
Jelen információs anyag kizárólag egészségügyi szakemberek számára készült. A KetoCal 3:1 speciális gyógyászati 
célra szánt élelmiszer, terápiarezisztens epilepsziás csecsemők diétás ellátására, valamint olyan megbetegedésekben, 
ahol a ketogén diéta javasolt. Orvosi felügyelet mellett alkalmazható. 
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Tények a csecsemőkori epilepsziáról…

2016 óta nemzetközi ajánlás áll 
rendelkezésre a ketogén diéta csecsemőkori 

alkalmazására - 
Ketogenic diet guidelines for infants with 

refractory epilepsy6
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Az epilepsziás tünetek leggyakrabban az első 2 életévben je-
lentkeznek, ami igen rossz rohamkontrollal és idegrendszeri 
fejlődéssel járhat együtt.1

A csecsemőkori epilepsziás megbetegedéseket nehéz ke-
zelni és szignifikánsan rosszabb morbiditással és mortali-
tással járnak.2

Csecsemőkorban csak a teljes rohammentesség biztosítja 
a megfelelő pszichomotoros fejlődést.3

A kritikusan beteg gyermekeknél magasabb rohamszám 
várható, ami további neurológiai hanyatlást eredményezhet, 
függetlenül az elsődleges betegségtől, illetve az etiológiától.5 

Az újszülöttek és a csecsemők képesek a ketontestek előállí-
tására és feldolgozására, ugyanúgy mint a gyermekek.4

Klinikailag bizonyított, hogy a ketogén diéta hatékony és jól 
tolerálható a csecsemők számára.3 



Ketogén diéta
Hatékonyan és biztonságosan használható csecsemőkori 
terápiarezisztens epilepszia esetén3

A KetoCal 3:1 aránya megfelel a klasszikus ketogén diéta 
követelményeinek, tápanyag-összetétele teljes mértékben 

megfelel a csecsemők igényeinek, anyatej helyettesítésére és 
kiegészítésére egyaránt használható

A vizsgálat célja:

A ketogén étrend (KD) hatékony-
ságának és biztonságosságának 
értékelése csecsemőknél (<1,5 év) 
az idősebb gyermekekkel össze-
hasonlítva.

Vizsgálati módszer:

115 beteg adatait retrospektíven 
elemezték. A <1,5 éves csecsemő-
ket (A csoport) összehasonlítot-
ták az 1,5 évnél idősebb gyerme-
kekkel (B csoport).

EREDMÉNYEK

9 hónaposnál fiatalabb csecsemők 
esetén (n = 42) lényegesen több 
csecsemő lett rohammentes

(p = 0,005)

Lényegesen nagyobb számú csecsemő 
maradt rohammentes

(p = 0,001)

A csecsemők nagyobb százalékban 
váltak rohammentessé

(p=0,000)

3 hónap 12 hónap

<1,5 év

>1,5 év

34,5%

19%

32,7%

17,5%
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A KetoCal 3:1
speciális élelmiszer

gyorsan és kényelmesen 
elkészíthető, felhasználható 

italként és ételként egyaránt. 
Szondatáplálásra

is javasolható.

 3:1 arányú
 Megbízható pontossággal kiszámított tápanyag és tápérték 

profil.

 Teljes értékű
 Anyatej helyettesítésére is alkalmas.

 Életkornak megfelelő energia mennyiség
 Megfelel az anyatejhelyettesítő tápszerek követelményeinek.

 Életkornak megfelelő fehérje mennyiség
 Magas biológiai értékű fehérjetartalom.

 Karnitin tartalmú
 Támogatja a ß-oxidációt.7,8

 Dokozahexaénsavval (DHA) és 
arachidonsavval (AA)

 A kognitív és a vizuális fejlődés támogatására.9,10

 Vitaminokkal, ásványi anyagokkal
 Minimalizálja az étrendkiegészítők használatát. 


