
Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. 
Για τη διατροφική διαχείριση ασθενών με 
δυσαπορρόφηση λίπους ή  προβλήματα 

μεταβολισμού LCT και όταν ενδείκνυται μια υψηλή 
πρόσληψη MCT. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
διαιτητική διαχείριση της MCT κετογονικής δίαιτας. 
Διατροφικά μη πλήρες, υψηλής ενέργειας μέσης 
αλύσου τριγλυκερίδια (ΜCT), άγευστο γαλάκτωμα,
αποτελούμενο κατά προσέγγιση από 50% MCT έλαιο 
και 50% νερό.

Σημαντική σημείωση: Μόνο για εντερική χρήση. 
Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική επίβλεψη.
Ακατάλληλο ως αποκλειστική πηγή διατροφής. 
Κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

   
Προφυλάξεις: Το προϊόν πρέπει να εισαχθεί σταδιακά 
στη διατροφή καθώς η γρήγορη απορρόφηση μεγάλων
ποσοτήτων μπορεί να προκαλέσει έμετο ή διάρροια.

Προτεινόμενη δοσολογία: Η ποσότητα της σίτισης και 
η διάλυση, θα πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από
ιατρό ή διαιτολόγο και εξαρτάται από την ηλικία, το 
σωματικό βάρος και την ιατρική κατάσταση του 
ασθενούς. Το προϊόν ίσως απαιτεί διάλυση για παιδιά 
ηλικίας κάτω των 5 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να ενισχύσει μια μεγάλη ποικιλία από ροφήματα και 
τρόφιμα και ως ενισχυτής ενέργειας σε σίτιση μέσω 
καθετήρα και σε σίτιση να χρησιμοποιηθεί απευθείας 
από το μπουκάλι ή ως υποκατάστατο γάλακτος.

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.
 
Αποθήκευση: Φυλάσσεται σε  θερμοκρασία 4-25 °C. 
Αφότου ανοιχτεί, φυλάσσεται στο ψυγείο και 
καταναλώνεται μέσα σε 14 μέρες. Τοποθετείτε πάντα 
το καπάκι στο μπουκάλι μετά τη χρήση. Συσκευάζεται 
σε προστατευτική ατμόσφαιρα.

Συστατικά: Εξευγενισμένο φυτικό έλαιο [μέσης 
αλύσου τριγλυκερίδια (λάδι καρύδας και/ή 
φοινικέλαιο)], νερό, γαλακτωματοποιητές (Ε
472c,E471), ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ). 

Παράγεται στην Ιρλανδία για την SHS International 
Ltd.

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Numil Hellas A.E., 
Παράδρομος 17ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας 
& Καλαμάτας 2, 14564 Ν.Κηφισιά, 
Τηλ.: 210-6248547 

Γραμμή Φροντίδας 8001168600 χωρίς χρέωση 
www.nutricia-medical.gr

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 47199/12-06-2013

Ανάλωση έως: Βλέπε συσκευασία.

Το προϊόν δεν πωλείται μεμονωμένα. 
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Διατροφικές Πληροφορίες
Ενέργεια

Λίπη (100 Eν%) 
Εκ των οποίων
-Κορεσμένα 
Λιπαρά οξέα μακράς
αλύσου (LCT) 
Λιπαρά οξέα μέσης αλύσου
(MCT)
   
Υδατάνθρακες 
Εκ των οποίων
-Σάκχαρα
Εδώδιμες ίνες
Πρωτεΐνη
Άλας
Μέταλλα
Να

Ca

ανά 100ml
1865kJ
454kcal

50.4g

50.4g
1.3g

2.6% (g/100g Fa)
49.1g

97.4% (g/100 g Fa)

0g

0g
0g
0g

0.01g

5.00mg
(0.22mmol)

1.00mg
(<0.02mmol)

ανά 250ml
4663kJ

1134kcal
126g

126g
3.3g

 
123g

0g

0g
0g
0g

0.03g

12.5g
(0.55mmol)

2.50mg
(<0.05mmol)

Γαλάκτωμα 
υψηλής ενέργειας 

μέσης αλύσου 
τριγλυκερίδια (ΜCT) 


