Minimální trvanlivost do:
Minimálna trvanlivosť do:

Nejprve zatlačit, potom odtrhnout.

Najskôr zatlačiť, potom odtrhnúť.

NUTRITON

OD NAROZENÍ / OD NARODENIA

DIETNÍ POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKARSKÉ ÚCELY V PRÁŠKU
DIETETICKÁ POTRAVINA NA OSOBITNÉ MEDICÍNSKE ÚCELY V PRÁŠKU

Nutriton je dietní potravina pro zvláštní lékařské
účely vhodná pro kojence od narození. Je určená
jako přídavek do mateřského mléka pro kojence,
kteří ublinkávají.
Nutriton je účinný při ublinkávání díky obsahu
speciální přírodní složky – karubinu. Karubin
zahušťuje obsah žaludku, a tak snižuje výskyt
ublinkávání. Veškeré živiny ze stravy díky tomu
zůstávají v trávicím ústrojí. Účinky byly prokázány
v klinických studiích.

Nutriton je dietetická potravina na osobitné
medicínske účely vhodná pre dojčatá od narodenia.
Je určená ako prídavok do materského mlieka pre
dojčatá, ktoré grckajú.
Nutriton je účinný pri grckaní vďaka obsahu
špeciálnej prírodnej zložky – karobovej gumy.
Karobová guma zahusťuje obsah žalúdka, a tak
znižuje výskyt grckania. Všetky živiny zo stravy
vďaka tomu zostávajú v tráviacom ústrojenstve.
Účinky boli klinicky preukázané.

U nekojených ublinkávajících dětí doporučujeme
podávat Nutrilon AR, který též obsahuje karubin.
V případě souběžného výskytu ublinkávání a jiné
speciﬁcké výživové potřeby u nekojených dětí je
možné Nutriton smíchat i s jinými speciálními mléky
Nutrilon (např. Nutrilon HA či Nutrilon Allergy care).

U nedojčených grckajúcich detí odporúčame podávať
Nutrilon AR, ktorý tiež obsahuje karobovú gumu.
V prípade súbežného výskytu grckania a inej špeciﬁckej
výživovej potreby u nedojčených detí je možné
Nutriton zmiešať aj s inými špeciálnymi mliekami
Nutrilon (napr. Nutrilon HA či Nutrilon Allergy care).

Nutriton je určen k dietnímu postupu
při těchto obtížích:
1. Ublinkávání způsobené jícnovým reﬂuxem
- nedostatečným uzávěrem mezi jícnem a žaludkem,
kdy se strava snadněji dostává ze žaludku zpět
do jícnu a do úst.
2. Ublinkávání, u něhož nejsou známy žádné organické
důvody, a proto může být dobře zvládnuto zařazením
zahuštěné potravy do stravy.

Nutriton je určený pre diétny režim
pri týchto ťažkostiach:
1. Grckanie zapríčinené pažerákovým reﬂuxom
- nedostatočným uzáverom medzi pažerákom
a žalúdkom, kedy sa potrava ľahšie dostáva
zo žalúdka naspäť do pažeráku a do úst.
2. Grckanie, pri ktorom nie sú známe žiadne organické
dôvody a preto sa dá veľmi dobre zvládnuť zaradením
zahustenej potravy do stravy.

NÁVOD NA PŘÍPRAVU: Existují dvě základní metody
použití Nutritonu u kojenců, kteří ublinkávají. Buď
jako součást odstříkaného mateřského mléka nebo
k samostatnému podávání před a v průběhu kojení.
Následující doporučení ohledně množství mohou být
přizpůsobena individuálním požadavkům.

NÁVOD NA PRÍPRAVU: Existujú dve základné metódy
použitia Nutritonu u dojčiat, ktoré grckajú. Buď ako
súčasť odstriekaného materského mlieka alebo na
samotné podávanie pred a v priebehu dojčenia.
Nasledujúce odporúčania ohľadom množstva môžu byť
prispôsobené individuálnym požiadavkám.

• Nutriton přidávaný do odstříkaného
mateřského mléka
Přidejte 1 zarovnanou odměrku Nutritonu do každých
100 ml mateřského mléka zahřátého na tělesnou
teplotu. Dobře zamíchejte, nechte 7 minut odstát, dokud
Nutriton nezahustí mléko. Znovu zamíchejte a okamžitě
použijte. Savička kojenecké lahve bude potřebovat větší
otvor ve srovnání s nezahuštěným mlékem.

• Nutriton pridávaný do odstriekaného
materského mlieka
Pridajte 1 zarovnanú odmerku Nutritonu do každých
100 ml materského mlieka ohriateho na telesnú teplotu.
Dobre zamiešajte, nechajte 7 minút odstáť, pokiaľ
Nutriton nezahustí mlieko. Znovu zamiešajte a okamžite
použite. Cumlík dojčenskej fľaše bude potrebovať väčší
otvor v porovnaní s nezahusteným mliekom.

• Nutriton podávaný samostatně jako gel
Pokud nemůžete nebo nechcete využít metodu přidání
Nutritonu přímo do mateřského mléka, můžete jej
podávat dítěti samostatně lžičkou v malých množstvích
před a v průběhu kojení. Rozpustíme 1 zarovnanou
odměrku Nutritonu v 25 ml převařené vody určené pro
kojence ochlazené na tělesnou teplotu. Důkladně
zamícháme a necháme max. 7 minut odstát, aby mohl
Nutriton zhoustnout. Zamíchejte znovu a okamžitě
podávejte. Přirozeným reﬂexem dítěte je vypuzování
lžičky z úst. Doporučujeme tedy pokládat lžičku na špičku
jazyka a mírně zatlačit dolů, aby došlo k polknutí gelu.
Nepoužitý Nutriton gel okamžitě zlikvidujte.

