
átlagos tápérték 100 g porban és 100 ml standard oldatban

átlagos tápérték 100 g 
porban

100 
ml-ben*

100 g 
porban

100 
ml-ben*

energia
kJ 2020 279 B6-vitamin mg 0,54 0,07

kcal 483 67 folsav μg 64,0 8,8
zsír (45,7 en%) g 24,5 3,4 B12-vitamin μg 1,3 0,18
SFA (telített zsírsav) g 8,9 1,2 biotin μg 19,0 2,6
MUFA (egyszeresen 
telítetlen zsírsav) g 9,6 1,3 C-vitamin mg 51,6 7,1

PUFA (többszörösen 
telítetlen zsírsav) g 4,8 0,66 ásványi anyagok és nyomelemek

   linolsav mg 4194 579 Nátrium mg 189 26,1
   α-linolénsav mg 419 57,8 Kálium mg 525 72,5
   AA (Arachidonsav) mg 81,6 11,3 Klorid mg 386 53,3
   DHA (Dokoza-
   hexaénsav) mg 81,3 11,3 Kalcium mg 475 65,6

szénhidrát 
(43,5 en%) g 52,5 7,2 Foszfor mg 341 47,1

cukrok g 4,7 0,65 Magnézium mg 51,0 7,0
   glukóz g 1,0 0,14 Vas mg 7,3 1,0
   maltóz g 3,7 0,51 Cink mg 5,3 0,73
   maltotrióz g 5,3 0,73 Réz μg 410 56,6
poliszacharidok g 42,5 5,9 Mangán mg 0,20 0,03
rost (0 en%) Molibdén μg 11,3 1,6
Fehérje ekvivalens 
(10,8 en%) g 13,0 1,8 Szelén μg 14,5 2,0

Vitaminok Króm μg 10,6 1,5

A-vitamin μg-
RE 406 56,0 Jód μg 100 13,8

D3-vitamin μg 8,8 1,2 egyéb

E-vitamin mg-
α-TE 4,8 0,67 L-karnitin mg 9,50 1,3

K1-vitamin μg 42,5 5,9 kolin mg 95,4 13,2
B1-vitamin (thiamin) mg 0,54 0,07 mio-inozitol mg 108 14,9
B2-vitamin 
(riboflavin) mg 0,54 0,07 taurin mg 30,00 4,1

B3-vitamin (niacin)

mg 4,9 0,68 nukleotidok mg 23,32 3,22

mg-
NE 10,2 1,4 Ozmolalitás

mOs-
mol/
kg

340

B5-vitamin 
(pantoténsav) mg 2,9 0,40
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Aminosav alapú tápszer csecsemőknek, tehéntejfehérje 
allergia, többszörös táplálékfehérje allergia esetén. Illetve 
egyéb indikációkban, ahol elementális táplálás szükséges.

terméktuLAJDOnságOk
• aminosav alapú
• teljes értékű
• hipoallergén
• fehérje/energia%: 10,8 
• hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen 
   zsírsavakat tartalmaz (DHA, ARA)
• nukleotid tartalom
• laktózmentes
• rostmentes

InDIkáCIÓk (BnO-kódok)
• Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis (K5220)
• Atopiás dermatitis, súlyos (SCORAD 60 felett) (L2094)
• Főként allergiás asthma (J4500)
• Az elvárható normális élettani fejlődés elmaradása 
   súlygyarapodás miatt (R6281)
• Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság, k.m.n. (E4300)
• Egyéb megbetegedések

kOntrAInDIkáCIÓk  -

ADAgOLás 
• a csecsemő életkorának és állapotának megfelelő 
   energiaszükséglet szerint, 100 ml kész tápszeroldat 
   = 3 adagolókanál tápszerpor + 90 ml ivóvíz

FeLhAsznáLás
• kizárólagos és kiegészítő táplálásra, orális és szondatáplálásra 
   egyaránt alkalmas, 1 éves kor alatt

tárOLás
• száraz, hűvös helyen 
• felbontást követően 1 hónapon belül felhasználandó

kIszereLés 
• 400 g-os doboz

FeLÍrhAtÓság                      www.neak.gov.hu 
• 90%-os emelt támogatással rendelhető, szakorvosi javaslatra 
   a háziorvos 12 hónapig jogosult felírni.

ALLergén InFOrmáCIÓk 
• allergén összetevőt nem tartalmaz
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neOCAte LCp
Csecsemőknek

tehéntejfehérje-, és komplex 
táplálékfehérje allergiás 
csecsemőknek

kcal Fehérje
g1932

400g nukleotidok

52

* Standard hígítás esetén (13,8% w/v)


