
Új lehetőség a 
táplálás

cisztás fibrózis 
terápiájában!

®Scandishake Mix
Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer betegséghez kapcsolódó malnutríció, felszívódási zavarok, vagy egyéb állapotok 
diétás ellátására, ahol zsír/szénhidrát kiegészítés szükséges, beleértve a cisztás fibrózist. Enterális táplálásra. Kizárólag orvosi 
felügyelet mellett adható. Kizárólagos táplálásra nem alkalmas.

®Scandishake Mix

Numil Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.
Tel.: +36 1 452 7770
Táplálkozási Tanácsadás: +36 80 223 223

www.nutricia.hu

*PUPHA törzs (www.neak.gov.hu), 2019.10.01.

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. 
A felírási segédlet kizárólag a speciális élelmiszer jogszabályoknak megfelelő támogatással való rendelését szolgálja, és segítséget nyújt a speciális élelmiszer rendelésére jogosultnak a vényen feltüntetendő 
adatokról, és a rendelhetőség jogcíméről.

Ref.: 1. Turck D., Braegger C. P., Colombo C. et al. ESPEN-ESPGHAN-ECFS guidelines on nutrition care for infants, children, and 
adults with cystic fibrosis. Clinical Nutrition. 2016;35(3);557-577

Nutricia támogatott
készítmény

Kiszerelési
egység

Bruttó
fogyasztói ár (Ft)*

Támogatási
kategória (%)*

Emelt támogatási
összeg (Ft)*

Térítési díj
(FT)*

Indikációs
pont*

Scandishake Mix 
Ízesítetlen 6 x 85 g 6864 Ft 90% 6178 Ft 686 Ft EÜ 90 27.

Használati utasítás
• 1 tasak por (85 g) 240 ml teljes tejben oldandó fel.
• Az elkészült adagot 2 órán belül el kell fogyasztani, vagy maximum 24 óráig hűtőszekrényben 
   tárolható. A maradékot mindig dobja el.
• A felbontott tasak hűvös, zárt helyen tárolandó és felhasználandó 2-3 napon belül. 
• Felhasználás előtt alaposan felrázandó.

Adagolás
• 3-5 éves kor: ½ tasak + 240 ml teljes tej
• 5-10 éves kor: 1 adag (=1 tasak + 240ml teljes tej)
• 10 éves kortól: 1-2 adag
Amennyiben az orvos vagy dietetikus másképp nem ajánlja.

Indikációk
• Cisztás Fibrózis (mucoviscidosis)

Kontraindikációk
• Tehéntejfehérje allergia
• Szondatáplálás és parenterális táplálás
• 3 éves kor alatt nem adható

Fontos információ
A termék laktózt tartalmaz. Laktóz intolerancia esetén, kérjük, kísérje figyelemmel az enzimpótlást, a 
tolerancia mértékétől függően.

Hideg italok esetében aján-
lott összerázni shakerrel. 
Meleg italok készítésekor 
alaposan keverjük el, míg 
teljesen feloldódik.

Top Tipp!
Keverjen el 1 adag Scandi- 
shake Mix-et (85 g) 240 ml 
teljes tejjel, majd használja 
az aznapi kávéhoz, müzlihez, 
leveshez vagy szószokhoz. 
Ez majdnem 600 kcal-t és 
12 g fehérjét fedez.
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®Scandishake Mix



Új leHeTőség A CIszTás FIbrózIs TáplálásTerápIájábAn!

Az espen-espgHAn-eCFs  
ajánlása a cisztás fibrózisos 
gyermekek és felnőttek 
táplálására1

• Magas energiatartalmú (586 kcal /1 adag teljes tejjel) a megnövekedett igény kielégítésére
• Polimer fehérjét tartalmaz, melynek kedvezőbb az íze a hidrolizált fehérjéhez hasonlítva
• Semleges ízének köszönhetően különböző ételekhez és italokhoz egyaránt hozzáadható

Kiszerelés
• 6 x 85 g (tasak)
• Adagonként csomagolva az egyszerű 
   felhasználás és szállíthatóság érdekében

Felírói kör
• Gasztroenterológus
• Gyermek gasztroenterológus
• Tüdőgyógyász
• Gyermek tüdőgyógyász
• Háziorvos (javaslatra írhat)

Felírási segédlet

EÜ. emelt

Nem
helyettesít-
hető

Pulv. Scandishake Mix
6 x 85 g
Scat Orig.
No. quinque (V)

D.S.: 1 tasak /nap
30 napra ellátva

X
X

A cisztás fibrózisos betegek 
esetében a malnutríció rizikója 
elérheti az 50%-t.1

A cisztás fibrózisos gyermekek és 
felnőttek napi energiaszükséglete 
akár 110-200%-kal nagyobb lehet, 
mint egészséges társaiké.1

Az ESPEN-ESPGHAN-ECFS ajánlása 
szerint táplálásterápiát a diagnózist 
követően minél hamarabb el kell 
kezdeni.1

50%
malnutríció rizikó

110-200%
napi energiaszükséglet
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A scandishake Mix megfelelő választás a
cisztás fibrózisban szenvedő betegek tápláltsági állapotának javítására

Gluténmentes Hozzáadott 
szacharózt 

nem tartalmaz


