów EPA i GLA. 
• Wysoka zawartość antyoksydantów chroni przed procesami 

oksydacyjnymi.
• Wysokokaloryczna. Nie zawiera błonnika.
• Wysoce skuteczny przy uszkodzeniu płuc i sepsie/wstrząsie 

septycznym.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

• Białko      16,5 % energii -  6,25 g 
• Węglowodany    27,9 % energii - 10,60 g 
• Tłuszcz     55,6 % energii - 9,37 g
• Wartość energetyczna:   1,5 kcal/ml;  760 kcal/500ml
• Osmolarność:    384 mOsm/l 
• Frakcja tłuszczowa:   25% tłuszcze MCT 
     EPA:  0,53 g/100 ml,
     GLA: 0,41 g/100 ml,
   Stosunek ω 6- : ω 3-kwasy tłuszcz.: 1,5 : 1 
• Antyoksydanty:  
- Selen     7,7 µg /100 ml
- Witamina A 
  (równoważnik retinolu)   225 µg /100 ml, 
   w tym β-karoten (RE)   67 µg /100 ml
- Witamina E 
   (α-Tocopherol-równoważnik)  21 mg /100 ml
- Witamina C (kwas askorbinowy)  84 mg /100 ml 
• Woda:     78,6 ml na 100 ml

Oxepa® butelka 500ml
1,5 kcal/ml

Oxepa® jest wysokokalorycznym, specjalistycznym preparatem  przeznaczonym dla pacjentów wentylowanych me-
chanicznie, w szczególności pacjentów z sepsą, ostrym uszkodzeniem płuc (ALI –Acute Lung Injury) lub zespołem 
ostrych zaburzeń oddechowych (ARDS-Acute Respiratory Distress Syndrome). Oxepa jest niskowęglowodanową, wy-
sokokaloryczną dietą do żywienia przez zgłębnik, zawierającą unikalny, opatentowany zestaw kwasów tłuszczowych: 
kwas gamma-linolenowy i kwas eikozapentaenowy (GLA/EPA) a także zwiększoną ilość antyoksydantów – witaminy C 
i E, tak aby zaspokoić potrzeby pacjentów z wyżej wymienionymi schorzeniami. 
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Wskazania:      

Do dietetycznego postępowania u pacjentów OIOM wspomaganych oddechowo, np.:
- przy ostrym zapaleniu płuc,
- przy ostrej niewydolności oddechowej,
- w zespole ostrych zaburzeń oddechowych
  (ARDS-Acute Respiratory Distress Syndrome), 
- w zespole ogólnoustrojowej reakcji zapalnej 
  (SIRS - Systemic Inflammatory Response Syndrome),
- Multiorgan Distress Syndrom (MODS),
- sepsa/wstrząs septyczny.

Do dietetycznego postępowania u pacjentów OIOM wspomaganych oddechowo. Oxepa® jest 
kompletną, zbilansowaną, wysokokaloryczną dietą do żywienia przez sondę. Wzbogacona 
w ω-6-kwasy tłuszczowe GLA (gamma-linolenowy) oraz ω-3- -kwasy tłuszczowe EPA (eikozapenta-
enowy), a także antyoksydanty (Wit. E i Wit. C). Preparat bogatotłuszczowy, co sprzyja zredukowaniu 
produkcji CO2. Nie zawiera laktozy.

Sposób użycia:   Oxepa® jest preparatem gotowym do użytku Przed użyciem energicznie wstrzą-
snąć. Otwierać bezpośrednio przed użyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte 
opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem. Pakowano w atmosferze 
ochronnej.

Ważne informacje:   Oxepa® jest przeznaczona do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować 
wyłącznie pod nadzorem lekarza. Nie podawać dzieciom poniżej 1 roku życia, u dzieci do lat 4 stosować 
z ostrożnością. Nie stosować przy galaktozemii. Nie stosować do infuzji!

Składniki:  woda, kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), sacharoza, maltodekstryna, olej 
rzepakowy o niskiej zawartości kwasu erukowego, olej MTC (trójglicerydy o średniej długości 
łańcucha węglowego), olej z sardynek (rybi olej),olej z ogórecznika, składniki mineralne (cytrynian 
potasu, chlorek magnezu, fosforan wapnia, cytrynian sodu, chlorek potasu, wodorofosforan potasu, 
chlorek sodu, siarczan żelaza, siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi, chlorek chromu, 
molibdenian sodu, selenian sodu, jodek potasu), emulgator–lecytyna sojowa (E322), witaminy (kwas 
askorbinowy,  chlorek choliny, octan α-tokoferylu, niacynamid, pantotenian wapnia, palmitynian 
witaminyA, ß-karoten, chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirodyksyny,kwas foliowy, 
biotyna, filochinon, witamina D3, cyjanokobalamina), tauryna, L-karnityna i zagęstnik – guma gellan 
(E418). 

Może zawierać: siarczan magnezu.

Oxepa®butelka 500ml
1,5 kcal/ml
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• Wysokokaloryczny, pokrywa podwyższone 
zapotrzebowanie na kalorie przy stresie 
metabolicznym.

• Podwyższona zawartość białka.
• Łatwe wchłanianie białka dzięki białkom 

częściowo hydrolizowanym.
• Podwyższona zawartość argininy sprzyjają-

cej stymulacji systemu immunologicznego.

• Znacznie podwyższona zawartość tłuszczów 
MCT umożliwiająca niezależną od kwasów 
żółciowych sorpcję tłuszczów przy złym 
przyswajaniu/zaburzeniu wartości  
tłuszczów

• Wspiera proces gojenia dzięki wysokiej  
zawartości cynku, witaminy A i C.

• Nie zawiera laktozy, produkt bezglutenowy.

