
OPERÁCIÓ ELŐTT preOp 
Folyadék- és szénhidráttöltéssel a műtét utáni inzulinrezisztencia 
és metabolikus stressz megelőzéséért

Jó compliance, a citrom íz által 
könnyen fogyasztható

A glikogén raktárak hatékony 
feltöltése 12,5%-os 
szénhidráttartalmú oldattal 
(maltodextrin, fruktóz) 5,6

Biztonságos, 2 órán belül kiürül 
a gyomorból az alacsony 
ozmolalitású tiszta szénhidrát 
alapú termék 1,2,3,4 

Támogatja 
a folyadékfelszívódást 
elektrolittartalma révén

Nem okoz hasmenést, 
mert izo- ozmoláris

Maradéktalanul felszívódik, 
mivel rostmentes
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A preOp, mint tisztán szénhidrát alapú termék műtét előtti 
fogyasztása nemcsak az éhezés okozta posztoperatív szövőd-
ményeket csökkenti, hanem a beteg általános közérzetét is 
javítja (csökken a szomjúság, éhség és a szorongás érzés  
a kontroll csoportokkal összehasonlítva) 1-8



JAVASOLT DÓZIS:

Összetevők: ivóvíz, maltodextrin, fruktóz, kálium-citrát, nátrium-citrát, savanyúságot szabályozó  
(citromsav), aroma, édesítőszer (aceszulfám-K, nátrium-szacharinát).

Laktóz-, glutén- és rostmentes.

Fontos figyelmeztetések: Kizárólag orvosi felügyelet mellett és kizárólag enterális táplálásra alkal-
mazható. Nem alkalmas kizárólagos táplálásra. Csecsemőknek nem adható. Parenterálisan nem 
alkalmazható. Gyermekeknél és diabéteszes betegeknél használata fokozott figyelmet igényel.

Kontraindikációk: sürgősségi műtéteknél és lassú gyomorürülés esetén

Termék:
preOp citrom ízű

Kiszerelés: 
4 x 200 ml

Javasolt bruttó fogyasztói ár:
2 700 Ft
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Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer. Ezen információs anyag egészségügyi szakemberek számára készült. A Numil Kft. nem vállal felelős- 
séget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért. Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezi a címkeszöveg.

Műtét  előtt este
800 ml

Műtét napján reggel
400 ml

Összesen
1200 ml

Energia 400 kcal 200 kcal 600 kcal

Szénhidrát 100 g 50 g 150 g

Víz 736 ml 368 ml 1104 ml

Elektrolitok

Átlagos tápérték  100 ml-ben 200 ml-ben (1 palackban) mértékegység

Energia 50 100 kcal

Szénhidrát 12,6 25,2 g

poliszacharid 10 20 g

mono- és diszacharidok 2,1 4,2 g

Fehérje     g

Zsír   g

Rost   g

Ásványi anyagok, elektrolitok      

nátrium 50 (2,2) 100 (4,4) mg (mmol)

kálium 122 (3,1) 244 (6,2) mg (mmol)

klorid 6,0 (0,2) 12,0 (0,3) mg (mmol)

kalcium 6,0 (0,1) 12,0 (0,3) mg (mmol)

magnézium 1,0 (0) 2,0 (0) mg (mmol)

foszfor 1,0 (0) 2,0 (0) mg (mmol)

Víz 92 184 ml

Ozmolaritás 240 240 mOsmol/l

Ozmolalitás 260 260 mOsmol/kg víz

Potenciális veseterhelés 55 55 mOsmol/l

pH 4,9 4,9
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Műtétet megelőző este: 
2 x 200 ml 

vagy 4 x 200 ml  

Utolsó adag:
2 x 200 ml 2 órával 

a műtéti anaesthesia előtt

BŐVEBB INFORMÁCIÓÉRT TÖLTSE LE 
TERMÉKVÁLASZTÓ APPLIKÁCIÓNKAT:


