
NUTRITON – ALIMENT DESTINAT UNUI SCOP MEDICAL SPECIAL PENTRU REGIMUL DIETETIC AL REGURGITAȚIILOR
De la naștere

Dacă bebelușul tău este predispus la regurgitații,  o soluție ar putea fi produsul Nutriton, care îngroașă laptele pentru cel mic. Întotdeauna, înainte să utilizezi Nutriton, consultă 
medicul! Dacă te hotărăști, împreună cu medicul, să folosești  Nutriton, poate dura aproximativ 2 săptămâni până când bebelușul tău se va obișnui cu produsul. 
Nutriton are ca ingredient principal făina de roșcove. Aceasta este o fibră alimentară care îngroașă laptele, în special în stomac. Astfel, bebelușul tău va bea mai ușor laptele, iar 
acesta va urca mai greu din stomac în esofag. 

Ce produs ai putea să folosești dacă bebelușul regurgitează? 

Regurgitarea laptelui matern: Nutriton 
Laptele matern este cel mai bun aliment pentru bebelușul tău. Dacă, atunci când alăptezi, bebelușul regurgitează laptele, Nutriton poate fi soluția potrivită. Nutriton îngroașă 
laptele matern. Adăugă produsul, de preferință, în laptele extras. 
Regurgitarea formulei de lapte standard: formulă pentru reducerea regurgitațiilor sau Nutriton 
Dacă bebelușul tău bea formulă de lapte standard și regurgitează, o alternativă ar fi o formulă dezvoltată special pentru reducerea regurgitațiilor. Această formulă conține ca 
agent de îngroșare făina de roșcove. Formula pentru reducerea regurgitațiilor trebuie să fie folosită la indicația medicului. Eventual, în formula de lapte standard se poate adăuga 
și pulberea Nutriton. 
Regurgitarea formulei de lapte cu scopuri medicale speciale:  Nutriton 
Dacă bebelușul regurgitează mult lapte și i se administrează formulă cu scopuri medicale speciale,  în aceasta se poate adăuga Nutriton. 

Indicații importante: Produs instant. Întotdeauna prepară laptele chiar înainte de masă și hrănește sugarul în maxim 1 oră de la preparare. Produsul preparat și nefolosit va fi 
aruncat. Nu încălzi laptele în cuptorul cu microunde (pericol de supraîncălzire). Dacă folosești o formulă de lapte, nu refolosi apa fiartă și răcită. Nu adăuga niciun alt ingredient 
în laptele preparat. Întotdeauna respectă cu strictețe atât dozarea, cât și modul de preparare a hranei recomandate. O preparare greșită poate afecta sănătatea sugarului. Ai grijă 
de igiena bucală a sugarului, mai ales înainte de culcare. Este important ca bebelușul să bea laptele încet: un biberon timp de aproximativ 15-20 de minute. Dacă bebelușul bea 
laptele prea repede, îl poate durea burtica. El va ști când să se oprească, nu este neapărat necesar să bea mereu un biberon întreg. Nutriton îngroașă laptele din biberon. Adaptează 
mărimea tetinei ținând cont de acest aspect.

Depozitarea înainte de deschidere:  Produsul, ambalat în atmosferă protectoare, trebuie păstrat etanș și depozitat într-un loc uscat și răcoros (<25°C, nu se va păstra la 
frigider).
Depozitarea după deschidere: După ce ai deschis ambalajul, resigilează-l și păstrează-l într-un loc răcoros, uscat (nu la frigider) și utilizează-l în decurs de o lună. Utilizează 
numai măsura furnizată în ambalaj.

FOARTE IMPORTANT
Laptele matern este cea mai bună hrană pentru copilul tău. Se recomandă alăptarea exclusivă cu lapte matern pentru sugarii cu vârsta de până la 6 luni. Nutriton este un aliment 
destinat unui scop medical special și se utilizează numai la indicația medicului, sub supravegherea acestuia. Produsul nu poate fi utilizat ca sursă unică de nutriție. Produsul nu este 
dedicat utilizării parenterale. Nutriton nu este adecvat pentru copiii născuți prematur și/sau pentru copiii cu greutate prea mică la naștere (dismaturi).
Nutriton nu conține gluten, lactoză și proteine din lapte de vacă.