STRES METABOLICZNY | DIETA WYSOKOBIAŁKOWA

• Białko 20,5% energii - 6,7 g 
• Węglowodany 54,1% energii - 17,7 g 
• Tłuszcz 25,4% energii - 3,7 g
• Wartość energetyczna:1,31 kcal/ml; 655 kcal/500ml
• Osmolarność: 308 mOsm/l
• Zawartość białka: 6,7g
• Frakcje białkowe: 72,2% kazeinian sodu hydrolizat, 

27,8% hydrolizat białka serwatki w tym 13% arginina

• Frakcje tłuszczowe: 40% tłuszcze 
MCT (z olejów roślinnych), 40% olej 
rzepakowy, 16% olej kukurydziany,  
4% lecytyna, stosunek kwasów 
tłuszczowych ω6 : ω3: 4,7 : 1   

• Cynk: 3,4 mg/100ml
• Woda: 80,3/100ml

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

Perative® butelka 500 ml 
1,3 kcal/ml  

Perative® jest półelementarnym specjalistycznym preparatem do żywienia sondą niezawierającym błonnika. Dieta 
pokrywa podwyższone zapotrzebowanie na substancje odżywcze przy niedoborze białka, złym przyswajaniu, oraz  
wspiera system immunologiczny przy stresie metabolicznym, do stosowania przy zaburzeniach czynnościowych pracy 
przewodu pokarmowego (żywienie pooperacyjne, ciężkie zakażenia).

Wskazania:  Do dietetycznego postępowania u pacjen-
tów z nieprawidłowym wchłanianiem, odleżynami lub 
w przypadkach stresu metabolicznego, u których podwyż-
szone jest zapotrzebowanie na argininę. Wczesne odżywia-
nie dojelitowe/enteralne (także przy jelicie cienkim), podwyż-
szone zapotrzebowanie na białko, przy otwartych ranach, 
przetokach, odleżynach, w żywieniu przed- i pooperacyj-
nym.  Perative® jest wysokokalorycznym, kompletnym, 
zbilansowanym i bogatobiałkowym preparatem do ży-
wienia sondą z częściowo zhydrolizowanym białkiem.  
Wzbogacony argininą, witaminą A, C i cynkiem. Nie za-
wiera laktozy. Produkt bezglutenowy.

Sposób użycia:  Perative® jest preparatem gotowym do 
użytku. Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Otwierać 
bezpośrednio przed spożyciem i zużyć w ciągu 24 godzin. 
Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowanie przechowywać 
w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem.

Ważne informacje:     Perative® jest przeznaczony do wy-
łącznego lub częściowego żywienia. Stosować wyłącznie 
pod nadzorem lekarza. Nie stosować u dzieci poniżej 1 
roku życia, u dzieci do lat 4 stosować z ostrożnością. Nie 
stosować przy galaktozemii. Nie stosować do infuzji!

Składniki:    woda, kazeinian sodu - hydrolizat, hydrolizat 
serwatki i białka mleka, maltodekstryna, olej rzepakowy, olej 
kukurydziany, MCT z olejów roślinnych, lecytyna, chlorek 
sodu, cytrynian potasu, regulator kwasowości E 330, E 525, 
fosforan wapnia, chlorek magnezu, emulgator - lecytyna 
sojowa, wit. C, chlorek choliny, dwufosforan potasu, sub-
stancja zagęszczajaca E407, chlorek potasu, tauryna, siar-
czan cynku, L-karnityna, siarczan żelazawy, wit. E,  niko-
tynoamid, pantotenian wapnia, siarczan manganu, wit.A, 
siarczan miedzi, β-karoten, wit. B6, B1, B2, cytrynian sodu, 
wit. D3, kwas foliowy, molibdenian sodu, selenian sodu, 
chlorek chromu, jodek potasu, wit. K1, biotyna, wit. B12, 
chlorek sodu, siarczan magnezu.

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość 
Energetyczna

Białko
- w tym laktoza
Węglowodany
Tłuszcze
- w tym SFA
- w tym MUFA
- w tym PUFA

131 kcal 
(552 kJ) 

1,3 kcal/ml 
(5,5 kJ/ml)

6,7  g
≤0,02  g

17,7  g
3,7  g

1,56 g
1,07 g
0,80 g

Sód
Potas
Chlorki
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Mangan
Jod

104 mg
173 mg
145 mg

87 mg
87 mg
27 mg
1,6 mg
3,4 mg
180 µg

0,44 mg
16 µg

Molibden
Chrom
Selen
Witamina A
-w tym  
β-karoten (RE)
Witamina D3
Witamina E
Witamina K1
Witamina C
Witamina B1

13 µg
10 µg
6,1 µg

276  µg

85 µg
88 µg

2,7 mg
7,0 µg
56 mg

0,20mg

Witamina B2
Witamina B6
Witamina B12
Niacyna
Kwas foliowy
Biotyna
Kwas pantotenowy
Cholina
Karnityna
Tauryna
Woda

0,23mg
0,27mg
0,41 µg
2,2 mg

32 µg
6,0 µg
1,1 mg
52 mg
10 mg
14 mg
80,3g
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PREPARAT DLA DZIECI DO PICIA I  ŻYWIENIA SONDĄ

• Białko     11,2 % energii  -  2,8 g
• Węglowodany     43,6 % energii - 10,9 g
• Tłuszcz     44,7 % energii -   5,0 g
• Substancje probiotyczne (FOS) 0,5 % energii - 0,5 g
• Wartość energetyczna:   1,0 kcal/ml; 500 kcal/500 ml
• Osmolarność:    289 mOsm/l
• Błonnik:     0,7 g na 100 ml
• Woda:     85,2 ml na 100 ml

• Wysoka akceptacja i pyszny waniliowy smak.
• Zawiera niezbędne dla dzieci składniki 

odżywcze: taurynę i karnitynę.

• Bardzo dobrze przyswajalny.
• Nie zawiera laktozy.
• Bezglutenowy.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

PediaSure® jest wysokokalorycznym, niezawierającym błonnika preparatem do picia i żywienia sondą dla dzieci 
o szczególnych potrzebach żywieniowych w wieku od 1 do 10 lat.

