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NUTRINI PEPTISORB.
Τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Για τη διατροφική διαχείριση 
δυσθρεψίας σχετιζόμενης με νόσο, σε ασθενείς με δυσαπορρόφηση και/ή 
δυσπεψία. Διατροφικά πλήρες, έτοιμο προς χρήση προϊόν με υδρολυμένη 
πρωτεΐνη ορού γάλακτος κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 1-6 ετών, ή 8-20 
κιλά σε βάρος. Χωρίς γλουτένη. Συσκευασμένο σε προστατευτική 
ατμόσφαιρα. Αποστειρωμένο με UHT.

Σημαντική σημείωση: Μόνο για εντερική χρήση. Δεν ενδείκνυται για 
παρεντερική χρήση. Να χρησιμοποιείται με ιατρική παρακολούθηση. 
Κατάλληλο ως αποκλειστική πηγή σίτισης για παιδιά ηλικίας 1-6 ετών, 
ή 8-20 κιλά σε βάρος.

Αντενδείξεις: Ακατάλληλο για βρέφη.  • Αλλεργιογόνα: γάλα, σόγια.
Οδηγίες χρήσης: Ελέγξτε την εμφάνιση του προϊόντος και ανακινήστε 
καλά πριν τη χρήση. Μην διαλύετε ή προσθέτετε φάρμακα στο προϊόν. 
Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος. Χορηγείστε το σε θερμοκρασία 
δωματίου. Όταν χορηγείτε συνδεδεμένο με σωλήνα σίτισης σε κλειστό 
σύστημα (ασεπτική διαχείριση, κλειστό σύστημα) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για 24 ώρες μετά το άνοιγμα. Εάν έχει αφαιρεθεί το καπάκι 
(ανοιχτό σύστημα) τότε ο μέγιστος χρόνος χρήσης είναι 8 ώρες. Μετά το 
άνοιγμα, κλείστε το μπουκάλι και αποθηκεύστε το στο ψυγείο έως 24 ώρες.
Συστατικά: Απιονισμένο νερό, μαλτοδεξτρίνη, φυτικά έλαια 
[τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας (έλαιο καρύδας και φοινικέλαιο) έλαιο 
σόγιας], υδρολυμένη πρωτεϊνη ορού γάλακτος (από αγελαδινό γάλα), 
άμυλο (από καλαμπόκι), ρυθμιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), κιτρικό κάλιο, 
όξινο φωσφορικό ασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, όξινο φωσφορικό 
μαγνήσιο, χλωριούχο κάλιο, δισόξινο φωσφορικό κάλιο, L-ασκορβικό 
νάτριο, χλωριούχος χολίνη, καροτενοειδή (περιέχει σόγια) (β- καροτένιο, 
ελαιορητίνη λυκοπενίου από ντομάτες, λουτεϊνη), ταυρίνη, γαλακτικός 
σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, L-καρνιτίνη, οξική DL-α-τοκοφερόλη, 
γλυκονικός χαλκός, νικοτιναμιίδιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, θειικό 
μαγγάνιο, υδροχλωρική θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, υδροχλωρική 
πυριδοξίνη, φθοριούχο νάτριο, οξική ρετινόλη, 
πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ, χλωριούχο χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο, 
D-βιοτίνη, σεληνιώδες νάτριο, φυτομεναδιόνη, χοληκαλσιφερόλη, 
κυανοκοβαλαμίνη.
Παράγεται από: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Netherlands.
Διανέμεται από την Numil Hellas A.E. – Παράδρομος, 17χλμ. Εθνικής 
οδού Αθηνών-Λαμίας και Καλαμάτας 2, 145 64 , Νέα Κηφισιά. Τηλ. 
2106248500 – Γραμμή φροντίδας 8001168600 χωρίς χρέωση. Για 
περισσότερες πληροφορίες: www.nutricia-medical.gr.
Ανάλωση έως: Βλέπε άνω μέρος συσκευασίας. 
Καθαρό βάρος: 500ml
Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 6819 – 27/01/2017
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