
 

 

PKU Lophlex por narancs ízű speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer cukorral és édesítőszerrel, igazolt fenilketonúria (PKU) 

diétás ellátására 3 év feletti gyermekek és felnőttek részére, beleértve a várandós nőket (a megfelelő folsav kiegészítéssel együtt). Egy por 

alapú fenilalaninmentes speciális élelmiszer, amely kiegyensúlyozott mennyiségben tartalmazza az esszenciális és nem esszenciális 
aminosavakat, vitaminokat, nyomelemeket és bizonyos ásványi anyagokat. Dokozahexaénsavat (DHA) tartalmaz. Nettó mennyiség: 

30x28 g (840 g). Fontos figyelmeztetések: Kizárólag enterális táplálásra parenterálisan nem alkalmazható. Csak orvosi ellenőrzés mellett 

alkalmazható. Kizárólagos táplálásra nem alkalmas. 3 év feletti gyermekek és felnőttek részére, beleértve a várandós nőket (a megfelelő 

folsav kiegészítéssel együtt).  3 éves kor alatt nem adható. Szondatáplálásra nem alkalmas. Kizárólag igazolt fenilketonúria esetén adható. 

Figyelmeztetés: A terméket tartalmazó étrendet ki kell egészíteni természetes fehérjével, folyadékkal és más tápanyagokkal az orvos által 

előírt mennyiségben, a fenilalanin és általános tápanyagigény fedezésére. Ellenőrizze a mikrotápanyag bevitelt a megfelelő bevitel 

érdekében. A speciális élelmiszer nátriumot és kloridot csak nyomokban tartalmaz. Alkalmazási javaslat: Csak orvos vagy dietetikus 

javaslata szerint alkalmazható. Az ajánlott mennyiség függ az életkortól, testsúlytól és a beteg egészségügyi állapotától, a mennyiséget 
orvosnak vagy dietetikusnak kell meghatározni. A napi mennyiséget több egyenlő részre szét kell osztani és a nap folyamán kell 

elfogyasztani. Fogyasztásakor ivóvizet vagy más folyadékot is javasolt fogyasztani. A tolerancia biztosítása érdekében kezdetben 

alacsonyabb koncentráció lehet szükséges. Javasolt koncentráció: 28 g porhoz (1 tasak) 65 ml víz kiadja a végső mennyiséget, 80 ml-t. A 

por mennyisége és hígítása az orvos utasítására és ellenőrzése alatt az egyén toleranciájához igazítandó. Elkészítés: Mossa meg a kezét és 

tisztítsa me az eszközöket. Mérje ki a megfelelő mennyiségű hideg ívóvizet egy csavaros tetővel lezárható edénybe. Öntse bele az 1 tasak 

tartalmát. Zárja le az edényt és rázza a por teljes feloldódásáig. Javasolt hűtött vízzel elkészíteni és közvetlenül elkészítés után 

elfogyasztani. Ne forralja és ne használjon mikrohullámú sütőt a melegítéséhez. Összetevők: L-glutamin, L-lizin-L-acetát, L-leucin, L-

arginin, L-prolin, L-tirozin, glicin, L-aszparaginsav, L-valin, kalcium-hidrogén-foszfát, L-izoleucin, L-alanin, L-szerin, szárított glükóz 
szirup, aromák, L-treonin, ízfokozó (E330), L-hisztidin, magnézium acetát, L-cisztin, kolin- bitartrát, L-tryptofán, olaj Crypthecodinium 

cohnii-ból, stabilizátor (E412), L-metionin, módosított keményítő (E1450), kálium-citrát, taurin, színezék (E160a), kalcium foszfát, 

nátrium L-aszkorbát, magas olajsavtartalmú napraforgó olaj, inozitol, kálium hidrogen foszfát, vas-szulfát, L-karnitin, mesterséges 

édesítőszer (szukralóz), cink-szulfát, nikotinamid, DL-alfa-tocopheril acetát, kalcium D-pantotenát, réz-szulfát, mangán-szulfát, piridoxin 

hidroklorid, tiamin- hidroklorid, riboflavin, retinil acetát, folsav, kálium-jodid, nátrium-molibdát, D-biotin, nátrium-szelenit, króm-klorid, 

fitomenadion, kolekalciferol, cianokobalamin. 

