
Amennyiben a társbetegségek egyike diabetes mellitus, a malnutríciós betegnek olyan speciális, gyógyászati célra szánt termék 
fogyasztása javasolt, amely cukorbetegeknek lett kifejlesztve1-7. A személyre szabott táplálásterápia cukorbetegség esetén is 

hozzájárulhat a kedvezőbb tápláltsági állapot eléréséhez, és ezáltal a rehabilitáció idejének lerövidítéséhez.6,7,8,9

* Malnutríció: az akut betegségek miatt az elkövetkező 5 napban inadekvát tápanyagbevitel a szignifikáns testtömegvesztés vagy az alacsony BMI miatt.
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• Magas energiatartalmú (151 kcal/100 ml).
• Magas fehérjetartalmú (9,8 g/100 ml, 26 fehérje en%).
• Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer.
• Glükóz-anyagcserezavarban szenvedő betegeknek.

Betegséghez kapcsolódó malnutríció diétás ellátására.
• Kiegészítő táplálás esetén naponta 1-2 palack.
• Szénhidrát mennyisége: 15,6 g/100 ml (31,2 g/palack).

• Étel- és folyadéksűrítő por, a biztonságos nyelés érdekében. 
• Speciális, gyógyászati célra szánt élelmiszer.
• Diszfágia diétás ellátására.
• Amilázrezisztens tulajdonságának köszönhetően véd  

a szájban az amiláz aktivitása ellen, ezáltal az ital jobban 
megtartja a konzisztenciáját a szájban.

• Cukorbetegség esetén a szénhidráttartalmát bele kell kalkulálni 
a napi bevihető szénhidrátmennyiségbe.

• Biztonságosan fogyasztható, magas 
energia- és fehérjetartalmú, a diszfágia 
súlyosságától függően szirup, méz vagy 
puding állagú kisétkezés.

Fortimel DiaCare Nutilis Powder Megfelelő  
konzisztenciájú 
étkezés
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Táplálásterápiás megoldás: diszfágia és diabetes mellitus esetén
Magas energia-, fehérjeigény és szénhidrát-anyagcserezavar esetén, enyhe vagy közepes diszfágia fennállásakor


