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Impact Oral, płyn smak waniliowy, 237 ml x 3 szt.
 

Cena: 59,99 zł

Opis słownikowy

Postać płyn

Producent Nestle

Rejestracja Środki spożywcze

Substancja
czynna

Multiminerały, Multiwitamina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Impact Oral, płyn smak waniliowy, 237 ml x 3 szt.

Impact Oral to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyku
niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym, np. z odleżynami czy trudno gojącymi się ranami lub w stresie
metabolicznym (urazy).

Płyn Impact Oral to preparat zawierający zarówno kwasy tłuszczowe omega-3, argininę jak i nukleotydy, więc może stanowić
wysokobiałkowy i wysokoenergetyczny kompletny odżywczy posiłek o smaku waniliowym.

Produkt powinien być stosowany pod kontrolą lekarza. Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło
pożywienia.

Produkt bez glutenu i bez laktozy.

Skład Impact Oral, płyn smak waniliowy, 237 ml x 3 szt.

Woda, sacharoza, bia?ka mleka, maltodekstryna, L-arginina, cz??ciowo
hydrolizowana guma guar, olej rybi, sk?adniki mineralne (cytrynian potasu, cytrynian
sodu, fosforan wapnia, chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek potasu, fosforan
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magnezu, cytrynian wapnia, pirofosforan ?elaza (III), siarczan cynku, glukonian miedzi
(II), siarczan manganu, fluorek sodu, jodek potasu, molibdenian (VI) sodu, selenian
sodu (IV), chlorek chromu (III)), trójglicerydy ?rednio?a?cuchowe (MCT), olej
kukurydziany, regulator kwasowo?ci (kwas cytrynowy), emulgatory (E471,
lecytyna sojowa), RNA wyekstrahowany z dro?d?y , dwuwinian choliny, aromaty,
witaminy (C, niacyna, kwas pantotenowy, E, B6, A,  tiamina, ryboflawina, D, K, kwas
foliowy, B12, biotyna), stabilizatory (E460, karagen, E466), przeciwutleniacz (E306),
barwnik (beta-karoten).

Warto?ci od?ywcze 100 ml 237 ml

Warto?? energetyczna 606 kJ (144 kcal) 1436 kJ (341 kcal)

T?uszcz (24% kcal) w
tym:

3,9 g 9,2 g

   - kwasy t?uszczowe
nasycone

1,8 g 4,3 g

     - MCT** 1,1 g 2,6 g

   - kwasy t?uszczowe
jednonienasycone

0,73 g 1,7 g

   - kwasy t?uszczowe
wielonienasycone

1,3 g 3,1 g

      - omega-3 600 mg 1422 mg

         w tym: EPA+DHA 500 mg 1185 mg

W?glowodany (53% kcal)
w tym:

18,9 g 44,8 g

   - cukry 12 g 28 g

      - laktoza <0,1 g -

B?onnik (2% kcal) 1,4 g 3,3 g

Bia?ko (21% kcal) 7,6 g 18 g

   - L-arginina 1,8 g 4,3 g

Sól 0,38 g 0,9 g

Sk?adniki
mineralne

100ml 237 ml
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Sód 150 mg 355 mg

Chlorki 169 mg 401 mg

Potas 190 mg 450 mg

Wap? 114 mg 270 mg

Fosfor 101 mg 239 mg

Magnez 32 mg 76 mg

?elazo 1,7 mg 4 mg

Cynk 2,1 mg 5 mg

Mied? 0,25 mg 0,59 mg

Jod 21 µg 50 µg

Selen 6,6 µg 15,6 µg

Mangan 0,3 mg 0,71 mg

Chrom 14 µg 33 µg

Molibden 22 µg 52 µg

Fluorki 0,21 mg 0,50 µg

Witaminy 100 ml 237 ml
A 139 µg 329 µg

D 0,94 µg 2,2 µg

E 4,2 mg ?-TE 10 mg ?-TE

K 9,4 µg 22,3 µg

C 30 mg 71 mg

B1 0,17 mg 0,4 mg

B2 0,25 mg 0,59 mg

B6 (mg) 0,21 mg 0,5 mg

Niacyna 2,2 mg/2,8
mg NE*

5,2 mg/ 6,6
mg NE*

Kwas
foliowy

28 µg 66 µg

B12 0,8 µg 1,9 µg

Kwas panto
tenowy

1,1 mg 2,6 mg

Biotyna 10 µg 24 µg

Cholina  38 mg 90 mg
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Nukleotydy 0,18 g 0,43 g

Osmolarno??: 680 mOsm/l
Zawarto?? wody: 76 g/100 ml

*NE - ekwiwalent niacyny
**MCT - trójglicerydy ?rednio?a?cuchowe

Produkt bez glutenu.

Produkt bez laktozy.

Impact Oral jest sterylizowany UHT.

Działanie Impact Oral, płyn smak waniliowy, 237 ml x 3 szt.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w formie wysokobiałkowego i wysokoenergetycznego płynu.
Może być stosowany jako wsparcie żywieniowe lub jako jedyne źródło pożywienia.
Produkt wspiera układ odpornościowy (immunożywienie).
Zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, argininę, nukleotydy i nukleotydy.
Sterylizowany UHT.
Produkt nie zawiera glutenu, laktozy.
Zawiera dodatek błonnika.

Wskazania Impact Oral, płyn smak waniliowy, 237 ml x 3 szt.

Do postępowania dietetycznego w niedożywieniu lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie okołooperacyjnym.

Dawkowanie Impact Oral, płyn smak waniliowy, 237 ml x 3 szt.

Przed użyciem należy wstrząsnąć.
Najlepiej spożywać schłodzony.

Zalecana dzienna dawka: 
3 opakowania jako uzupełnienie diety przez 7 dni przed operacją.
Następnie zgodnie z zaleceniami lekarza lub jeśli występuje niedożywienie należy stosować 4 do 5 opakowań dziennie przez kolejne 7
dni po operacji.

Informacje dodatkowe Impact Oral, płyn smak waniliowy, 237 ml x 3 szt.

Stosować pod kontrolą lekarza.
Produkt podaje się doustnie.
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Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
Nieodpowiedni dla pacjentów z ciężką postacią posocznicy.
Produkt odpowiedni tylko dla dorosłych. Nie stosować u dzieci.
Nie stosować pozajelitowo.
Zawiera białka mleka, olej rybi oraz lecytynę sojową.
Produkt bez glutenu.
Produkt bez laktozy.
Sterylizowany UHT.
Zamknięty produkt przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Spożyć zaraz po otwarciu lub niewykorzystaną porcję szczelnie zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin.
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