
Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére. A Danone Kft. kizárja a felelősségét az egészségügyi szakembereknek szóló szakmai tájékoztató anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért. Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezik a címkeszövegek és az árlista, amelyek megtalálhatóak a www.nutriciamedical.hu webol-
dalon. Fontos figyelmeztetés! A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej, és a szoptatás a legegészségesebb táplálási mód. A speciális - gyógyászati célra szánt - élelmiszerek kizárólag a gyermekorvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a címke szerinti használati utasítás szerint alkalmazhatóak. Alkalmazás előtt olvassa el a termék címkéjén 
feltüntetett adhatósági és elkészítési útmutatót! Ne térjen el a használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbaba fejlődésében. A jelen kiadványban ismertetett speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszerek csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazhatóak, gyermekek elől elzárva tartandóak! Fontos figyelmeztetés! Az anyatej a legjobb 
a csecsemő számára, 6 hónapos korig a kizárólagos szoptatás a legideálisabb táplálási mód. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, az anyatej-helyettesítő tápszert a gyermekorvos utasítása szerint és ellenőrzése mellett ajánlott alkalmazni. A termék alkalmazása előtt annak megfelelő 
elkészítésére, tárolására és megsemmisítésre vonatkozó információkért olvassa el a termék címkéjét. Ne térjen el a címke szerinti használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbaba fejlődésében. Milumil Nenatal 400g speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer koraszülöttek diétás ellátására, parenterálisan nem alkalmazható. Közfi-
nanszírozás alapjául elfogadott ár: 2046 Ft*, támogatás mértéke (100%): 1746 Ft, térítési díj: 300 Ft, támogatás mértéke (55%): 1125 Ft, térítési díj: 921 Ft. Vonatkozó EÜ pont: EÜ 100 21/a. Milumil 1 optima 900g, tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer. Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár*:2136 Ft, támogatás mértéke (55%):1175 Ft, térítési 
díj: 961 Ft. A Milumil 1 optima a nem szoptatott csecsemők számára azok születésétől kezdve megfelelő és 6 hónapos korig kizárólagos táplálékként, 6 hónapos kort követően vegyes táplálékkal kiegészítve adható. Milumil HA Start Prosyneo 400g, tejalapú, anyatej-helyettesítő tápszer hidrolizált fehérjével. Közfinanszírozás alapjául elfogadott 
ár*: 2638 Ft, támogatás mértéke (25%): 660 Ft, térítési díj: 1978 Ft. A Milumil HA Start Prosyneo a nem szoptatott csecsemők számára azok születésétől kezdve megfelelő és 6 hónapos korig kizárólagos táplálékként, 6 hónapos kort követően vegyes táplálékkal kiegészítve adható. Milumi HA2 Prosyneo 400g, tejalapú, anyatej-kiegészítő tápszer 
hidrolizált fehérjével. Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár*: 2534 Ft, támogatás mértéke (25%): 634 Ft, térítési díj: 1900 Ft. A Milumil HA 2 Prosyneo anyatej-kiegészítő tápszer vegyes táplálékkal kiegészítve adható, nem alkalmas 6 hónapos kor előtt az anyatej helyettesítésére. A hozzátáplálást csak orvosi vagy táplálkozástudományi szakem-
berek tanácsára ajánlott megkezdeni, a csecsemő egyedi növekedési és fejlődési igényeit figyelembe véve. A termék alkalmazása előtt annak megfelelő elkészítésére, tárolására és megsemmisítésre vonatkozó információkért olvassa el az adott termék címkéjét. Milumil Komfort HA 600g, speciális - gyógyászati célra szánt - élelmiszer, hasfájás, 
székrekedés és bukás diétás ellátására. Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár*: 3313 Ft, támogatás mértéke (25%): 828 Ft, térítési díj: 2485 Ft. A Milumil Komfort HA a nem szoptatott csecsemők számára azok születésétől kezdve megfelelő és 6 hónapos korig kizárólagos táplálékként, 6 hónapos kor után vegyes táplálékkal kiegészítve adható. 
