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Nutrison Energy 

Descriere: Nutrison Energy este Aliment Dietetic pentru Scopuri Medicale Speciale. Nutrison Energy este o soluție hipercalorică, nutrițional 
completă, gata preparată, fără aromă și fără fibre, îmbogățita cu acizi grasi omega-3, pentru alimentația prin gavaj. Nutrison Energy poate fi 
folosit ca sursă unică de nutriție. 

Indicații: Se administrează doar pe cale enterală. Trebuie folosit sub supraveghere medicală. Nutrison Energy este recomandat  în 
managementul dietetic al afecțiunilor asociate malnutriției, la pacientii cu necesar caloric crescut. 
 
Nutrison Energy  nu conține fibre, gluten si lactoză. 
 
Contraindicații: Nu se administrează parenteral. Nu se administrează sugarilor. Nu se administrează pacienților cu galactozemie. Folositi cu 
precautie la copiii cu varsta intre 1- 6 ani. 

 
Instructiuni de utilizare: Priviți aspectul pungii înainte de administrare. Agitati bine înainte de folosire. Nu diluati si nu adaugati medicamente in 
punga. Folosiți la temperatura camerei.  Poate fi folosit în timp de maxim 24 ore din momentul deschiderii. Pungile se pot conecta direct cu 
trusele de alimentatie Flocare Pack Set.  
 
 Depozitare : A se păstra într-un loc răcoros, uscat (5-25°C), ferit de razele soarelui. Odata deschisă, punga se păstrează la frigider maxim 24 ore. 
Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației. A se consuma înainte de: vezi ambalaj.   
 
Ambalaj: pungă (folie laminata)  x 500ml ; pungă (folie laminata) x 1000ml. Ambalat într-o atmosferă protectoare.  
 
Producator: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Olanda. Distribuitor: S.C. Nutrient Solutions SRL. 
 

Ingrediente : Apa, maltodextrină, uleiuri vegetale (ulei de floarea soarelui, ulei din semințe de rapiță, MCT (ulei de nucă de cocos, ulei din 
sâmburi de palmier)), proteine din zer (din lapte de vacă), cazeinat (din lapte de vacă), proteine din mazăre, proteine din soia, emulgator 
(lecitină din soia), fosfat hidrogenat de magneziu, citrat de potasiu, citrat de sodiu, carbonat de calciu, ulei de pește, clorură de potasiu, hidroxid 
de potasiu, fosfat tricalcic, carotenoizi ((conțin soia ) (β-caroten, luteină, licopen)), clorură de colină, clorură de sodiu, L-ascorbat de sodiu, lactat 
feros, sulfat de zinc, nicotinamidă, retinil acetat, DL- α-tocopheril acetat, gluconat de cupru, sulfat de mangan, selenit de sodiu, D-pantotenat de 
calciu, clorură de crom, D-biotină, colecalciferol, hidroclorură de tiamină, acid pteroilmonoglutamic, hidroclorură de piridoxină, riboflavină, 
iodură de potasiu, fluorură de sodiu, molibdat de sodiu, fitomenadionă, cianocobalamină.  
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Informații nutriționale (conținut mediu) 
 

 

 
Unitatea de măsură  Per 100 ml 

Valoare energetica kcal/kJ 150/630 

Proteine (16.1 En%) g 6.0 

Carbohidrați (49 En%) g 18.3 

Dizaharide g 1.1 

Lactoza g <0.025 

Lipide (34.9 En%) g 5.8 

Saturate g 1.5 

Fibre   g < 0.1 

Sodiu mg 134 

Vitamine  
  Vitamina  A  µg-RE 123 

Vitamina D3 µg  1.5 

Vitamina  E mg αTE 1.9 

Vitamina  K µg 8 

Tiamina (B1) mg 0.23 

Riboflavina (B2) mg 0.24 

Niacina (B3) mg-NE 2.7 

Acid pantotenic (B5) mg 0.80 

Vitamina B6 mg 0.26 

Acid folic µg 40 

Vitamina  B12 µg 0.32 

Biotina  µg 6.0 

 
 

 
 

Unitatea de masura Per 100 ml 

Minerale si oligoelemente 
  Na mg 134 

K mg 201 

Cl mg 100 

Ca mg 108 

P mg 108 

PO4 mg 331 

Mg mg 34 

Fe mg 2.4 

Zn mg 1.8 

Cu mg 0.27 

Mn mg 0.50 

F mg 0.15 

Mo µg 15.0 

Se µg 8.6 

Cr µg 10 

I µg 20 

Altele 
  Carotenoizi mg 0.3 

Colina mg 55 

Osmolaritate mOsm/l 360 

Vitamina  C mg 15 
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