• Nutriton podávaný samostatne ako gél
Pokiaľ nemôžete alebo nechcete využiť metódu pridania
Nutritonu priamo do materského mlieka, môžete ho
podávať dieťaťu samostatne lyžičkou v malých množstvách
pred a v priebehu dojčenia. Rozpustíme 1 zarovnanú
odmerku Nutritonu v 25 ml prevarenej vody určenej pre
dojčatá ochladenej na telesnú teplotu. Dôkladne zamiešame
a necháme max. 7 minút odstáť, aby mohol Nutriton
zhustnúť. Zamiešajte znovu a okamžite podávajte.
Prirodzeným reﬂexom dieťaťa je vypudzovanie lyžičky z úst.
Odporúčame teda prikladať lyžičku na špičku jazyka
a mierne zatlačiť dole, aby došlo k prehltnutiu gélu.
Nepoužitý Nutriton gél okamžite zlikvidujte.

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 g PRÁŠKU

DŮLEŽITÉ RADY: Připravenou stravu
spotřebujte do dvou hodin. Vždy
zlikvidujte nespotřebovanou stravu.
Neohřívejte stravu v mikrovlnné
troubě, abyste předešli opaření
dítěte v důsledku nerovnoměrného
ohřátí. Nikdy nepřidávejte do výživy
více odměrek, než je stanoveno, ani
cokoliv jiného. Dohlédněte na
hygienu ústní dutiny v období růstu
prvních zoubků, především před
spaním.

Experti na výživu v raném věku

DÔLEŽITÉ RADY: Pripravenú stravu
spotrebujte do dvoch hodín. Vždy
zlikvidujte nespotrebovanú stravu.
Neohrievajte stravu v mikrovlnnej
rúre, aby ste predišli obareniu
dieťaťa v dôsledku nerovnomerného
ohriatia. Nikdy nepridávajte do výživy
viac odmeriek, než je stanovené, ani
čokoľvek iné. Dohliadnite na hygienu
ústnej dutiny v období rastu prvých
zúbkov, predovšetkým pred spaním.

Pro

UCHOVÁVÁNÍ: Po každém použití
obal pečlivě uzavřete. Uchovávejte
na suchém a chladném místě (ne
v ledničce). Nevkládejte dovnitř
vlhkou odměrku. Spotřebujte do
1 měsíce od otevření.

800-110-000
Opýtajte sa expertov
www.profuturaprogram.sk
Poraďte sa s nami:

0800-601-600

0 208 651

* svatojánského / svätojánskeho chleba
1 zarovnaná odměrka / odmerka
= 1,7 g sušeného prípravku / prípravku.

SLOŽENÍ: Maltodextrin, karubin
(mouka ze svatojánského chleba),
uhličitan vápenatý, síran železnatý,
síran zinečnatý.
Složení se vztahuje k sušenému
stavu potraviny.

inspirováno
vědou o nutričním
programování

Při ublinkávání
kojených
dětí

UCHOVÁVANIE: Po každom použití
obal starostlivo uzatvorte. Uchovávajte
na suchom a chladnom mieste (nie
v chladničke). Nevkladajte dovnútra
vlhkú odmerku. Spotrebujte do
1 mesiaca po otvorení.

Zeptejte se expertů
www.profuturaprogram.cz
Poraďte se s námi:

Energetická
1345 kJ / 318 kcal
hodnota / Energia
Tuky
0,3 g
z toho nasycené / nasýtené
0g
mastné kyseliny
Sacharidy
66,2 g
z toho cukry
6,0 g
Vláknina*
25,1 g
Bílkoviny / Bielkoviny
0g
Sůl / Soľ
0,015 g
Minerální / Minerálne látky
Na
6 mg
Ca
335 mg
Fe
8,8 mg
Zn
5,3 mg

Instantní přídavek do mateřského mléka
pro kojence, kteří ublinkávají
Instantný prídavok do materského mlieka
pre dojčatá, ktoré grckajú

135 g

NUTRITON

Vnější obal
Vonkajší obal

Vnitřní obal
Vnútorný obal

PAP

C/LDPE

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nutriton je
možné používat jen pod kontrolou
lékaře. Pro zdraví kojenců je důležité
důsledné dodržování návodu na
přípravu i uvedených doporučení.
Nutriton není vhodný jako jediný
zdroj výživy.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nutriton
je možné používať len pod kontrolou
lekára. Pre zdravie dojčiat je dôležité
dôsledné dodržiavanie návodu na
prípravu aj uvedených odporúčaní.
Nutriton nie je vhodný ako jediný
zdroj výživy.

OD NAROZENÍ
OD NARODENIA

DIETNÍ POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKARSKÉ
ÚCELY V PRÁŠKU / DIETETICKÁ POTRAVINA
NA OSOBITNÉ MEDICÍNSKE ÚCELY V PRÁŠKU

Prodávající: Nutricia a.s.,
Na Hřebenech II 1718/10,
140 00 Praha 4, ČR.
Predávajúci: Nutricia, s.r.o.,
Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SR.
PDS: 0127700-01-0004

ZLOŽENIE: Maltodextrín, karobová
guma (múka zo svätojánského
chleba), uhličitan vápenatý, síran
železnatý, síran zinočnatý.
Zloženie sa vzťahuje na sušený
stav potraviny.

Vyrobeno v Polsku.
Vyrobené v Poľsku.
PL
16616001
WE

Baleno v ochranné atmosféře.
Balené v ochrannej atmosfére.
Skladujte v suchu
a chladu/chlade (< 25 °C).