Parenterálisan nem adható. Milumil AR optima 900g, speciális - gyógyászati célra szánt - élelmiszer, bukás diétás ellátására. Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár*:4466 Ft, támogatás mértéke(25%): 1117 Ft, térítési díj: 3349 Ft. A Milumil AR optima a nem szoptatott csecsemők számára azok születésétől kezdve megfelelő és 6 hónapos korig 
kizárólagos táplálékként, 6 hónapos kor után vegyes táplálékkal kiegészítve adható. Parenterálisan nem adható. Milumil Pepti Pronutra 450g speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer, tehéntejfehérje-allergia diétás ellátására, parenterálisan nem adható. Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár*: 3597 Ft, támogatás mértéke (55%): 1978 
Ft, támogatás mértéke (90%): 3237 Ft, térítési díj (normatív támogatás esetén): 1619 Ft, térítési díj (EÜ támogatás esetén): 360 Ft. A Milumil Pepti Pronutra a nem szoptatott csecsemők számára azok születésétől kezdve megfelelő és 6 hónapos korig kizárólagos táplálékként, 6 hónapos kor után vegyes táplálékkal kiegészítve adható. Milumil 
Pepti Plus 2 Pronutra 450g speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer, tehéntejfehérje-allergia diétás ellátására, parenterálisan nem adható. Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár*: 3782 Ft, támogatás mértéke (55%): 2080 Ft, támogatás mértéke (90%): 3404 Ft, térítési díj (normatív támogatás esetén): 1702 Ft, térítési díj (EÜ támogatás 
esetén): 378 Ft. A Milumil Pepti Plus 2 Pronutra vegyes táplálékkal kiegészítve adható, nem alkalmas 6 hónapos kor előtt az anyatej helyettesítésére. Milumil Pregomin 450g speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer, tehéntejfehérje-allergia és vagy zsírfelszívódási zavarok diétás ellátására, parenterálisan nem adható. Közfinanszírozás 
alapjául elfogadott ár*: 3803 Ft, támogatás mértéke (55%): 2092 Ft, támogatás mértéke (90%): 3423  Ft, térítési díj (normatív támogatás esetén): 1711 Ft, térítési díj (EÜ támogatás esetén): 380 Ft. A Milumil Pregomin a nem szoptatott csecsemők számára azok születésétől kezdve megfelelő és 6 hónapos korig kizárólagos táplálékként, 6 hó-
napos kor után vegyes táplálékkal kiegészítve adható. Neocate LCP speciális - gyógyászati célra szánt – élelmiszer 400 g, Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár*: 9 261 Ft, támogatás mértéke (90%): 8 335 Ft, térítési díj: 926 Ft. Tehéntejfehérje allergia, többszörös táplálék fehérje allergia diétás ellátására csecsemőkorban. Kizárólag enterális 
táplálásra, parenterálisan nem javasolható. Kiegészítő és kizárólagos táplálásra egyaránt alkalmas. Orális és szondatáplálásra egyaránt javasolható. Neocate Junior speciális – gyógyászati célra szánt – élelmiszer 400 g, Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár*: 12 328 Ft, támogatás mértéke (90%):11 095 Ft, térítési díj: 1 233 Ft. Tehéntejfehérje 
allergia, többszörös táplálék fehérje allergia diétás ellátására 1 éves kor felett. Kizárólag enterális táplálásra, parenterálisan nem javasolható. Kiegészítő és kizárólagos táplálásra egyaránt alkalmas. Orális és szondatáplálásra egyaránt javasolható. *Forrás: www.neak.gov.hu, Publikus gyógyszertörzs (PUPHA), érvényesség kezdete: 2022.07.01.  
Promóciós kód: PEADALL22HCPPEAD70HU, lezárás dátuma: 2022.07.27.
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