Wskazania:    Preparat do picia i żywienia sondą (zbi-
lansowana dieta) przeznaczony do wyłącznego lub czę-
ściowego żywienia. Długotrwała terapia żywieniowa, 
zaburzenia żucia i przełykania, urazy, utraty przytomno-
ści, zaburzenia  rozwoju, brak apetytu, mdłości uwarun-
kowane chorobą.
Dietetyczny środek spożywczy do  postępowania die-
tetycznego  dla dzieci w wieku 1-10 lat z zaburzeniami 
rozwoju lub uwarunkowanym chorobą niedożywie-
niem. PediaSure® jest kompletnym, zbilansowanym 
wysokokalorycznym preparatem do picia oraz żywienia 
sondą. Nie zawiera laktozy. Bezglutenowy.

Sposób użycia i przechowywanie:    PediaSure® jest 
preparatem gotowym do użytku. Przed spożyciem 
energicznie wstrząsnąć.  Nieotwarte opakowanie prze-
chowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed 
światłem. Otwierać bezpośrednio przed spożyciem. Nie-
spożytą dietę przechowywać w lodówce nie dłużej niż 
24 godziny.

Ważne informacje:   Preparat PediaSure® przeznaczo-
ny do wyłącznego lub częściowego żywienia. Stosować 

zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie stosować u dzieci po-
niżej pierwszego roku życia. Nie stosować przy galakto-
zemii. Nie stosować do infuzji!

Składniki:       woda, maltodekstryna, sacharoza, kazeinian  
sodu i wapnia (białko mleka), olej słonecznikowy, olej 
sojowy, olej roślinny (trójglicerydy o średniej długości łań-
cucha / MCT), koncentrat białka serwatki (z mleka), aromat, 
oligofruktoza / fruktooligosacharydy, włókna owsa, włók-
na sojowe, fosforan trójwapniowy, chlorek magnezu, 
chlorek potasu, chlorek sodu, guma arabska, dwufosforan 
potasu, cytrynian potasu, emulgatory: lecytyna sojowa, 
E 471, karboksymetyloceluloza, wodorowinian choliny, za-
gęszczacz E415, witamina C, M-inozytol, tauryna, regulator 
kwasowości E 525, siarczan żelaza, siarczan cynku, L-karni-
tyna, kwas cytrynowy E 330, niacyna, witamina E, pantote-
nian wapnia, siarczan miedzi, siarczan manganu, witami-
ny B1, B2, B6, A, olej kukurydziany lub olej słonecznikowy, 
fluorek sodu, kwas foliowy, jodek potasu, molibdenian 
sodu, chlorek chromu, selenian sodu, biotyna, witamina 
K1, D3, B12; może zawierać: siarczan magnezu, chlorek 
sodu.

PediaSure®butelka 500ml
1,0 kcal/ml  

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość 
Energetyczna
Chrom
Mangan
Molibden
Fluor
Białko
Węglowodany
w tym
- Cukier
w tym
- Laktoza

100 kcal
420 kJ
2,5 µg

0,10 mg
4,0 µg
50 µg
2,8 g

10,9 g

3,8 g

≤ 0,013 g

Tłuszcz
w tym
- nasycone kwasy
tłuszczowe
Błonnik
Sód
Chlorki
Potas
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo

5,0 g

1,4 g

0,7 g
0,06 g

100 mg
110 mg
56 mg
53 mg
16 mg

1,0 mg

Cynk
Miedź
Jod
Selen
Wit. A (RE)
Wit. D3
Wit. K1
Wit. C
Wit. B1
Wit. B2
Wit. B6
Niacyna

1,0 mg
100 µg

10 µg
2,8 µg
45 µg
1,0 µg
4,0 µg

5,0 mg
0,15 mg
0,20 mg
0,10 mg

1,2 mg

Kwas foliowy           
Wit. B12                 
Kwas pantotenowy
Biotyna
Wit. E (α-TE)           
Cholina
L-Karnityna             
Tauryna
Inozytol
Woda
Jednostki     
Chlebowe

15 µg
0,20 µg

0,30 mg
5,0 µg
1,5 mg
15 mg
1,7 mg
7,2 mg
8,0 mg
85,2 ml

0,9 WW
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• Wysoka akceptacja i pyszny waniliowy smak.
• Zawiera niezbędne dla dzieci składniki odżywcze: taurynę i karnitynę.
• Bardzo dobrze przyswajalny.
• Nie zawiera laktozy.
• Nie zawiera błonnika.
• Bezglutenowy.

PREPARAT DLA DZIECI DO PICIA I ŻYWIENIA SONDĄ

• Białko     11,1 % energii – 4,20 g 
• Węglowodany   44,4 % energii – 16,74 g
• Tłuszcz    44,5 % energii – 7,47 g 
• Zawartość energetyczna: 
   preparat wysokokaloryczny:  1,5 kcal/ml; 750 kcal/500 ml 
• Osmolarność:   273 mOsm/l
• Woda:    78,3 ml na 100 ml

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

PediaSure®Plus butelka 500 ml 
1,5 kcal/ml  

PediaSure® Plus jest wysokokalorycznym nie zawierającym błonnika preparatem do picia i żywienia sondą dla dzieci 
o szczególnych potrzebach żywieniowych w wieku od 1 do 10 lat

Wskazania:   Preparat do picia i żywienia sondą (zbi-
lansowana dieta) przeznaczony  do wyłącznego lub 
częściowego żywienia. Do postępowania dietetyczne-
go u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na 
energię, przy restrykcji pojemnościowej i płynowej,  w 
odżywianiu przed- i pooperacyjnym. Przejście z żywie-
nia pozajelitowego na dojelitowe, diagnostyka rentge-
nowska. 

Sposób użycia i przechowywanie:    Preparat Pedia-
Sure® Plus jest gotowy do użytku. Przed spożyciem 
energicznie wstrząsnąć.  Nieotwarte opakowanie prze-
chowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed 
światłem. Otwierać bezpośrednio przed spożyciem. Nie-
spożytą dietę przechowywać w lodówce nie dłużej niż 
24 godziny.

