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A jelen kiadványban szereplő összes termék, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer, terápiarezisztens 
epilepsziások diétás ellátása javasolhatók, enterális táplálásra. A termékek kizárólagos és kiegészítő táplálásra is 
alkalmasak. Kizárólag orvosi felügyelet mellett használhatók. Ezen információs anyag egészségügyi szakemberek 
számára készült. A Numil Kft. Nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért. A jelen kiadvány 
elválaszthatatlan részét képezi a címkeszöveg. 
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Nutricia 
támogatott 
készítmény*

Kiszerelési 
egység

Bruttó
fogyasztói ár*

Támogatási 
kategória*

Emelt/kiemelt 
támogatási 

összeg*

Térítési 
díj*

Indikációs 
pont* Felhasználási javaslat

KetoCal 3:1 300 g 10 357 Ft  100% 10 057 Ft 300 Ft EÜ100 52. Orális és 
szondatáplálásra

Ketocal 4:1 300 g 9370 Ft 100% 9070 Ft 300 Ft EÜ100 52. Orális és 
szondatáplálásra

Ketocal 2,5:1 32x200 ml 43 954 Ft 100% 43 654 Ft 300 Ft EÜ100 52. Orális és 
szondatáplálásra

Referenciák:



TERÁPIAREZISZTENS EPILEPSZIA DIÉTÁS ELLÁTÁSÁRA

3:1 arány (zsír: szénhidrát + fehérje)
Megbízható pontossággal kiszámított 
tápanyagigény és tápértékprofil

Az életkornak megfelelő napi fehérje 
biztosítása
Magas biológiai értékű fehérjetartalom 

Továbbfejlesztett lipidprofil
Csökkentett telített zsírsav bevitel

LC-PUFA tartalom
A központi idegrendszer megfelelő fejlődé-
sének támogatására1-4

DHA és ARA tartalom
Esszenciális a csecsemők számára7

Karnitin tartalom 
Támogatja  ß-oxidációt5,6

Kiegészítő és kizárólagos táplálásra egy-
aránt használható 1 éves korig, kiegészítő 
táplálásra 6 éves korig
Kényelmes, minimalizálja a további étrend-
kiegészítők használatának szükségességét

4:1 arány (zsír: szénhidrát + fehérje)
Megbízható pontossággal kiszámított 
tápanyagigény és tápértékprofil

Az életkornak megfelelő napi fehérje 
biztosítása
Magas biológiai értékű fehérjetartalom 

Továbbfejlesztett lipidprofil
Csökkentett telített zsírsav bevitel

LC-PUFA tartalom 
A központi idegrendszer megfelelő fejlődé-
sének támogatására1-4

Karnitin tartalom 
Támogatja  ß-oxidációt5,6

MultiFibre 6 tartalom
6 különböző rost keveréke, a megfelelő 
bélműködés támogatására8-10

 
Kiegészítő és kizárólagos táplálásra egy-
aránt használható 1 és 10 éve kor között, 
kiegészítő táplálásra 10 éves kor felett
Kényelmes, minimalizálja a további étrend-
kiegészítők használatának szükségességét

2,5: 1 arány (zsír: szénhidrát + fehérje)
Megbízható pontossággal kiszámított 
tápanyagigény és tápértékprofil

Az életkornak megfelelő napi fehérje 
biztosítása
Magas biológiai értékű fehérjetartalom 

LC-PUFA tartalom
A központi idegrendszer megfelelő fejlődé-
sének támogatására1-4

MCT Tartalom
Elősegíti a gyorsabb ketontest képződést11

Karnitin tartalom
Támogatja  ß-oxidációt5,6

MultiFibre 6 tartalom
6 különböző rost keveréke, a megfelelő 
bélműködés támogatására8-10

Kizárólagos táplálásra alkalmas vagy kiegé-
szítő táplálásra 8 éves kor felett.
Kényelmes, minimalizálja a további étrend-
kiegészítők használatának szükségességét

1 éves kor felett 8 éves kor felett0-12 hónapos korig

Új termék


