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energia
kJ 440 folsav μg 11,9

kcal 105 B12-vitamin μg 0,20
zsír g 5,0 biotin μg 2,01
SFA (telített zsírsav) g 3,1 C-vitamin mg 10,8
   MCT g 1,7 ásványi anyagok és nyomelemek
MUFA (egyszeresen 
telítetlen zsírsav) g 1,2 Nátrium mg 80,6

PUFA (többszörösen 
telítetlen zsírsav) g 0,7 Kálium mg 83,8

   linolsav mg 565 Klorid mg 69,6
   linolénsav mg 48 Kalcium mg 67,5
szénhidrát g 12,1 Foszfor mg 38,3
cukrok g 6,0 Magnézium mg 10,9
   glukóz g 0,4 Vas mg 1,06
   laktóz g 4,9 Cink mg 0,70
   maltóz g 0,5 Réz mg 0,07
poliszacharidok g 6,0 Mangán mg 0,04
rost (0 en%) g 0,6 Molibdén μg 2,70
Fehérje g 2,8 Szelén μg 1,60
Vitaminok Króm μg 1,98
A-vitamin μg-RE 141 Jód μg 14,1
D3-vitamin μg 1,61 egyéb

E-vitamin mg-α-
TE 4,60 L-karnitin mg 1,54

K1-vitamin μg 9,98 kolin mg 18,0
B1-vitamin (thiamin) mg 0,13 inozitol mg 11,9
B2-vitamin (riboflavin) mg 0,13 taurin mg 6,00

B3-vitamin (niacin) mg 1,25 Ozmolaritás mOs-
mol/l

390-
432

B5-vitamin 
(pantoténsav) mg 0,75 Ozmolalitás mOs-

mol/kg
433-
479

B6-vitamin mg 0,11
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nagy energia tartalmú tápszer cisztás fibrózis esetén, 
csecsemőknek és kisgyermekeknek.

terméktuLAJDOnságOk
• magas energiatartalom: 4,76 kcal/g
• teljes értékű
• tejsavó- és kazein hidrolizátumok
• közepes szénláncú zsírsavak (MCT)
• hosszú szénláncú zsírsavak (LCP)
• galakto-oligoszacharid (GOS), frukto-oligoszacharid (FOS)

InDIkáCIÓk (BnO-kódok) 
• Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal (E8400)
• Fibrosis cystica intestinális manifestatiokkal (E8410)
• Fibrosis cystica egyéb manifestatiokkal (E8480)
• Fibrosis cystica, k.m.n. (E8490)
• Egyéb megbetegedések

kOntrAInDIkáCIÓk  -

ADAgOLás 
• a napi mennyiséget orvos, vagy dietetikus határozza meg - 
  a gyermek életkorának és állapotának megfelelő 
  energiaszükséglet szerint

FeLhAsznáLás
• felhasználható kizárólagos táplálékként 
   cisztás fibrózisos csecsemők részére
• kiegészítő táplálékként cisztás fibrózisos kisgyermekek részére

tárOLás
• száraz, hűvös helyen
• felbontás után maximum 1 hónapon belül felhasználandó

kIszereLés 
• 900 g-os fémdoboz

FeLÍrhAtÓság                             www.neak.gov.hu 
• 90%-os emelt támogatással rendelhető, szakorvosi javaslatra 
   a háziorvos 12 hónapig jogosult felírni

ALLergén InFOrmáCIÓk 
• hal, tej és tojás eredetű összetevőket tartalmaz
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CystILAC
Csecsemőknek és gyermekeknek

speciális táplálás cisztás 
fibrózisos betegek részére

* Standard hígítás esetén (22 g por + 80 ml ivóvíz)


