
Nutricomp® 500 ml 

PRO INDIVIDUÁLNÍ 
POTŘEBY PACIENTA 
BEZ DALŠÍ PŘÍPRAVY

JEDNODUCHÁ A BEZPEČNÁ APLIKACE



ENTERÁLNÍ VÝŽIVA
K našemu zavedenému portfoliu sondové enterální 
výživy Nutricomp® jsme přidali nový kontejner. 
Klinicky osvědčená výživa Nutricomp® je nyní 
k dispozici také v 500 ml HDPE lahvích. B. Braun 
nabízí celou řadu nutričně kompletní enterální výživy, 
která se liší nutričním složením, a může tak být 
přizpůsobena individuálním potřebám pacientů.

RYCHLÁ IDENTIFIKACE DRUHU VÝŽIVY
 � Stejné barevné značení pro konkrétní druh výživy, 
jaký používáme pro Nutricomp® ve vaku

 � Rychlá identifikace druhu výživy

BEZPEČNÉ PŘIPOJENÍ
 � Plně kompatibilní k B. Braun aplikačním setům 
a nejnovějším standardům EN aplikačního materiálu

 � Snadno připojitelná s univerzálním adaptérem 
a ENPlus spike

 � Navržený pro oba způsoby podávání - gravitační 
aplikací a aplikací pumpou

METRICKÁ STUPNICE
 � Obal s průhledným měřítkem pro vizuální kontrolu obsahu
 � Snadná kontrola objemu podané výživy a to jak 
ve vzpřímené tak v obrácené poloze

JEDNODUCHÉ A PRAKTICKÉ POUŽITÍ PRO BOLUSOVÉ 
PODÁVÁNÍ STŘÍKAČKOU 
 � Snadné přelití roztoku do jiné nádobky pro aplikaci 
stříkačkou nebo pokud pacient výživu popíjí (hrdlo je 
široké, lze aspirovat stříkačkou přímo z kontejneru)

 � Stabilita lahve pro uchování v chladu pro opakované použití

ODOLNÝ KONTEJNER
 � Robustní design
 � Nerozbitná
 � Nepropustná

VÝHODY

 � Moderní a praktický kontejner
 � Ergonomický tvar s integrovaným závěsem
 �  Odolné provedení láhve
 �  Kompatibilní s oběma aplikačními systémy - pro podávání např. pumpou 
Enteroport® plus a také pro gravitační aplikaci

 � Transparentní metrická stupnice usnadňuje kontrolu podané dávky výživy
 � Stejná barva konkrétního druhu výživy jako u Nutricomp® vaku

SNADNÉ POUŽITÍ
 � Ergonomický tvar pro lepší uchopení a manipulaci
 � Lehké provedení
 � Integrovaný závěs pro pohodlné uchycení na stojan

PRO SNADNÉ, BEZPEČNÉ A POHODLNÉ PODÁVÁNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVY

Nový design láhve



Nutricomp® 500 ml
Balancovaná enterální výživa - standardní 

Nutricomp® Standard

 � isokalorický (1 ml = 1 kcal)
 � obsahuje MCT a rybí olej
 � neobsahuje lepek, lactosu ani cholesterol,  
velmi nízký obsah purinů

 � bez vlákniny

Nutricomp® Standard Fibre

 � isokalorický (1 ml = 1 kcal)
 � obsahuje MCT a rybí olej
 �  neobsahuje lepek, lactosu ani cholesterol,  
velmi nízký obsah purinů

 � s vlákninou

Nutricomp® Energy

 � hyperkalorický (1 ml = 1,5 kcal)
 � vysoký obsah MCT a rybího oleje
 �  neobsahuje lepek ani cholesterol,  
velmi nízký obsah lactosy a purinů

 � bez vlákniny

Nutricomp® Energy Fibre

 � hyperkalorický (1 ml = 1,5 kcal)
 � vysoký obsah MCT a rybího oleje
 �  neobsahuje lepek ani cholesterol,  
velmi nízký obsah lactosy a purinů

 � s vlákninou

Nutricomp® Energy HP

 � hyperkalorický (1 ml = 1,5 kcal)
 � vysoký obsah proteinů, MCT a rybího oleje
 �  neobsahuje lepek ani cholesterol,  
velmi nízký obsah lactosy a purinů

 � bez vlákniny

Nutricomp® Energy HP Fibre

 � hyperkalorický (1 ml = 1,5 kcal)
 � vysoký obsah proteinů, MCT a rybího oleje
 �  neobsahuje lepek ani cholesterol,  
velmi nízký obsah lactosy a purinů

 � s vlákninou

VYVÁŽENÁ, PŘIMĚŘENÁ A PESTRÁ

Enterální výživa Nutricomp®

Nutricomp® 500 ml
Specifická enterální výživa

Nutricomp® D
 � isokalorický (1 ml = 1 kcal)
 � obsahuje MCT, MUFA a rybí olej
 � bohatý na antioxidanty a složité sacharidy
 �  neobsahuje lepek, cholesterol ani lactosu,  
velmi nízký obsah purinů a fructosy

 � s vlákninou

Nutricomp® Peptid
 � isokalorický (1 ml = 1 kcal)
 � bohatý na oligopeptidy
 � obsahuje MCT a sojový olej
 �  neobsahuje lepek ani cholesterol,  
velmi nízký obsah lactosy

 � bez vlákniny

Nutricomp® Glutamine Plus
 � hyperkalorický (1 ml = 1,3 kcal)
 �  bohatý na glutamin a vysoce hodnotné proteiny, 
obsahuje hydrolyzát mléčného proteinu

 � neobsahuje lactosu, cholesterol ani puriny
 � s vlákninou 

Nutricomp® Hepa
 � hyperkalorický (1 ml = 1,3 kcal)
 �  obsahuje MCT, sojový olej a větvené aminokyseliny 
(BCAA) 

 �  neobsahuje lepek ani cholesterol,  
velmi nízký obsah laktosy

 � s vlákninou

Potravina pro zvláštní lékařské účely. Potravina pro zvláštní výživu.



Více na: www.nutrition-partner.com

K dispozici  B. Braun NuTRIscreen App v App Store
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Katalogové 
číslo

Název Jednotka Typ obalu Kusů  
v kartonu

Kód SÚKL

Enterální výživa - sondová, "standardní"

3571500 Nutricomp Standard 500 ml HDPE 12 0217066

3571510 Nutricomp Standard Fibre 500 ml HDPE 12 0217067

3571520 Nutricomp Energy 500 ml HDPE 12 0217073

3571530 Nutricomp Energy Fibre 500 ml HDPE 12 0217074

3571550 Nutricomp Energy HP 500 ml HDPE 12 0217070

3571560 Nutricomp Energy HP Fibre 500 ml HDPE 12 0217071

Enterální výživa - sondová, "specifická"

3571610 Nutricomp Glutamine Plus 500 ml HDPE 12 -

3571620 Nutricomp Hepa, čokoláda 500 ml HDPE 12 0217068

3571570 Nutricomp Peptid 500 ml HDPE 12 0217072

3571540 Nutricomp D 500 ml HDPE 12 0217069

Nutricomp®

HDPE 500 ML LAHVE


