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Ensure sm.waniliowy prosz. 400 g
 

Cena: 70,31 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 400 g

Postać prosz.

Producent ABBOTT LABORATORIES POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Ensure® - proszek o smaku waniliowym przeznaczony jest do postępowania dietetycznego u osób z objawami niedożywienia oraz u
osób, u których istnieje ryzyko niedożywienia. Formuła może być stosowana do żywienia pacjentów przez zgłębnik.

Preparat w proszku Ensure® jest kompletną, zbilansowaną dietą zawierającą fruktooligosacharydy (FOS) oraz inulinę. Produkt może być
stosowany jako jedyne źródło pożywienia lub uzupełnienie żywienia w ramach odpowiednio zbilansowanej diety uwzględniającej stan
pacjenta.

W celu ułatwienia przygotowania posiłku do opakowania preparatu żywieniowego Ensure® dołączono miarkę dozująca.

Zastosowanie
Do postępowania dietetycznego u osób z objawami niedożywienia lub zagrożonych niedożywieniem w związku z chorobą.

Zalecane spożycie
Indywidualne spożycie powinno zostać ustalone przez lekarza prowadzącego, w zależności od stanu pacjenta i jego indywidualnej
tolerancji.
W przypadku żywienia przez zgłębnik należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Sposób użycia
Aby przygotować 230 ml pokarmu, należy do szklanego naczynia wlać 200 ml schłodzonej, przegotowanej wody.
Następnie, ciągle mieszając, wsypać powoli 6 miarek proszku (53,8 g) proszku Ensure®.
Dokładnie wymieszać aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.
Podczas przygotowywania należy przestrzegać zasad higieny.
Przygotowany pokarm należy spożyć natychmiast lub przechowywać w lodówce pod przykryciem, nie dłużej niż 24 godziny.
Niespożytą pozostałość sporządzonego preparatu należy wyrzucić.

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Składniki
Zhydrolizowana skrobia kukurydziana, kazeiniany sodu i wapnia (białko mleka), sacharoza, wysokooleinowy olej słonecznikowy, składniki
mineralne: (cytrynian sodu, cytrynian potasu, fosforan wapnia, chlorek magnezu, chlorek potasu, wodorofosforan potasu, siarczan cynku,
siarczan żelaza, siarczan manganu, siarczan miedzi, molibdenian sodu, jodek potasu, chlorek chromu, selenian sodu), olej sojowy,
izolowane białko sojowe, fruktooligosacharydy (FOS), inulina, izolowane białko mleka, olej canola, aromat (substancja smakowo-
zapachowa), chlorek choliny, witaminy (witamina C (kwas L-askorbinowy), przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), niacyna (amid
kwasu nikotynowego), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli, kwas pantotenowy (pantotenian wapnia), witamina E (octan DL-alfa-
tokoferylu), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), tiamina (chlorowodorek tiaminy), ryboflawina, witamina A (palmitynian retinylu),
kwas foliowy, ß-karoten, biotyna, filochinon, witamina D, witamina B12 (cyjanokobalamina)).

Przeciwwskazania
Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, jednak lekarz może zalecić jego stosowanie u osób poniżej 18 roku życia.
Nie stosować w galaktozemii.

Ważne wskazówki
Preparat Ensure® (proszek) należy stosować pod nadzorem lekarza.
Produkt nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego.
Produkt może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia lub jako uzupełnienie odżywiania naturalnego, pod kontrolą lekarza.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Po otwarciu puszki należy ją przykryć i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (nie w lodówce) i zużyć w ciągu 3 tygodni.
Prepart może zawierać siarczan magnezu, chlorek sodu i węglan wapnia.

Zawartość netto
400 g, proszek o smaku waniliowym

Dodatkowe informacje
Produkt bezglutenowy.
Z jednego opakowania (400 g proszku Ensure® o smaku waniliowym) można przygotować siedem i pół porcji (każda po 230 ml
pokarmu).
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