
Na 100 g Na 100 ml

Energia 
2066 kJ / 
493 kcal

413 kJ /  
99 kcal

Tuky (42 % kcal) 23 g 4,6 g

z toho 
nasýtené mastné kyseliny

13 g 2,6 g

MCT tuky 6,0 g 1,2 g

mononenasýtené mastné kyseliny 3,9 g 0,8 g

polynenasýtené mastné kyseliny 2,5 g 0,5 g

kyselina linolénová 200 mg 40 mg

kyselina linolová 2100 mg 420 mg

Sacharidy (44 % kcal) 54 g 11 g

z toho cukry 21 g 4,2 g

laktóza < 0,5 g < 0,1

Bielkoviny (14 % kcal) 17,5 g 3,5 g

Soľ 0,42 g 0,084 g

Minerálne látky 

Sodík 170 mg 34 mg

Draslík 600 mg 120 mg

Chloridy 365 mg 73 mg

Vápník 445 mg 89 mg

Fosfor 300 mg 60 mg

Horčík 100 mg 20 mg

Železo 5,4 mg 1,1 mg

Zinok  4,7 mg 0,94 mg

Měď 0,49 mg 0,098 mg

Mangán 0,98 mg 0,20 mg

Fluoridy < 0,01 mg –

Selén 17 µg 3,4 µg

Chróm 25 µg 5,0 µg 

Molybdén 37 µg 7,4 µg 

Jód 49 µg 9,8 µg 

Vitamíny Na 100 g Na 100 ml

A 410 µg 82 µg

D 4,9 µg 0,98 µg

E 6,5 mg 1,3 mg

K 27 µg 5,4 µg

C 47 mg 9,4 mg

Tiamín/B
1
 0,59 mg 0,12 mg

Riboflavín/B
2  

0,64 mg 0,13 mg

Niacín 
5,8 mg  

9,8 mg NE
1,2 mg 

2,0 mg NE

B
6 

0,83 mg 0,17mg

Kyselina listová 120 µg 24 µg

B
12 

1,6 µg 0,32 µg

Biotín   16 µg 3,2 µg

Kyselina pantoténová 2,4 mg 0,48 mg

Ostatné nutrienty 

Cholín  35 mg 7,0 mg

Osmolarita: 290 mOsm/l
Osmolalita: 340 mOsm/kg
NIE: ekvivalent niacínu

Preskripčné podmienky

*  Indikačné obmedzenia úhrady: 
V06EIE1 Imunomodulačné diéty s MCT, TGF beta 2 pri nešpecifických zápaloch čriev  p.o. plv. Hradená liečba imunomodulačnými 
diétami je indikovaná pri Crohnovej chorobe u pacientov vo veku od 5 do 18 rokov a 365 dní ako liečba prvej voľby, pri Crohnovej 
chorobe u dospelých pacientov ako liečba v akútnej fáze ochorenia, pokiaľ liečba kortikoidmi nie je možná, u pacientov s potre-
bou  imunomodulácie a malnutríciou potvrdenou podľa protokolu iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých 
pacientov (protokol č. 2, príloha č.1 k časti B indikačné obmedzenia) alebo pre deti (protokol č.1, príloha č.1 k časti B indikačné ob-
medzenia). Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny predpísané a pou-
žité pri indikáciách zodpovedajúcich účelu určenia dietetickej potraviny uvedenému na jej obale. Základnou podmienkou hradenej 
liečby imunomodulačnými diétami je vyplnený protokol č. 2 alebo č.1 uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. 
Medicínsky odôvodnená efektivita liečby imunomodulačnými diétami sa priebežne sleduje a zaznamenáva do zdravotnej dokumen-
tácie. Forma enterálnej výživy sa pri preskripcii vyznačí slovami „nutričná podpora“ alebo „plná enterálna výživa“ alebo značkou 
množstvového limitu pre príslušnú formu enterálnej výživy L7 alebo L8 na zadnej strane lekárskeho predpisu a potvrdí sa podpisom 
a odtlačkom pečiatky preskribujúceho lekára. Hradená liečba pri plnej výžive nasogastrickou sondou alebo perkutánnou endosko-
pickou alebo chirurgickou gastrostómiou alebo jejunostómiou si nevyžaduje predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne. Pre deti do 
veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba imunomodulačnými diétami poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťov-
ne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8. 

Určené výhradne pre odborných 
pracovníkov v zdravotníctve. 
Potravina na zvláštne lekárske účely. 
Prípravok je hradený z prostriedkov 
verejného zdravotného poistenia. 
Užíva sa výhradne na odporúčanie  
a pod dohľadom lekára.

Nutričné informácie

ŠÚKL kód:  
D1077

Preskripčné obmedzenie: 
GIT

pre detských aj dospelých pacientov*