Átlagos tápérték 100 g 

porban 

28 g-os 

tasakban** 

Átlagos tápérték 100 g 

porban 

28 g- os tasakban 

Energia kJ/kcal 1498/353 419/99 Tiamin mg 1,52 0,42 

Zsír g 1,5 0,42 Riboflavin mg 1,80 0,50 

amelyből  

- Telített zsírsavak g 
- Egyszeresen telítetlen zsírsavak g 

- Többszörösen telítetlen zsírsavak g 

--Dokozahexaénsav (DHA) g 

 

0,52 
0,35 

0,59 

0,54 

 

0,15 
0,1 

0,16 

150 mg 

Niacin mg  

Niacin NE mg 

25,4 

48,6 

7,10 

13,6 

Szénhidrát g 14,5 4,0 B6-vitamin mg 2,06 0,58 

 amelyből cukrok g 1,4 0,38 Folsav µg 359 100 

Rost g 1,3 0,36 B12-vitamin µg 6,43 1,80 

Fehérje ekvivalens g 71,4 20,0 Biotin µg 191 53,4 

 amelyből Pantoténsav mg 7,13 2,00 

L-alanin g 3,71 1,04 Ásványi anyagok, nyomelemek 

L-arginin g 6,36 1,78 Nátrium mg <60,0 <16,8 

L-aszparaginsav g 5,57 1,56 Kálium mg 358 100 

L-cisztin g 1,64 0,46 Klorid mg <50,0 <14,0 

Glicin g 5,93 1,66 Kalcium mg 1320 370 

L-glutaminsav g 7,64 2,14 Foszfor mg 1000 280 

L-hisztidin g 2,50 0,70 Magnézium mg 382 107 

L-izoleucin g 3,93 1,10 Vas mg 18,9 5,30 

L-leucin g 6,71 1,88 Réz mg 1,90 0,53 

L-lizin g 5,14 0,30 Cink mg 13,9 3,90 

L-metionin g 1,07 0,30 Mangán mg 1,90 0,53 

L-fenilalanin g -* -* Jód µg 209 58,4 

L-prolin g 6,36 1,78 Molibdén µg 89,4 25,0 

L-szerin g 3,43 0,96 Szelén µg 95,5 26,8 

L-treonin g 3,29 0,92 Króm µg 38,0 10,6 

L-triptofán g 1,36 0,38 Egyéb   

L-tirozin g 5,93 1,66 Kolin mg 545 153 

L-valin g 4,36 1,22 Inozitol mg 145 40,6 

 Só g <0,15 <0,04 L-karnitin mg 46,0 12,9 

Vitaminok   Taurin mg 344 96,4 

A-vitamin µg 1020 285 Osmolalitás mOsmol/kg víz 

Ozmolaritás mOsmol/l 

2192 

1721 

D-vitamin µg 28,6 8,00 *nincs hozzáadva 

** a javasolt koncentráció esetén: 1 tasak+65ml 

ivóvíz. 
E-vitamin mg (α-TE) 11,4 3,20 

C-vitamin mg 131 36,6 

K-vitamin µg 88,9 24,9 

Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó. Védőgázas csomagolású termék. Felbontás után azonnal felhasználandó. Minőségét megőrzi a 

doboz tetején látható. Gyártás helye: Egyesült Királyság, az SHS International Ltd. részére.  Forgalmazza: Numil Kft. 1134 Budapest 

Váci út 35. www.nutricia.hu Infóvonal: 0680 223 223. A csomag nem megbontható, darabonként nem eladható. Címkekód: 

HU652283/06/07/2020          
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