Ważne informacje:  Preparat PediaSure® Plus jest 
przeznaczony  do wyłącznego lub częściowego żywienia. 
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie stosować u 

dzieci poniżej 1 roku.  Nie stosować do infuzji. Nie stoso-
wać przy galaktozemii.

Składniki:  woda, maltodekstryna, kazeinian sodu 
i wapnia (białko mleka), olej słonecznikowy o wyso-
kiej zawartości kwasu oleinowego, olej sojowy, sacha-
roza, oleje roślinne (średniołańcuchowe trójglicerydy 
MCT), koncentrat białka serwatki (z mleka), substan-
cje smakowe i zapachowe, cytrynian potasu chlo-
rek magnezu, fosforan wapnia, dwufosforan potasu, 
emulgator - lecytyna sojwa, E 471, dwuwinian choli-
ny, wit. C, inozytol, zagęstnik E415, tauryna, cytrynian 
sodu, regulator kwasowości E 525, siarczan żelaza-
wy, siarczan cynku, karnityna, wit. E stabilizator E 330, 
nikotynamid, pantotenian wapnia, siarczan miedzi, wit. 
A, siarczan manganu, wit. B2, B1, B6, fluorek sodu, wit. D3, 
kwas foliowy, jodek potasu, molibdenian sodu, selenian 
sodu, chlorek chromu, biotyna, witamina K1, B12, chlorek 
potasu, chlorek sodu, siarczan magnezu.

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość 
energetyczna
Białko
Węglowodany
w tym
- Laktoza
Tłuszcz
Sód
Chlorki
Potas

151 kcal
632 kJ
4,20 g

16,74 g

≤ 0,02 g
7,47 g

60 mg
100 mg
135 mg

Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Jod
Selen
Mangan
Chrom

83 mg
80 mg
24 mg
1,5 mg
1,5 mg
165 µg

15 µg
4,2 µg

0,15 mg
3,8 µg

Molibden
Fluorek
Wit. A (RE)
Wit. D3
Wit. K1
Wit. C
Wit. B1
Wit. B2
Wit. B6
Niacyna

5,9 µg
75 µg

 99 µg
1,1 µg
5,9 µg
7,5 mg

0,23 mg
0,30 mg
 0,15 mg

1,8 mg

Kwas foliowy
Wit. B12
Kwas pantotenowy
Biotyna
Wit. E (α-TE)
Cholina
Karnityna     
Tauryna
Inozytol
Woda

23 µg
0,3 µg

0,45 mg
7,5 µg

1,5 mg
22,5 mg

2,6 mg
10,8 mg
12,0 mg
78,3   ml
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Wskazania:    
- niewłaściwe odżywianie spowodowane wiekiem lub 
   chorobą (np. wyniszczenie nowotworowe),
- restrykcja płynowa (np. kacheksja sercowa),
- zaburzenia odżywiania wywołane chorobą,
- niewystarczająca podaż  i wchłanianie  składników 
   odżywczych,
- problemy z przeżuwaniem i połykaniem,
- rekonwalescencja.

Zastosowanie:   W przypadku wyłącznego spożycia, 
5-7 buteleczek Ensure® Compact pokrywa dzienne 
zapotrzebowanie na substancje odżywcze u osoby doro-
słej.  Przy spożyciu uzupełniającym ilość jest dozowana 
indywidualnie. Nie stosować przy galaktozemii. Produkt 
bezglutenowy. Nie zawiera puryn.

Składniki:     woda, kazeinain sodu (białko mleka), kon-
centrat białek mleka, syrop glukozowy, sacharoza, ce-
luloza, olej rzepakowy, olej słonecznikowy o wysokiej 
zawartości kwasu oleinowego, olej z kiełków kukury-
dzy, lecytyna, cytrynian sodu, chlorek potasu, chlorek 
sodu, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek wap-
nia, siarczan żelazawy, siarczan cynku, siarczan miedzi, 
molibdenian sodu, siarczan manganu, jodek potasu, 
chlorek chromu, selenian sodu, emulgator- lecytyna 
sojowa(E222), substancje smakowe i zapachowe, octan 
retinylu, filochinon, kwas L-askorbinowy, chlorowodo-
rek tiaminy, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, 
cyjanokobalamina, pantotenian wapnia, octan d-alfa-
-tokoferolu, cholekalcyferol, nikotynamid, kwas foliowy, 
biotyna, chlorek choliny, regulator kwasowości (E525)

Ensure® Compact to wysokokaloryczny preparat do picia o mlecznym charakterze. Nie zawiera błonnika. Ensure® 
Compact jest kompletnie zbilansowaną dietą przeznaczoną dla młodzieży i osób dorosłych. Preparat może być stoso-
wany jako jedyne źródło pożywienia lub uzupełnienie diety naturalnej.

PREPARAT DO PICIA

• Węglowodany:   48 % energii
• Tłuszcz:    35 % energii
• Białko:    17 % energii
• Wartość energetyczna: 
   wysokokaloryczny:   2,4 kcal/ml; 300 kcal/125 ml 
• Osmolarność:   676 mOsm/l
• Woda:    64,3 ml/100 ml

• 300 kcal i 13 g białka na 
butelkę.

• 24 witaminy i minerały.
• W pełni zbilansowany.  
• Dużo energii w małej ilości 

płynu  - butelka 125 ml.

• Poręczna butelka z moż-
liwością wielokrotnego 
zamykania.

• Dostępny w smakach:  
wanilia, banan i truskawka.