Prepararea produsului în cazul hrănirii cu formulă de lapte 
1. Spală-te bine pe mâini, sterilizează toate ustensilele utilizate în prepararea 
laptelui și asigură-te că marginea ambalajului este curată. 
2. Fierbe apa potabilă pentru prepararea laptelui timp de 5 minute, apoi lasă
 să se răcească până la aproximativ 40°C. Toarnă în biberon cantitatea de apă  
fiartă și răcită necesară pentru o masă. 
3. Într-un castronaș, pune cantitatea obișnuită de formulă de lapte și adaugă 
apoi pudra Nutriton. Pentru 100 ml lapte preparat folosește 1 măsură rasă  (1,7 g) de Nutriton. Pentru o dozare corectă atât a  laptelui praf, cât și a pudrei Nutriton, folosește măsura 
dozatoare inclusă în ambalajul produsului respectiv. 
4. În castronaș, amestecă bine laptele praf cu Nutriton. Astfel, pudra se dizolvă mai bine. 
5. Adaugă amestecul din castron la apa din biberon. 
6. Închide biberonul și agită ușor până când pudra s-a dizolvat complet (aproximativ 30 de secunde). Verifică pe încheietura mâinii tale temperatura laptelui înainte de a-l 
administra bebelușului (temperatura corectă este de 37°C).

Valori medii nutriționale la 100 g pulbere la 100 ml produs reconstituit 
(1,7 g pulbere)

Valoare energetică (kJ/kcal) 1345 / 318 25 / 5
Grăsimi (g), din care 0,30 <0,01
   acizi grași saturați (g) 0 0
Glucide (g), din care 66,2 1,1
   zaharuri (g) 6,0 0,10
   -glucoză (g) 1,3 <0,01
   -lactoză (g) <0,05 <0,01
   -maltoză (g) 4,7 0,10
   polizaharide (g) 60,2 1,0
Fibre (g) 25,1 0,4
Proteine (g) 0 0
Sare (g) 0,02 <0,01
Minerale
Sodiu (mg) 6,0 <0,01
Potasiu (mg) 91 2,0
Clorură (mg) 109 2,0
Calciu (mg) 335 6,0
Fosfor (mg) 12 0
Magneziu (mg) 9,1 0,15
Fier (mg) 8,8 0,15
Zinc (mg) 5,3 0,09
Cupru (mg) 0,121 0,0021
Mangan (mg) 0,028 0,00048

Producător: NUTRICIA Zaklady Produkcyjne Sp.z.o.o. ul.Marka z Jemielnicy 1, 45-952 Opole
Distribuitor: S.C. NUTRICIA Early Life Nutrition România S.R.L., Str. Nicolae Cânea, nr. 140-160, București, 023076. Telefon: 0800.864.587

A se consuma, de preferință, înainte de / lot: vezi pe ambalaj

Ingrediente: maltodextrină, făină din boabe de roșcove 30%, 
carbonat de calciu, sulfat de fier, sulfat de zinc.

Dozarea și prepararea unei mese:

 Prepararea produsului în cazul alăptării 
1. Spală-te bine pe mâini, sterilizează toate ustensilele utilizate și asigură-te 
că marginea ambalajului este curată.
2. Toarnă în biberon cantitatea de lapte extras (adus la aproximativ 37°C) 
necesară pentru o masă. 
3. La 100 ml lapte matern, adaugă 1 măsură rasă (1,7 g) de Nutriton. 
4. Închide biberonul și agită ușor până când pudra s-a dizolvat complet 
(aproximativ 30 de secunde). Verifică pe încheietura mâinii tale temperatura 
laptelui înainte de a-l administra bebelușului (temperatura corectă este de 
37°C).
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