
Nutrison Protein Intense
Nutrison Advanced Protison  

Új néven:  
Nutrison Protein Advance

Nutrison Protein Plus  
Multi Fibre

Csomagolás 500 ml palack 500 ml palack 1000 ml pack
Energia 126 kcal/ 100 ml 128 kcal/ 100 ml 128 kcal/ 100 ml
Fehérje 10 g/ 100 ml 7,5 g/ 100 ml 6,3 g/ 100 ml

Szénhidrát 10,4 g/ 100 ml 15,4 g/ 100 ml 14,1 g/ 100 ml
Zsír 4,9 g/100 ml 3,7 g/100 ml 4,9 g/100 ml
Rost 0 g/100 ml 1,5 g/100 ml 1,5 g/100 ml

Az intenzív osztályok igénybevéltele megnövekedett a vírusjárvány miatt, ezért fontos a megfelelő informálás a szondatáplálásra kifejlesztett termékek 
elérhetőségéről, illetve szükség esetén helyettesíthetőségéről. A megfelelő termék kiválasztásának megkönnyítésére, termékeinket csoportosítottuk a 

főbb indikációs területük és tápanyagtartalmuk alapján.

Táplálópumpa hiánya esetén, alkalmazzon egyéb 
táplálási módot pl. gravitációs szerelékkel történő 

táplálást vagy bólustáplálást.

Amennyiben a helyi higiéniai és fertőtlenítési irányelvek 
megengedik, fontolja meg, hogy a pumpát megosztva használja. 
Győződjön meg arról, hogy a pumpa tisztítása minden egyes beteg 
használata után, megtörtént-e a helyi protokolloknak megfelelően. 

Ezáltal elkerülheti a betegek pumpa általi fertőződését.

Táplálóeszközök Kezelési mód Nutricia termék 

Táplálópumpa
Folyamatos

TáplálópumpaSzakaszos
Bólus

Gravitációs szerelék
Folyamatos

Gravitációs szerelékSzakaszos
Bólus

Fecskendő Bólus Fecskendő

Enterális szondatápláláshoz termékválasztó
mellyel segítjük Önt a megfelelő termék és táplálóeszköz kiválasztásában 

COVID-19 járVány IDején, az IntenzíV terápIás ellátásra szOruló betegek táplálásterápIájánk megterVezésekOr fIgyelembe szükséges a krItIkus állapOtú betegekre 
VOnatkOzó általánOs szakmaI ajánlásOkat, és  a nemzetközI/hazaI szakmaI szerVezetek speCIfIkusan a COVID-19 betegekre VOnatkOzó jaVaslataIt Is.

A mAgAs fehérje-, és moderált energiAigényű szondAtáplált betegek táplálásterápiájához, válAsszon mAgAs fehérjetArtAlmú terméket Az Alábbi portfolióból.



Magas energia igényű szondatáplált betegek táplálásterápiájához, 
vagy folyadékmegszorítás esetén válasszon terméket az alábbi portfolióból

Termék (100 ml) Nutrison Energy Nutrison Energy Multi Fibre

Csomagolás 1000 ml pack 1000 ml pack

Energia 150 kcal 153 kcal

Fehérje 6,0 g 6,0 g

Szénhidrát 18,3 g 18,4 g

Zsír 5,8 g 5,8 g

Rost 0 g 1,5 g

Normál energia, és kiegyensúlyzott tápanyagigényű szondatáplált betegek táplálásterápiájához, válasszon terméket az alábbi portfolióból.

Termék (100 ml) Nutrison Nutrison Multi Fibre Nutrison 1200 
Complete Multi Fibre

Csomagolás 1000 ml pack 1000 ml pack 1500 ml pack

Energia 100 kcal/100 ml 103 kcal/100ml 124 kcal/100 ml

Fehérje 4,0 g 4,0 g 5,5 g

Szénhidrát 12,3 g 12,3 g 15,0 g

Zsír 3,9 g 3,9 g 4,3 g

Rost 0 g 1,5 g 2,0 g

Kiegyensúlyozott tápanyagtartalmú termékek portfóliója

VAGY
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