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Betegség kapcsán kialakult alultápláltság és csecsemőkori 
lelassult fejlődés esetén, emésztési- és felszívódási 
zavarokban.

terméktuLAJDOnságOk
• extenzíven hidrolizált fehérjét tartalmaz
• teljes értékű
• magas energiatartalmú 
• fehérje/energia%: 10,4 
• halolaj tartalom
• nukleotid tartalom
• rostmentes

InDIkáCIÓk (BnO-kódok)
• Táplálkozási nehézségek és zavarok (R6330) 
• Marasmussal járó kwashiorkor (E42HO) 
• Súlyos fehérje és energiahiányos alultápláltság (E43HO) 
• Abnormális súlyvesztés (R6340) 
• Egyéb megbetegedések

kOntrAInDIkáCIÓk 
• ileus
• bélobstructio vagy perforáció
• nekrotizáló enterocolitis

ADAgOLás 
• a csecsemő életkorának és állapotának megfelelő energia 
   szükséglet szerint, orvos vagy dietetikus által meghatározva

FOntOs FIgyeLmeztetés
• kizárólag orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható valamennyi 
   táplálási lehetőséget figyelembe véve, beleértve a szoptatást

FeLhAsznáLás
• kizárólagos táplálásra, a születéstől 9 kg testtömegig vagy 
   18 hónapos korig, orális és szondatáplálásra egyaránt alkalmas

tárOLás
• száraz, hűvös helyen
• Felnyitás után mindig szorosan visszazárandó és 
   hűtőszekrényben maximum 12 óráig tartható el. 
   Szondatáplálás esetén legfeljebb 4 órán belül felhasználandó.   
   A megmaradt tápszer kidobandó, nem felhasználható  

kIszereLés 
• 24 x 200 ml-es műanyag palack 
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• 70%-os emelt támogatással rendelhető, szakorvosi javaslatra 
   a háziorvos 12 hónapig jogosult felírni.

ALLergén InFOrmáCIÓk 
• hal, szója és tej eredetű összetevőket tartalmaz

InFAtrInI peptIsOrB
Csecsemőknek, újszülött kortól

Behozó növekedés 
elősegítésére, 1,5 éves korig 
(vagy 9 kg testtömegig): 
Infatrini peptisorb

kcal Fehérje
g200

1:1
rostok
0g

5,2

átlagos tápérték 100 ml-ben

energia 
 kJ 420 ásványi anyagok és nyomelemek
kcal 100 Nátrium mg 32

zsír (48,6 en%) g 5,4 Kálium mg 108
SFA (telített zsírsav) g 3,4 Klorid mg 64
   MCT g 2,7 Kalcium mg 80
MUFA (egyszeresen 
telítetlen zsírsav) g 1,3 Foszfor mg 40

PUFA (többszörösen 
telítetlen zsírsav) g 0,7 Magnézium mg 8

   AA (Arachidonsav) mg 15,8 Vas mg 1
   DHA (Dokozahexa-
   énsav) mg 15,7 Cink mg 0,9

szénhidrát (41,0 en%) g 10,4 Réz mg 0,06
cukrok g 2,7 Mangán μg 75
   laktóz g 0,1 Molibdén μg 6
rost (0 en%) g  - Szelén μg 2
Fehérje (10,4 en%) g 2,6 Króm μg 4
só g 0,08 Jód μg 15
Vitaminok egyéb
A-vitamin μg-RE 81 karotinoidok mg 0,04
D3-vitamin g 1,7 L-karnitin mg 2

E-vitamin mg-
α-TE 1,2 kolin mg 14

K-vitamin μg 6,7 inozitol mg 5
B1-vitamin (thiamin) mg 0,15 taurin mg 7
B2-vitamin (riboflavin) mg 0,15 nukleotidok mg 2,8

B3-vitamin (niacin)
mg 0,33 Ozmolaritás mOsmol/l  295
mg-
NE 1,2

B5-vitamin 
(pantoténsav) mg 0,45

B6-vitamin mg 0,06
folsav μg 15
B12-vitamin μg 0,41
biotin μg 2,3
C-vitamin mg 12

aa/DHa