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

Ensure® Compactbutelka 125ml
2,4 kcal/ml  

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość 
Energetyczna
Białko
Węglowodany
Laktoza
Tłuszcze
w tym
SFA
MUFA
PUFA

240 kcal
1008 kJ

10,2 g
28,77 g

≤ 0,48 g
9,35 g

0,83 g
5,94 g
2,41 g

Woda
Sód
Potas
Chlorki
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź

64,3 g
145 mg
215 mg
145 mg
170 mg
170 mg
20 mg
3,4 mg
2,9 mg
320 µg

Mangan
Jod
Molibden
Chrom
Selen
Witamina  A
Witamina  K1
Witamina  E
Witamina  D3
Witamina  C

0,6 µg
38,4 µg

20 µg
10 µg
12 µg

155 µg
21 µg

4,7 mg
3,0 µg
21 mg

Witamina  B1
Witamina  B2
Witamina  B6
Witamina  B12
Niacyna
Kwas foliowy
Biotyna
Kwas pantotenowy
Cholina
Selen

0,35 mg
0,47 mg
0,47 mg
0,97 µg
4,4 mg
48 µg
7,5 µg

1,5 mg
97 mg
12 µg
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• Sześć pysznych smaków: 
wanilia, kakao, owoce leśne, 
truskawka, malina, banan.

• Dostępny również w opakowa-
niach zbiorczych zawierających 
pojedyncze smaki. 

• Bez dietetycznego błonnika. 
• Zawiera wszystkie niezbędne 

w codziennej diecie witaminy 

i substancje mineralne 
w optymalnym zestawieniu.

• Powoduje przyrost masy 
ciała, poprawia sprawność 
fizyczną, podnosi jakość 
życia, zmniejsza ryzyko 
infekcji.

• Bezglutenowy. 
• Nie zawiera laktozy.

PREPARAT DO PICIA

• Białko    16,7 % energii – 6,25 g
• Węglowodany   53,8 % energii – 20,20 g
• Tłuszcz    29,5 % energii – 4,92 g
• Wartość energetyczna: 
   wysokokaloryczny:   1,5 kcal/ml; 300 kcal/200 ml 
• Woda:    77,4 ml/100 ml
• Osmolarność   517 mOsm/l

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

Ensure® Plus Drink kartonik 200 ml 
1,5 kcal/ml  

Ensure® Plus Drink to kompletna, wysokokaloryczna zbilansowana dieta w płynie o mlecznym charakterze. 
Gotowa do spożycia. 

Wskazania:     Dietetyczny środek spożywczy specjal-
nego przeznaczenia medycznego do postępowania die-
tetycznego u osób z niepożądaną utratą masy ciała, z 
brakiem apetytu, przed rozległymi zabiegami w obrębie 
jamy brzusznej. Wskazany w okresie rekonwalescencji, 
żywieniu przed- i pooperacyjnym, niewystarczającym 
zaopatrzeniu w substancje odżywcze. Do wyłącznego 
lub częściowego żywienia (zbilansowana dieta). 

Przechowywanie:  Nieotwarte opakowanie przecho-
wywać w temperaturze pokojowej. Niespożytą dietę 
przechowywać w lodówce nie dłużej niż 24 godziny.

Ważne informacje:     Dieta może być stosowana jako 
jedyne źródło pożywienia lub jako uzupełnienie odży-
wiania naturalnego, pod kontrolą lekarza. Jeśli lekarz nie 
zaleci inaczej nie należy spożywać więcej niż 6 opako-
wań na dobę. Nie stosować w galaktozemii. Nie poda-
wać dożylnie.

Składniki:  woda, syrop glukozowy,maltodekstryna, 
kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), sacharoza, olej 
słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleino-
wego, olej rzepakowy, izolat białka mleka (1,6%), olej 
kukurydziany, izolat białka soi (1,2%), cytrynian potasu, 
chlorek magnezu, fosforan trójwapniowy, emulgator- 
lecytyna sojowa, substancja zagęszczająca (E 467), stabi-
lizatory (E 330, E 460, E 418), cytrynian sodu, substancje 
smakowe i zapachowe, chlorek choliny, wit. C, regulator 
kwasowości 525 E, siarczan żelaza, cynku siarczan, wit. 
E, nikotynamid, siarczan manganu, pantotenian wapnia, 
siarczan miedzi, wit. B6, B1, B2, β-karoten, wit. A, kwas 
foliowy, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek chro-
mu, selenian sodu, wit. K1, biotyna, wit. D3 wit. B12, fos-
foran potasu, octan potasu, chlorek sodu.

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość 
energetyczna
Białko
Węglowodany
w tym
- Laktoza
Tłuszcz
Sód
Chlorki
Potas

150 kcal
632 kJ
6,25 g

 20,20 g

≤ 0,02 g
4,92 g

0,120 g
110  mg
200 mg

Wapń
Kwas foliowy
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Jod
Selen
Mangan

117 mg
33 µg

92 mg
30 mg
2,1 mg
1,6 mg
180 µg
22 µg
8,3 µg

0,3 mg

Chrom
Molibden
Witamina A
w tym
- β-karoten
Witamina  D3
Witamina  K1
Witamina C
Witamina B1
Witamina B2

7,5 µg
16 µg

117 µg

29 µg
1,7 µg
12 µg

12 mg
0,20 mg
 0,27 mg

Witamina B6
Niacyna
Witamina B12
Kwas 
pantotenowy
Biotyna 
Witamina E
Cholina
Woda

0,27 mg
2,6 mg
0,65 µg

1,1 mg

6,0 µg
2,4 mg
55 mg
77,4 g



17

• Wspiera system immunologiczny i funkcje jelit dzięki 5 g FOS 
(rozpuszczalny błonnik) w butelce 200 ml.

• Smaki: wanilia, banan, truskawka.
• Zawiera wszystkie niezbędne witaminy i minerały w optymalnej 

proporcji.
• 16,8 g wartościowego białka w buteleczce wspiera gojenie ran.
• Nie zawiera laktozy. 
• Bezglutenowy.

PREPARAT DO PICIA - ZAWIERA BŁONNIK

• Białko     16,8 % energii -  8,4 g
• Węglowodany   42,0% energii - 21 g
• Tłuszcz    40,2 % energii -  8,9 g 
• Probiotyczny błonnik (FOS)   1 % energii -  1 g 
• Wartość energetyczna:  2,0 kcal/ml; 400kcal/200ml 
• Osmolarność:   527 mOsm/l
• Dietetyczny błonnik:   1g/100ml, w tym 1 g FOS 
• Woda:    70,3 g na 100 ml

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

Wskazania:     Do dietetycznego postępowania u pa-
cjentów z niedożywieniem wywołanym chorobą, nie-
dożywieniem białkowo-kalorycznym (PEM), zaburze-
niami gojenia ran, chorobami cywilizacyjnymi (np.: rak, 
HIV/AIDS), anoreksji. Do żywienia częściowego lub cał-
kowitego (zbilansowana dieta).

