
Nutricomp® Drink Renal
SpeciálNí výživa k popíjeNí pRo pacieNty S leDviNovou NeDoStatečNoStí 
vyžaDující Dialýzu

NutRičNě kompletNí výživa 
k popíjeNí, hypeRkaloRická 
(2,0 kcal/ml), S vlákNiNou

 � pro dietní postup 
při nedostatečné výživě  
nebo při podvýživě pacientů

 � vhodný pro potřeby 
dialyzovaných pacientů 
s chronickou adaptovanou 
renální insuficiencí nebo 
v případech vyžadujících vysoký 
příjem energie a nízký příjem tekutin 
a elektrolytů

 � Specifické výživové složky jsou upraveny tak, aby 
vyhovovaly potřebám těchto pacientů - zejména 
je zde snížený obsah draslíku, fosforu a sodíku

 � obsahuje vlákninu, bez lepku a klinicky významného 
množství laktózy

 �  příchuť - vanilka

NoviNka

Úhrada od zp

vhodný jako jediný zdroj výživy

vhodný pro děti od 4 let

obsahuje snadno stravitelné sacharidy, v případě 
diabetu používejte pouze při pečlivé kontrole 
metabolismu

ergonomická, znovu uzavíratelná lahev

Balení obsahuje 4 lahvičky v papírovém přebalu

každá lahvička je opatřená brčkem 

praktické informace o obsahu nutrientů



průměrný obsah 100 ml

energie 838 kj

200 kcal

tuk 9,6 g

z toho

	Nasycené mastné kyseliny 0,94 g

	mononenasycené mastné kyseliny 6,7 g

	polynenasycené mastné kyseliny 1,8 g

 	omega-3 mastné kyseliny 0,38 g

Sacharidy 20,6 g

z toho

	cukr 4,2 g

 	laktóza 0,04 g

 	Sacharóza 2,4 g

vláknina 1,7 g

proteiny 7 g

Sůl 0,21 g

průměrný obsah 100 ml

Sodík 85 mg

Draslík 106 mg

vápník 137 mg

hořčík 21 mg

Fosfor 69 mg

chlór 101 mg

železo 1,9 mg

zinek 2 mg

měď 225 µg

jód 30 µg

chrom 10 µg

Fluor 0,3 mg

mangan 0,5 mg

molybden 12 µg

Selen 10 µg

průměrný obsah 100 ml

vitamin a (Re) 160 µg

vitamin D 2,5 µg

vitamin e (α-te) 3,5 mg

vitamin k 14 µg

vitamin B1 0,3 mg

vitamin B2 0,4 mg

vitamin B6 0,4 mg

vitamin B12 0,6 µg

vitamin c 20 mg

Niacin (Ne) 3,4 mg

kyselina listová 80 µg

kyselina pantothenová 1,2 mg

Biotin 10 µg

cholin 64 mg

Betakaroten 0,2 mg

l-karnitin 16 mg

taurin 16 mg

Kalorická distribuce P : T: S : V 

Energie % 14 : 43 : 41 : 2 

příchuť Balení ks v kartonu katalog. číslo kód SÚkl 

vanilka 4 x 200 ml 24 3571360 0217009

NutRičNí hoDNoty* 

iNFoRmace pRo oBjeDNáNí

Další údaje

osmolarita    430 mosm / l

voda      70 ml / 100 ml

NávoD k použití

n		před použitím dobře protřepat
n		Dávkování podle potřeb pacienta, jako doplněk výživy 1-3 lahvičky denně, jako jediný zdroj výživy 4-5 lahviček denně
n		uchovávejte mezi 5-25 °c, podávejte nejlépe chlazený
n		otevřenou lahvičku lze uchovat v lednici a spotřebovat během 24 hod.
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