
Nutricomp® Energy
Hyperkalorická, nutričně kompletní potravina pro zvláštní lékařské účely,  
obohacená rybím olejem. Určená pro podávání sondou.
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Indikace:
 � V případě, že se nedaří splnit nutriční nároky pacienta 
perorální cestou 

 � Jako doplněk stravy nebo jako jediný zdroj výživy u pacientů 
s existujícím stavem podvýživy nebo rizikem podvýživy 

 � Může být podávána nasogastrickou, nasojejunální sondou 
nebo gastrostomií

 � U pacientů se zvýšenou energetickou potřebou a zvýšenými 
nároky na příjem bílkovin

 � Při kontraindikaci vlákniny
 � Při restrikci tekutin

Vlastnosti:
 � Vysoká biologická hodnota bílkovin z různých zdrojů, jako je 
kasein a sója

 � Vyvážený profil mastných kyselin - kombinace řepkový olej, 
MCT a rybí tuk

 � Složení sacharidů - maltodextrin jako rychlý a snadno 
dostupný zdroj energie

 � Nízká – fyziologická osmolarita/ osmolarita pro lepší 
compliance 

 � Kalorická distribuce (% kcal):  
bílkoviny – tuky – sacharidy – vláknina 20:30:50:0

Hlavní charakteristika na 100 ml

Energie 150 kcal / 632 kJ

Bílkoviny 7,5 g

Tuky 5 g

Sacharidy 18,8 g

Vláknina -

Voda 76 ml

Speciální funkce:
 � Vysoký obsah rybího tuku (EPA a DHA 0,21 g / 100 ml)
 � 51% MCT (2,6 g / 100 ml) pro lepší absorpci 
 � Vysoký obsah bílkovin (7,5 g / 100 ml)
 � Obsahuje beta-karoten (0,15 mg / 100 ml)
 � Neobsahuje lepek a cholesterol, velmi nízký obsah laktózy 
a purinů

Dávkování:
Doporučená denní dávka Nutricomp Energy závisí na požadavcích 
pacienta a měla by být přizpůsobena jeho specifickým nutričním 
potřebám. Nutricomp Energy je kompletní výživa. Doporučená 
denní dávka všech živin, jako jsou bílkoviny, tuky, sacharidy,  
vitamíny, stopové prvky a elektrolyty se vztahuje k objemu  
přibližně 1 500 kcal (1 l).

Balení: 
Nutricomp Energy je dodáván ve vacích o objemu 500 ml.


