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Infatrini 

Descriere: Infatrini este Aliment Dietetic pentru Scopuri Medicale Speciale. Infatrini este formulă cu densitate calorica crescuta, nutrițional 
completă, gata preparată, pentru managementul dietetic al afectiunilor asociate malnutritiei si cresterii deficitare la sugari. Infatrini poate fi 
folosit ca sursă unica de nutriție a sugarilor, de la naștere până la 9 kg (sau 18 luni). 

Indicații: Se administrează doar pe cale enterală. Trebuie folosit sub supraveghere medicala, dupa aprecierea tuturor celorlalte optiuni de 
alimentatie, inclusiv alaptatul. Infatrini este recomandat sugarilor de la naștere până la 9 kg (sau 18 luni) cu esec al cresterii , necesități calorice 
crescute și/sau restricții ale aportului de lichide. Poate fi administrat oral (cu biberonul sau cu paiul) sau pe sonda de gavaj. 
 
Infatrini contine fibre dietetice: galacto-oligozaharide (GOS) si  fructo-oligozaharide (FOS): 0.8 g/100ml.  
 
Infatrini nu conține gluten.  
 
Contraindicații: Nu se administrează parenteral. Nu se administrează sugarilor cu galactozemie. Nu se administrează sugarilor cu intoleranță la 
lactoză. 

Indicații de folosire: Este gata preparat și este recomandat să fie servit la temperatura camerei. Se agită înainte de folosire. Cantitatea 
administrata trebuie determinata de medic.  

Alimentare per-os (cu biberonul): Infatrini poate fi servit la temperatura camerei. Daca se dorește, poate fi încălzit prin imersiunea într-un vas cu 
apă fierbinte. A se testa temperatura înainte de folosire. Nu folosiți cuptorul cu microunde pentru  încalzirea formulei. 

Alimentare prin gavaj: Infatrini trebuie folosit la temperatura camerei. Înainte de a deschide sticla, capacul aceasteia trebuie șters cu un tampon 
îmbibat cu alcool. Timpul maxim de alimentare: 4 ore.  

Depozitare: A se păstra într-un loc răcoros, uscat (5-25°C), ferit de razele soarelui. Odata deschis, flaconul trebuie depozitat la frigider imediat, 
iar conținutul nefolosit trebuie aruncat după 12 ore. Dacă este ținut la temperatura camerei, conținutul nefolosit trebuie aruncat după 4 ore. 
Întotdeauna aruncați formula neconsumată. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației. A se consuma înainte de: vezi ambalaj.  

Ambalaj: flacon plastic x 125ml; flacon plastic x 200ml. Ambalat într-o atmosferă protectoare. Sterilizat UHT.  

Producator: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Olanda. Distribuitor: S.C. Nutrient Solutions SRL. 
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Ingrediente:  Apa demineralizată, lapte de vaca degresat, maltodextrină, uleiuri vegetale (ulei de rapita, ulei de floarea soarelui, ulei de nuca de 
cocos (contine lecitina din soia), MCT (ulei din samburi de palmieri, ulei de nuca de cocos), ulei de porumb, ulei din celule singulare), lactoză (din 
lapte de vaca), fibre dietetice (galacto-oligozaharide (din lapte de vaca)(0.69%), fructo-oligozaharide (0.08%), proteine din zer (din lapte de 
vaca), ulei de unt (din lapte de vaca),  dicitrat tricalcic, citrat de potasiu,  ulei rafinat de pește de ton, corector de aciditate (acid citric), emulgator 
(mono- si digliceridele acizilor grasi), fosfat tricalcic, clorură de sodiu, L-ascorbat de sodiu, inozitol, hidroxid de calciu, clorură de colină, carbonat 
de magneziu, hidroxid de potasiu, fosfat hidrogenat dipotasic, taurină, lactat feros, hidroxid de sodiu, DL-α tocoferil acetat, ß-caroten, sulfat de 
zinc, sare disodica de 5-monofosfat de citidină, nicotinamidă,  L-carnitină, sare disodica de 5-monofosfat de adenozină, retinil acetat, sare 
disodica de 5-monofosfat de uridina, sare disodica de 5-monofosfat de inozina, calciu-D-pantotenat, colecalciferol, sare disodica de 5-
monofosfat de guanozina, gluconat de cupru, D-biotină, clorhidrat de tiamină, selenit de sodiu, iodură de potasiu, riboflavină, clorhidrat de 
piridoxină, acid pteroilmonoglutamic, fitomenadionă, ciancobalamină, sulfat de mangan. 

Informații nutriționale (conținut mediu) 
 

 

 
Unitatea de măsură Per 100ml 

 
Valoare energetica kcal/kJ 101/420 

Proteine (10.3 En%) g 2.6 

Carbohidrați (40.7 En%) g 10.3 

Dizaharide g 5.7 

Lactoză g 5.2 

Lipide (47.9 En%) g 5.4 

Saturate g 2.2 

                               Monosaturate  g 2.1 

                               Polinesaturate g 1.1 

                 Acid Arahidonic (AA) mg 17.7 

  -Acid Docosahexaenoic (DHA ) mg 17.6 

Fibre (1.1.% En) g 0.6 

Sodiu g 0.09 

Vitamine  
  Vitamina A  µg-RE 81 

Vitamina D3 µg  1.9 

Vitamina E mg αTE 2.1 

Vitamina K µg 6.7 
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Tiamină (B1) mg 0.15 

Riboflavină (B2) mg 0.20 

Niacină (B3) mg (mg NE) 0.52 (1.2) 

Acid pantotenic mg 0.80 

Vitamina B6 mg 0.11 

Acid folic µg 16 

Vitamina B12 µg 0.30 

Biotina  µg 4.0 

Vitamina C mg 14 

Minerale și oligoelemente 
  Na mg 37 

K mg 95 

Cl mg 62 

Ca mg 100 

P mg 50 

PO4 mg 153 

Mg mg 9.0 

Sare (echivalent) g 0.093 

Fe mg 1.2 

Cu mg 0.065 

Zn mg 0.80 

Mn mg 0.016 

F mg 0 

Mo µg <8 

Se µg 2.2 

Cr µg <8 

I µg 18 

Altele 
  Carotenoizi µg 35 

Nucleotide mg 4.3 

L-Carnitina mg 2 
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Colina mg 17 

Inozitol   mg 25 

Taurina mg 7 

Osmolaritate mOsm/l 305 
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