Sposób użycia:   Ensure® TwoCal jest preparatem go-
towym do spożycia. Przed użyciem energicznie wstrzą-
snąć. Otwierać bezpośrednio przed spożyciem spożyć w 
ciągu 24 godzin. Resztki wyrzucić. Nieotwarte opakowa-
nie przechowywać w temperaturze pokojowej. Pakowa-
no w atmosferze ochronnej.

Ważne informacje:     Preparat Ensure® TwoCal prze-
znaczony jest do wyłącznego lub częściowego żywienia. 
Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. U dzieci 
stosować wyłącznie na polecenie lekarza. Nie stosować 
przy galaktozemii. Nie stosować  do infuzji!

Składniki:  woda, hydrolizat skrobi kukurydzianej, 
maltodekstryna, izolat białka mleka,olej słonecznikowy,  
fruktooligosacharydy (FOS 1%),olej sojowy, sacharoza, 
kazeinian sodu (białko mleka),olej rzepakowy, emulga-
tor -lecytyna sojowa, stabilizator E330, cytrynian potasu, 
chlorek magnezu, cytrynian sodu, dwufosforan potasu, 
siarczan magnezu, węglan wapnia, chlorek potasu, siar-
czan żelazawy, siarczan cynku, siarczan manganu, siar-
czan miedzi, molibdenian sodu, chlorek chromu, jodek 
potasu, selenian sodu, aromat, regulator kwasowości 
E525,  chlorek choliny, kwas askorbinowy, niacynamid, 
kwas foliowy, biotyna, witamina K, witamina D, cyjano-
kobalamina, tauryna, L-karnityna, pantotenian wapnia, 
chlorowodorek pirodyksyny, chlorowodorek tiaminy, ry-
boflawina, palmitynian witaminy A.

Ensure® TwoCal butelka 200 ml 
2 kcal/ml  

Ensure® TwoCal jest wysokokalorycznym, bogatobiałkowym preparatem do picia o mlecznym charakterze. 
Zawiera błonnik. Frakcja błonnika składa się w 100% z probiotycznych fruktooligosacharydów FOS.

Średnia zawartość w 100 ml
Wartość
energetyczna
Białko
Węglowodany
Tłuszcz
w tym
MUFA
PUFA
FOS
Woda
Tauryna

200 kcal
838 kJ

8,4 g
20,2 g

8,9 g

5,5 g
2,14 g

1,0 g
70,3 g
16 mg

Karnityna
Potas
Chlorki  
Sód
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Mangan
Miedź

16 mg
175 mg
115 mg
80 mg

150 mg
120 mg
40 mg
2,1 mg
2,4 mg

0,55 mg
 240 µg 

Jod
Selen
Chrom
Molibden
Witamina A 
(palmitynian)
Witamina D3
Witamina E (α-TE)
Witamina K1
Witamina C
Kwas foliowy

16 µg 
9,0 µg 
10 µg 
16 µg 

158 µg

1,7 µg
3,4 mg
8,5 µg
20 mg
48 µg

0,3 mg
0,29 mg
0,34 mg
0,64 µg
3,4 mg

1,6 mg

8,0 µg
63 mg

Witamina B1
Witamina B2
Witamina B6
Witamina B12
Niacyna
Kwas 
pantotenowy
Biotyna
Cholina
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Ensure® proszek 400g
1,0 kcal/ml

Ensure® proszek jest izokalorycznym preparatem do picia o mlecznym charakterze. Zawiera błonnik. Dosko-
nale nadaje się do wzbogacania potraw i napojów. Mieszanina błonnika składa się w 100 % z probiotycznych 
fruktooligosacharydów (FOS) i inuliny.

• Kompletnie zbilansowana dieta. 
• Smak waniliowy.
• Mieszanina probiotycznego błon-

nika (FOS i inulina) wspiera jelita i 
system immunologiczny

• Zawiera esencjonalne kwasy Ome-
ga-3.

• Zawiera wszystkie niezbędne  
witaminy i minerały  
w optymalnych proporcjach.

• Nie zawiera laktozy.
• Bezglutenowy.

PREPARAT DO PICIA

• Białko    14,9 % energii -  3,7 g
• Węglowodany   53,6 % energii - 13,4 g
• Tłuszcz    29,5 % energii -  3,3 g
• FOS + Inulina   2 % energii -  1,0 g 
    (mieszanka błonnika)
• Wartość energetyczna:  1,0 kcal/ml 
    (po przygotowaniu 
    wg wskazówek) 
• Osmolarność:   391 mOsm/l
• Błonnik:    1,0 g w 100 ml, 
    w tym 0,5 g FOS i 0,5 g inuliny
• Woda:    85 g na 100 ml

ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH W 100 ML:

* Standardowe rozcieńczenie 
– 1 litr pokarmu otrzymuje się przez rozpuszczenie 233,8 g proszku

Średnia zawartość w:

Wartość  energetyczna
Białko (14,9% energii
Tłuszcze (29,5 % energii
w tym
MUFA
PUFA
Węglowodany (53,7% energii) 
FOS/Inulina (2,0% energii)
Woda
Sód
Potas
Chlorki
Wapń
Fosfor
Magnez
Żelazo
Cynk
Mangan
Miedź
Jod
Selen
Chrom
Molibden
Witamina A (palmitynian)  
Witamina A (β-karoten)
Witamina D3
Witamina E
Witamina K1
Witamina C
Kwas foliowy
Witamina B1
Witamina B2
Witamina B6
Witamina B12
Niacyna (równoważnik niacyny)
Kwas pantotenowy
Biotyna
Cholina

