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Cystilac 

Descriere: Cystilac este Aliment Dietetic pentru Scopuri Medicale Speciale. Cystilac este o pulbere nutritional completa, hipercalorica, imbogatita 
cu Vitamina A, Vitamina E si sodiu. Cystilac poate fi folosit ca sursa unica de nutritie a sugarilor cu fibroza chistica. 

Indicații: Se administrează doar pe cale enterală. Trebuie folosit sub supreveghere medicală. Cystilac furnizeaza suport nutritional complet 
sugarilor sau suplimentarea dietei copiilor cu fibroza chistica. 
 
Contraindicații: Nu se administrează parenteral.  

Indicații de folosire: Formulele pentru sugari sub formă de pulbere nu sunt sterile și trebuie să fie pregatite doar înaintea administrării. Agitați 
formula înaintea folosirii. Formula nu trebuie încalzită mai mult de 15 minute înainte de a hrăni sugarul. Nu fierbeți formula și nu folosiți 
cuptorul cu microunde pentru prepararea sau încalzirea formulei. 

Cantitatea  necesara si dilutia formulei trebuie stabilite de medic si depinde de varsta, greutatea corporala si starea clinica a fiecarui pacient in 
parte. Concentratia recomandata este de 20%. O concentratie mai mica poate fi necesara initial, pana este obtinuta toleranta. Cystilac  poate fi 
preparat pentru alimentare orala sau pe sonda prin adaugarea cantitatii de pulbere in apa si agitand viguros. Pentru a obtine 100ml formula, 
adaugati 4 masuri (4 x 5.5g) de Cystilac  la 80 ml apa fiarta si racita.  

Sanatatea copilului Dvs depinde de urmarirea atenta a sfaturilor pentru prepararea si administrarea formulei. Prepararea incorecta poate 
afecta sanatatea copilului. 

 Mod de preparare:  

1. Se spală mâinile și se curață zona unde se prepară formula. Sterilizați biberoanele și tetinele. 
2. Fierbeți apa proaspată timp de 5 minute și lasați-o să se răcească cel puțin 30 minute astfel încât să o simțiți caldă când picurați pe 

încheietura mâinii. Turnați cantitatea necesară de apă într-un biberon steril. 
3. Umpleți măsura din cutie cu pulberea Cystilac și îndepartați excesul cu lama unui cuțit curat. Nu apăsați pulberea în măsură. Folosiți doar 

măsura din cutie. 
4. Adăugați măsurile de Cystilac prescrise în apa din biberon. Puneți capacul biberonului și agitați până se dizolvă pulberea. Înainte de 

alimentare,  asigurați-vă că formula este la o temperatură potrivită prin picurarea câtorva picături pe încheietura mâinii. 
5. Formula rămasă în biberon mai mult de o oră se aruncă. Formula nu trebuie reîncalzită în timpul hrănirii sugarului. 

Depozitare : A se păstra într-un loc răcoros, uscat (5-25°C), ferit de razele soarelui. Odată deschisă cutia, folosiți pulberea in maxim o lună. 
Întotdeauna puneți capacul cutiei după utilizare. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricației. A se consuma înainte de: vezi ambalaj.  
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Ambalaj : Cutie metalica x 900g. Ambalat intr-o atmosfera protectoare.  

Producator: Nutricia GmbH, Erlangen, Germania. Distribuitor: S.C. Nutrient Solutions SRL. 
 
Ingrediente : Proteine hidrolizate din lapte (zer, cazeina) (din lapte de vaca), sirop de glucoza, uleiuri de origine vegetala si animala, emulgator 
(E472(c), citrat trisodic, maltodextrina, citrat de magneziu, L-Leucina, fosfat de calciu dibazic, L-Fenilalanina, L-Tirozina, L-Glutamina, L-Acid 
Ascorbic, bitartrat de colina, clorura de potasiu, L-Cistina, L-Histidina, L-Metionina, L-Treonina, L-Valina, fosfat hidrogenat disodic, clorura de 
calciu, taurina, sulfat feros, m-inositol, sulfat de zinc, L-Carnitina, citrat tripotasic, nicotinamidă, D-pantotenat de calciu, DL-α tocoferil acetat, 
sulfat de magneziu, sulfat de cupru, clorhidrat de piridoxină, clorhidat de tiamina, riboflavină, Vitamina A acetat, acid folic, iodură de potasiu, 
molibdat de sodiu, clorură de crom, selenit de sodiu, Vitamina K 1, D-biotină, Vitamina D3, ciancobalamină. 

Informații nutriționale (conținut mediu)  
  

 

 
Unitatea de măsură Per 100g  Per 100 ml* (22 g pulbere) 

Valoare energetica kcal/kJ 478/2003 105/441 

Proteine  g 12.7 2.8 

Carbohidrați g 54.7 12.1 

Lactoza g 22.2 4.9 

Lipide  g 22.4 4.9 

MCT g 5.6 1.23 

Fibre g 3.6 0.8 

Vitamine  
   Vitamina A  µg-RE 640 141 

Vitamina  D3 µg  7.3 1.6 

Vitamina  E mg αTE 21 4.6 

Vitamina K µg 45.4 10 

Tiamina (B1) mg 0.57 0.13 

Riboflavina (B2) mg 0.57 0.13 

Niacina (B3) mg 5.7 1.2 

Acid pantotenic (B5) mg 3.4 0.75 

Vitamina B6 mg 0.5 0.11 

Acid folic µg 54 12 

Vitamina B12 µg 0.9 0.2 

mailto:comenzi@nutrient.ro
http://www.nutrient.ro/


 

Tel: 021/210 56 42, Fax: 021/210 06 89, comenzi@nutrient.ro, www.nutrient.ro  

 

Biotina  µg 9.1 2 

Vitamina C mg 50 11 

Minerale si oligoelemente 
   Na mg 363 80 

K mg 382 84 

Cl mg 318 70 

Ca mg 308 68 

P mg 181 40 

Mg mg 50 11 

Fe mg 4.8 1.1 

Zn mg 3.2 0.7 

Cu µg 268 59 

Mn mg 0.2 0.05 

F µg 0 0 

Mo µg 7.3 1.6 

Se µg 9 2 

Cr µg 9 2 

I µg 64 14 

Altele 
   Colina mg 82 18 

m-inositol mg 54 12 

Carnitina mg 7 1.5 

Taurina  mg 27 6 

Osmolaritate mOmol/l 390-432 390-432 
*la concentratia recomandata de 22% 
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