
A csomag nem megbontható, darabonként nem eladható.

CÍmkekód: HU649070/29/07/2019

csecsemők számára

Nettó mennyisége: 4800 ml ℮ (24×200 ml)
Minőségét megőrzi: (nap, hónap, év) a csomagolás oldalán feltüntetett időpontig. 

Tárolás: tárolja száraz, hűvös helyen.
Gyártja: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Hollandia.

Forgalmazza: NUMIL Kft., 1134 Budapest, Váci út 35.
www.babafejlodes.hu

Infóvonal: 06 80 223 223

kcal
200

Fehérje
5,2g

Infatrini
Peptisorb

Speciális - gyógyászati célra szánt - élelmiszer
Betegséghez kapcsolódó malnutríció, illetve lelassult fejlődés diétás ellátására csecsemők-
nek és kisgyermekeknek, ha a tápanyagok felszívódása és emésztése a gyomor- és bélrend-
szerben nem megfelelő. Magas energiatartalmú, tejsavó alapú, extenzíven hidrolizált fehérjét 
tartalmazó, tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű felhasználásra kész speciális élel-
miszer. Lelassult fejlődésű csecsemőknek és kisgyermekeknek 18 hónapos korig (vagy 9 
kg testtömegig) megnövekedett energiaigény és/vagy folyadék megszorítás, valamint étel 
intolerancia esetén. Alkalmas orális és szondatáplálásra. Védőgázas csomagolásban. UHT 
sterilizált.
Fontos figyelmeztetések: Kizárólag enterális táplálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. 
Csak szoros orvosi felügyelet mellett használható, azután, hogy az összes lehetséges táplá-
lási mód alaposan át lett gondolva, beleértve az anyatejes táplálást is. Kizárólagos táplálásra 
alkalmas születéstől 18 hónapos korig (vagy 9 kg testtömegig). Galaktozémiában szenve-
dőknek nem adható.
Javasolt adagolás: Orvosnak vagy dietetikusnak kell meghatároznia. Használati utasítások: 
Mossa meg a kezét és tiszta vagy sterilizált eszközöket használjon. Használat előtt alaposan 
rázza össze. Öntse a speciális élelmiszert sterilizált üvegbe, csőrös bögrébe vagy szondatáp-
láláshoz használt edénybe. Felhasználható szobahőmérsékleten vagy felmelegítve. Fogyasz-
tás előtt mindig ellenőrizze a hőmérsékletet. Orális táplálás esetén: Közvetlen palackból 
történő fogyasztás esetén a maradékot dobja ki. Szondatáplálás esetén: Függesztési ideje 
maximum 4 óra. A maradékot mindig dobja ki. 
Tárolás: Száraz, hűvös helyen tartandó. Felbontás után zárja vissza a palackot, és a fel nem 
használt maradékot tárolja hűtőszekrényben maximum 24 órán át.
Összetevők: demineralizált víz, glükóz-szirup, maltodextrin, növényi olajok (közepes szén-
láncú trigliceridek (kókusz és/vagy pálmaolaj), kukoricaolaj, repcemagolaj, napraforgómago-
laj), tejsavófehérje hidrolizátum (tehéntejből), emulgeálószer (zsírsavak mono- és diglicerid-
jeinek citromsavas észterei), dikálium-hidrogénfoszfát, halolaj, kalcium-klorid, savanyúságot 
szabályozó anyag (citromsav), kalcium-foszfát, kálium-hidroxid, kalcium-hidroxid, olaj Mor-
tierella Alpina-ból, kolin-klorid, nátrium L-aszkorbát, inozitol, magnézium-hidrogénfoszfát, 
L-hisztidin, taurin, L-tirozin, vas-laktát, nátrium-hidroxid, DL-a-tokofelril-acetát, cink-szulfát, 
L-karnitin, citidin-5’-monofoszfát, L-arginin, adenozin-5’-monofoszfát, kalcium D-pantotenát, 
uridin 5’-monofoszfát nátrium sója, inozin 5’-monofoszfát nátrium sója, nikotinamid, réz-glu-
konát, guanozin 5’-monofoszfát nátrium sója, tiamin-hidroklorid, riboflavin, retinil-acetát, 
piridoxin-hidroklorid, kálium-jodid, mangán-szulfát, pteroil-monoglutaminsav, króm-klorid, 
fitomenadion, D-biotin, kolekalciferol, nátrium-szelenit, cianokobalamin.

Átlagos tápérték 100 ml
Energia 418/100 kJ/kcal
Zsír (48 En%)
amelyből 5,4 g

   Telített zsírsavak
   MCT

3,8 g
2,8 g

   Egysz. telítetlen zsírsavak 0,77 g
   Többsz. telítetlen zsírsavak 0,86 g
   Arachidonsav 25,2 mg
   Dokozahexaénsav 25,0 mg
Szénhidrát (40 En%)
amelyből

10,2 g

   Cukrok 2,7 g
   -laktóz <0,10 g
Rost (0 En%) 0 g
Fehérje (11 En%) 2,6 g
Só 0,09 g
Vitaminok
   A-vitamin 88 µg
   D-vitamin 2,40 µg
   E-vitamin (2,10 mg TE) 

2,70 mg
   K-vitamin 6,70 µg
   Tiamin 0,15 mg
   Riboflavin 0,20 mg
   Niacin (1,67 mg NE)

0,80 mg

   Pantoténsav 0,80 mg
   B6-vitamin 0,11 mg
   Folsav 16,0 µg
   Folát 26,7 µg
   B12-vitamin 0,30 µg
   Biotin 4,00 µg
   C-vitamin 14,0 mg
Ásványi anyagok és nyomelemek
   Nátrium 37,0 mg
   Kálium 111 mg
   Klorid 75,0 mg
   Kalcium 90,0 mg
   Foszfor 45,0 mg
   Magnézium 9,00 mg
   Vas 1,20 mg
   Cink 0,80 mg
   Réz 0,075 mg
   Mangán 0,006 mg
   Molibdén 6,00 µg
   Szelén 3,75 µg
   Króm 4,00 µg
   Jód 19,0 µg
Egyéb
   L-karnitin 2,00 mg
   Kolin 32,1 mg
   Inozitol 25,0 mg
   Taurin 7,00 mg
   Nukleotidok 3,60 mg
   Ozmolaritás 295 mOsmol/l