100 g 
proszku

428 (1799)
15,90
14,00

8,6
3,18

57,40
4,30

5,0
360
670
550
450
270
80
2,4
4,7
1,4

285
64 µg
22 µg
23 µg
42 µg

450 (1500)
20 (200)
4,8 (190)
7,9 (11,8)

21
54

130
0,80
0,80

1,0
1,5
8,2
4,2
18

136

100ml 
roztworu*

100 (420)
3,72
3,27

2,0
0,74

13,42
1,0
85
84

157
129
105

63
19

0,6
1,1
0,3
67
15
5,1
5,4
9,8

105 (351)
4,7 (47)
1,1 (44)

1,9 (2,8)
4,9
13
30

0,19
0,19
0,23
0,35

1,9
0,98

4,2
32

Jednostka
kcal (kJ)
g
g
g

g
g
g
g
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
µg
µg
µg
µg
µg
µg
µg RE (j.m.)
µg RE (j.m.)
µg (j.m.)
mg α-TE (j.m.)
µg
Mg
µg
Mg
Mg
Mg
µg
Mg
Mg
µg
Mg
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Wskazania:   Do dietetycznego  postępowania u pacjentów z niedożywieniem spowodowanym 
chorobą, np. przy trudnościach z gryzieniem i połykaniem, niedostatecznym odżywianiu, ew. 
niewystarczającym zaopatrzeniu w energię. Dozowanie według indywidualnych potrzeb pacjenta 
i sposobu odżywiania.
Ensure® proszek jest środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego (zbilansowana 
dieta).  Ensure® proszek jest kompletnym i zbilansowanym preparatem do picia.  Zawartość witamin, 
minerałów i mikroelementów odpowiada zaleceniom dietetycznym. 

Sposób użycia:   Aby przygotować 230 ml pokarmu, należy do szklanego naczynia wlać 195 ml 
schłodzonej, przegotowanej wody. Następnie, ciągle mieszając, wsypać powoli 6 miarek (miarka 
dołączona do opakowania) lub 53,8 g proszku Ensure®. Dokładnie wymieszać aż do całkowitego 
rozpuszczenia proszku. Proszek dobrze rozpuszcza się w zimnej wodzie. 
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu puszki należy ją przykryć i przechowywać 
w chłodnym, suchym miejscu, ale nie w lodówce. Zawartość otwartej puszki należy zużyć w ciągu 
3 tygodni. Przygotowany pokarm należy spożyć natychmiast lub przechowywać w lodówce pod 
przykryciem, nie dłużej niż 24 godziny. Pozostałość wyrzucić. Nieotwarty preparat przechowywać 
w temperaturze pokojowej. Przy sporządzaniu mieszanki zachować zasady higieny. Dozowanie 
preparatu należy dostosować do indywidualnych wymagań pacjenta i sposobu odżywiania .
Zawartość: 400 g proszku,  odpowiada  przynajmniej 7 porcjom preparatu do picia. Nie zawiera lak-
tozy i glutenu.

Ważne informacje:  Dieta może być stosowana jako jedyne źródło pożywienia lub jako 
uzupełnienie odżywiania naturalnego, pod kontrolą lekarza. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, 
jednak lekarz może zalecić jego stosowanie. Nie podawać pozajelitowo (dożylnie). Nie stosować w 
galaktozemii.  Produkt bezglutenowy.

Składniki:  Zhydrolizowana skrobia kukurydziana, kazeinian sodu i wapnia (białko mleka), 
sacharoza, wysokooleinowy olej słonecznikowy, SKŁADNIKI MINERALNE (cytrynian sodu, cytrynian 
potasu, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek potasu, wodorofosforan potasu, siarczan cynku, 
siarczan żelaza, siarczan manganu, siarczan miedzi, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek 
chromu, selenian sodu), olej sojowy, izolowane białko sojowe, fruktooligosacharydy (FOS), inulina, 
izolowane białko mleka, olej canola, substancja smakowo-zapachowa, WITAMINY (chlorek choliny, 
kwas askorbinowy, przeciwutleniacz palmitynian askorbylu (E304), niacynamid, przeciwutleniacz 
mieszanina tokoferoli (E306), pantotenian wapnia, octan DL-α-tokoferylu, chlorowodorek pirydoksyny, 
chlorowodorek tiaminy, ryboflawina, palmitynian witaminy A, kwas foliowy, β-karoten, biotyna, 
filochinon, witamina D3, cyjanokobalamina). Może zawierać: siarczan magnezu, chlorek sodu, węglan 
wapnia). 
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PREPARAT ZAGĘSZCZAJĄCY
(WYPEŁNIAJĄCY) W PROSZKU

• Idealny do zagęszczania zimnych 
i ciepłych płynów, papek, puree 
i preparatów do picia. 

• Wygodny w stosowaniu. 
• Praktyczna miarka do dozowania. 
• Osiąga szybko i trwale wymaganą 

konsystencję.
• Nie tworzy grudek.
• Neutralny smak.
• Bezglutenowy. Nie zawiera laktozy.

Multi Thick® jest preparatem zagęszczającym w proszku ułatwiającym przyjmowanie pożywienia i płynów przy dysfa-
gii (zaburzeniach żucia i połykania).

Wskazania: 
Dysfagia (zaburzenia przechodzenia pokarmu z jamy ustnej przez przełyk do 
żołądka).
Zwiększone zapotrzebowanie na wartości odżywcze.
Zwiększone zapotrzebowanie na dodatkową energię.

Sposób użycia:    
Stosować miarkę dołączoną do opakowania. Multi-Thick® może być 
dodawany bezpośrednio do gotowego posiłku. Wsypać proszek do 
pożywienia/napoju i energicznie rozmieszać np. za pomocą widelca. Do 
zagęszczania można używać trzepaczki lub miksera. Przygotowany posiłek 
należy natychmiast spożyć lub przechowywać przykryty w lodówce. Zużyć 
w ciągu 24 godzin. 

