
OPERÁCIÓ ELŐTT preOp 
KEDVES HÖLGYEM/URAM!
Önnek orvosa preOp speciális élelmiszert rendelt, annak érdekében, hogy 
a műtétre Önt megfelelően felkészítse.

Mi a preOp és miért van szükségem rá? 

A preOp egy áttetsző, citromos ízű speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer 
tervezett műtétet igénylő sebészeti betegek operáció előtti diétás ellátására.  
Segítségével hosszas éhezés nélkül, biztonságosan felkészülhet a műtétre, mivel 
fontos, hogy a műtétet megelőzően a máj energiaraktárait szénhidráttal töltsük fel.

Hogyan fogyasszam a preOpot? 

A preOp fogyasztása hűtve kellemesebb,  
felbontás előtt felrázandó. A műtét előtti  
időszakban fogyasztandó az alábbi utasítások 
szerint, amennyiben az orvos másként nem  
javasolja: 

A műtét előtti napon:

18 órától kezdődően 2-3 óra alatt fogyasszon el 
4 palack preOp-ot (4 x 200ml). 

A műtét napján:

Műtét előtt   3 órával   igyon meg 2x200 ml 
preOp terméket és műtét előtt 2 órával már 
ne  fogyasszon semmit.

A preOp glutén-, laktóz- és rostmentes.

Ezen tájékoztató segíti a betegek tájékoztatását az 
orvos által felírt termékkel kapcsolatban és kizárólag 
azon betegeknek adható át, akiknek orvosa preOp 
speciális gyógyászati célra szánt élelmiszert javasolt.



18 órától:  4 palack preOp-ot fogyasszon el 
2-3 óra alatt

Normál étkezés tilos. Műtét előtt  3 órával  igyon 
meg 2 palack preOp-ot és műtét előtt 2 órával 
már ne fogyasszon semmit.

A preOp speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer kizárólag gyógyszertárban vásárol-
ható meg, 4x200 ml-es kiszerelésben. Beszerzését ne halassza az utolsó napra, mert pár 
napot igénybe vehet a gyógyszertár általi megrendelés.
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Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer. További kérdés esetén kérdezze kezelőorvo-
sát, vagy keresse dietetikusunkat az alábbi ingyenesen hívható számon vagy e-mailben: 
Tel: 06-80-223-223  |  E-mail: tanacsadas@nutricia.hu

Fontos figyelmeztetés: Kizárólag enterális táplálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. Kizárólag  
orvosi felügyelet mellett alkalmazható. Nem alkalmas kizárólagos táplálásra. Gyermekeknél és dia- 
béteszes betegeknél alkalmazása fokozott figyelmet igényel. Csecsemőknek nem adható. 

Kontraindikált: sürgősségi műtéteknél, valamint olyan betegeknél, akiknél lassú a gyomorürülés.  
Száraz, hűvös helyen tartandó. Használat előtt alaposan rázza össze. Fogyasztásra kész ital lehűtve 
a legfinomabb. Felnyitás után mindig szorosan zárja vissza és tárolja hűtőszekrényben, maximum  
24 órán keresztül. 

Átlagos tápérték / 100ml: Energia 215kJ/50 kcal, Zsír (0 En%) 0 g, amelyből Telített zsírsavak 0 g, 
Szénhidrát (100 En%) 12,6 g, amelyből Cukrok 2,1 g, laktóz 0,006 g, Rost (0 En%) 0 g, Fehérje (0 
En%) 0 g, Só 0,13 g Ásványi anyagok: Nátrium 50 mg, Kálium 122 mg, Klorid 6 mg, Kalcium 6 mg, 
Foszfor 1 mg, Foszfát 2 mg, Magnézium 1 mg, Ozmolaritás 240 mOsmol/l, Víz 92 ml. 

A preOp adagolása, amennyiben 
az orvos másként nem javasolja:

MŰTÉT ELŐTTI NAP: 

MŰTÉT NAPJA: 
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