
 

 

NUTRISON ADVANCED DIASON ENERGY HP 

Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer. Vanília ízű. Betegséghez kapcsolódó malnutríció esetén 

diabetes mellitusos vagy hyperglikémiás betegek diétás ellátására, akiknél magasabb energia és fehérje 
bevitel szükséges. Tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű, fogyasztásra kész, magas fehérje 

tartalmú, rostot tartalmazó szondatáplálásra alkalmas speciális élelmiszer. Glutén- és laktózmentes. 

Védőgázas csomagolásban. Fontos figyelmeztetés: Kizárólag enterális táplálásra. Parenterálisan nem 
alkalmazható. Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Kizárólagos táplálásra alkalmas. Figyelje és 

igazítsa a folyadékbevitelt, hogy biztosítsa a megfelelő hidratáltsági állapotot. Koaguláció előfordulhat az 

emésztő traktusban különböző gyógyszerkölcsönhatásoknak köszönhetően. 12 éves és idősebb 
gyermekeknél használja fokozott figyelemmel. Ellenjavallatok: 12 éves kor alatt, valamint 

galaktozémiában szenvedőknek nem adható. Rostmentes diétában nem adható. Fruktozémiában nem 

adható. Használati utasítás: Használat előtt ellenőrizze a csomagolást és alaposan rázza fel. Ne hígítsa és 
ne adjon gyógyszert a speciális élelmiszerhez. Tárolja száraz, hűvös helyen. Adagolja 

szobahőmérsékleten. Az aszeptikusan kezelt termék felfüggesztési ideje max. 24 óra felbontás után. 

Minőségét megőrzi: lásd a pack tetején. Összetevők: ivóvíz, maltodextrin, növényi olajok (repceolaj, 
napraforgóolaj), tehéntejfehérje kazeinát, izomaltulóz (forrása glükóz és fruktóz), részlegesen hidrolizált 

szójafehérje, élelmi rostok (inulin, oligofruktóz, gumiarábikum, szója poliszacharidok, cellulóz, 

rezisztens keményítő), aroma,  halolaj, svanyúságot szabályozó anyag (citromsav), kalcium-karbonát, 
kálium-klorid, emulgeálószer (szójalecitin), nátrium-citrát, kálium-citrát, magnézium-hidroxid, 

karotinoidok (szóját tartalmaz) (ß-karotin, lutein, likopin oleoresin paradicsomból), kálium-hidroxid, 

dikálium-hidrogén-foszfát, kolin-klorid, nátrium-L-aszkorbát, vas-laktát, DL- α-tokoferil-acetát, cink-
szulfát, retinil-acetát, króm-klorid, réz-glükonát, mangán-szulfát, kalcium D-pantotenát, nikotinamid, 

nátrium-szelenit, cianokobalamin, tiamin-hidroklorid, D-biotin, pteroil-monoglutaminsav, kolekalciferol, 

piridoxin-hidroklorid, riboflavin, kálium-jodid, nátrium-fluorid, nátrium-molibdát, fitomenadion. Átlagos 

tápérték (100 ml): Energia 625 kJ/150 kcal, Zsír (46 En%) 7,7 g amelyből Telített zsírsavak 0,8 

g,Egyszeresen telítetlen zsírsavak 4,6 g, Többszörösen telítetlen zsírsavak 2,3 g, dokozahexaénsav (DHA) 

20,0 mg, eikozapentaénsav (EPA) 29,9 mg, Szénhidrát (31En%) 11,7 g amelyből Cukrok 4,5 g, Laktóz 
<0,025 g, Rost  (2 En%) 1,5 g, Fehérje (21 En%) 7,7 g, Só 0,33 g, Vitaminok: A-vitamin 119 μg, D-

vitamin 1,0 μg, E-vitamin 3,6 mg (α-TE), K-vitamin 7,7 μg, Tiamin 0,23 mg, Riboflavin 0,24 mg, Niacin 

(2,6 mg NE) 0,90 mg, Pantoténsav 0,77 mg, B6-vitamin 0,24 mg, Folsav 42 μg, B12-vitamin 0,72 μg, 
Biotin 5,8 μg, C-vitamin 22 mg, Ásványi anyagok és nyomelemek: Nátrium 131 mg, Kálium 200 mg, 

Klorid 98 mg, Kalcium 82 mg, Foszfor 82 mg, Foszfát 252 mg, Magnézium 37 mg, Vas 1,9 mg, Cink 1,4 

mg, Réz 0,21 mg, Mangán 0,85 mg, Fluor 0,12 mg, Molibdén 12 μg, Szelén 8,7μg, Króm 14 μg, Jód 16 

μg, Egyéb: Karotinoidok 0,30 mg, Kolin 53 mg. Ozmolaritás 395 mOsmol/l. Nettó mennyiség: 

1000 ml Előállítja: N.V.Nutricia, Zoetermeer, Hollandia. Forgalmazza: NUMIL Kft., 1134 Budapest, 
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