Ważne informacje:  
Nie nadaje się do wyłącznego żywienia (uzupełniająca zbilansowana dieta). 
Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. U dzieci stosować na polecenie 
lekarza. Nie stosować przy galaktozemii! Nie stosować pozajelitowo!

Nieotwarte opakowanie przechowywać w temperaturze pokojowej. 
Otwartą puszkę zamykać, przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (nie 
w lodówce), zużyć w ciągu 6 tygodni.

Składniki:     woda, skrobia modyfikowana, chlorek sodu.

Multi Thick®opakowanie 
250g

Średnia zawartość w 100 ml

Wartość 
Energetyczna
Tłuszcze
- w tym:
tłuszcze nasycone
Białko
Węglowodany
-w tym cukry
Błonnik
Sód
Woda
Jednostki
chlebowe

366kcal
1556 kJ

0,11 g

0,0 g
0,38 g

90,91 g
0,0 g
0,0 g

0,16 g
 8,1 g

7,6 WW 
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• rotacyjna pompa perystaltyczna sterowana przez 
mikroprocesor, który zapewnia precyzyjne,  
kontrolowane dostarczanie żywienia dojelitowego 
i płynów. 

• duży, czytelny wyświetlacz i proste elementy  
sterujące.

• pompa jest  specjalnie zaprojektowana do  
stosowania z zestawami żywieniowymi Abbott 
FreeGo®,  zapewnia bezpieczną i precyzyjną 
kontrolę żywienia dojelitowego

• przeznaczona do ambulatoryjnego i stacjonarne-
go żywienia dojelitowego.

• funkcja alarmu (optyczna i akustyczna) gwarantuje 
pacjentom bezpieczeństwo

• dawka płynu: 1-400 ml/h w sposób ciągły; stopnie 
1 ml/h

• dokładność do ± 5% *
• wybór dozowania: max. do 9999 ml., gdy zostanie 

osiągnięte 9999 ml, licznik automatycznie przesta-
wi się na „0” i odliczanie rozpocznie się od począt-
ku.

• wyświetlacz: wskaźnik dawki płynu, wyznaczona 
całkowita ilość i status ładowania baterii

• akumulator działa przez 24 godziny przy szybkości 
przepływu 84 ml /godz. 30 minut od wyłączenia 
na wyświetlaczu pojawia się informacja:  „akumu-
lator słaby”

• programowalny zegar HOLD (Pauza)
• łatwe sterowanie dla użytkownika
• prosta konfiguracja
• zapisywanie programów w pamięci pompy jest 

automatyczne i umożliwia stały schemat odżywia-
nia, dopóki nie zostaną przeprogramowane lub 
usunięte.

• posiada funkcję automatycznego odpowietrzania.

Wymiary 140 mm x 120 mm x 80 mm
Waga  490 g
Przepływ 1-400 ml/h (1 ml przyrost)
Dawka  1-9999 ml (przyrost 1 ml)
Wypełnianie ≥ 700 ml/h, Automatyczne napełnianie
Bateria  Typ: Li-lon. 
   Moc akumulatora: ≥ 24 h przy 84 ml/h. 
   Czas ładowania: ≤ 6 godzin.
Czyszczenie Zmywalny pod bieżącą wodą.
Dezynfekcja 10% roztwór 5,25% roztworu 
   podchlorynu sodowego
   40% roztworu Alkohol etylowy 
   10% roztworu kwasu fosforowego

PRZEZNACZENIE

Pompa Abbott FreeGo®

Do ambulatoryjnego i stacjonarnego żywienia dojelitowego

Dojelitowa Pompa Abbott FreeGo ®  została opracowany w oparciu o potrzeby i wymagania pacjentów oraz pra-
cowników służby zdrowia.  Prosta w obsłudze dzięki dużemu, intuicyjnemu w użytkowaniu przełącznikowi dla 
pacjentów. Przenośna, co daje pacjentom poczucie wolności w życiu codziennym.

CECHY

DANE TECHNICZNE
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Akcesoria do pompy Abbott FreeGo®

Zestaw do pompy Abbott FreeGo®

Zestaw do podaży diety przemysłowej za pomocą Pompy FreeGo

• zestaw jednorazowego użytku
• maksymalna elastyczność i bezpieczeństwo przy 

podawaniu diety
• możliwość podłączenia do pompy FreeGo jedną 

ręką
• łatwe przyłączenie do butelki
• wyposażony w funkcję bezpieczeństwa przepływu 

diety AccuSafe
•produkt sterylny

CECHY

Akcesoria pasujące do pompy Abott FreeGo® oferują wiele korzyści.

Plecak:   Plecak umożliwia wygodne podróżowanie 
z pompą. Umożliwia bezpieczny i wygodny transport 
urządzenia i całego systemu do żywienia sondą. Jest 
doskonałym jego uzupełnieniem. Plecaki dostępne są 
w wersji dla dzieci i dorosłych pacjentów.

Stojak stołowy:     Stojak stołowy umożliwia stabilność 
i bezpieczeństwo podczas użytkowania pompy w 
domu.
Sprzęt przejściowy:    umożliwia maksymalną elastycz-
ność przy podaży przez sondę i prosty montaż do pom-
py FreeGo®.

Produkt
FreeGo 
Pumpenueberl. ENPLUSr

Opakowanie zbiorcze
30 szt

Art.-Nr.
640 690
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Flexiflo Flexitainer®

Flexiflo Flexitainer (M240-B01) o pojemności 1000 ml. Pozwala na łatwe mieszanie diety przemysłowej z płynami. 
Abbott Flexitainer jest kompatybilny z zestawem M220-B01 do Pompy Patrol oraz zestawem do Pompy FreeGo.

•wykonany z niełamliwego polietylenu
• wygodny do napełniania dzięki szerokiej szyjce,
• przeznaczony do jednorazowego użytku (zmienić po 24 h),
• kompatybilny ze wszystkimi butelkowymi systemami przepływowymi Flexiflo.

CECHY

Produkt
Flexiflo Flexitainer

Opakowanie zbiorcze
30 szt

Art.-Nr.
M240-B01
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