
Neocate LCP
Táplálásterápia tehéntejfehérje-allergia 
esetén csecsemőkorban

 Bizonyítottan megszünteti a tüneteket 3-14 napon belül, függetlenül 
annak súlyosságától1,2

 Elősegíti a behozó növekedést olyan esetekben, ahol a háttérben 
tehéntejfehérje-allergia igazolható3,4

 Fehérje tartalom (11 EN%)
> Megfelel a behozó növekedésben elvárt fehérje mennyiségnek5

 Speciális hosszú szénláncú zsírsav keverék (LC-PUFA)
> Megfelelő kognitív és vizuális fejlődés segítésére6

 DHA:ARA aránya 1:1
> Mely erősíti a DHA gyulladáscsökkentő hatását7-9

 Nukleotidok
> Fontos építőkövei a sejtosztódásnak és a növekedés folyamatának10

 Továbbfejlesztett mikronutriens profil
> Fedezi a megnövekedett - kalcium, D-vitamin, vas és cink - szükségleteket11,12

 Javasolható mennyiség: a csecsemő szükségletének megfelelően
 Elkészítés: 3 kanál Neocate LCP por  + 90 ml víz = 100 ml kész tápszeroldat

Javasolható BNO kódok: D5090, E4300, J3840, J4500, J9890, K522, L2094, R1950, R6281, T7830
Felírásra jogosultak köre: Gyermekgasztroenterológus, gyermeksebész

Nutricia támogatott 
készítmény*

Kiszerelési 
egység*

Bruttó 
fogyasztói ár *

Támogatási 
kategória*

Emelt támogatási 
összeg * Térítési díj* EÜ. pont* Felhasználási javaslat

NEOCATE LCP 400 g 9 261 Ft 90 % 8 335 Ft 926 Ft EÜ90 15. orális és 
szondatáplálásra

* PUPHA törzs, www.neak.gov.hu (2019.07.01.)

A csecsemő számára legjobb táplálék az anyatej. A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej vagy a 
szoptatásnak más akadálya van, a speciális tápszer kizárólag a gyermekorvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható.  

Speciális gyógyászati célra szánt tápszer, orális és szondatáplálásra egyaránt felhasználható. Ezen információs anyag egészségügyi szakemberek számára 
készült. A NUMIL Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért. Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezi a címkeszöveg.
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Neocate Junior
Táplálásterápia tehéntejfehérje-allergia 
esetén kisgyermekkorban

Numil Kft.  •  1134 Budapest, Váci út 35. • Központi telefon: +36 1 452-7770• Diétás tanácsadás: +36 80 223 223 • www.nutricia.hu • www.tejallergiarol.hu

Nutricia támogatott 
készítmény*

Kiszerelési 
egység*

Bruttó 
fogyasztói ár *

Támogatási 
kategória*

Emelt támogatási 
összeg * Térítési díj* EÜ. pont* Felhasználási javaslat

NEOCATE JUNIOR 400 g 12 328 Ft 90 % 11 095 Ft 1 233 Ft EÜ 24/
a2. pont

orális és 
szondatáplálásra

*PUPHA törzs, www.neak.gov.hu (2019.08.01.)
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 Hipoallergén – 100%-ban aminosav alapú
 Továbbfejlesztett tápanyag profil
> 300ml Neocate Junior
 • 40%-át fedezi az energiának
 •  75%-át fedezi a fehérje szükségletnek egy éves korban13

 Minden mikrotápanyagot tartalmaz
> az 1 év feletti tehéntejfehérje-allergiás és többszörös 

táplálékallergiás gyermekek részére
 Emelt mennyiségű kalcium, D-vitamin, vas és cink
> segíti a megfelelő vitamin és ásványi anyag ellátottságot

 Rugalmas felhasználás
> kiegészítésként és kizárólagosan is adható

 Jól tolerálható
> biztosítja a megfelelő átmenetet a táplálásban

 Jó íz
> a jobb compliance érdekében

 Javasolható mennyiség: min. 300 ml illetve a gyermek szükségletének megfelelően
 Elkészítés: 3 adagolókanál Neocate Junior por + 90 ml víz = 105 ml kész oldat

Javasolható BNO kódok: K5220
Felírásra jogosultak köre: Járóbeteg szakrendelés/Fekvőbeteg gyógyintézeti csecsemő és gyermekgyógyász
Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer.


