
MCT – oil
Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely
Nutričně nekompletní tekutý přípravek tvořený triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT). Určeno k 
dietnímu postupu při malabsorpci tuků např. u cystické fibrózy, nebo jako součást ketogenní diety při léčbě 
refrakterních epilepsií.
Upozornění: MCT – Oil by měl být do diety začleňován postupně, protože rychlá absorpce velkého množ-
ství může způsobit zvracení nebo průjem.
Důležitá upozornění: Pouze pro enterální použití. Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Není vhod-
ný jako jediný zdroj výživy. Určeno pro kojence, děti a dospělé.
Doporučený příjem: Dávkování MCT – Oil je individuální. Závisí na věku, tělesné hmotnosti a zdravotním sta-
vu pacienta a musí být pravidelně upravováno lékařem nebo osobou kvalifikovanou v oblasti klinické výživy.
Návod k použití: Pečlivé dodržování níže uvedených pokynů je důležité pro zachování optimálních vlast-
ností výrobku. Před použitím obsah láhve dobře protřepejte. Odměřte předepsanou denní dávku. Denní 
dávka by měla být rozdělena v průběhu celého dne dle pokynů lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti 
klinické výživy.
Minimální trvanlivost do: viz spodní část originální etikety.
Skladování: Skladujte na suchém místě při teplotě 4 – 25 °C, mimo přímé sluneční záření. Po každém 
použití láhev dobře uzavřete. Spotřebujte do 4 týdnů po otevření.
Složení: MCT olej (frakcionovaný kokosový olej, palmojádrový olej)
Výrobce: Vyrobeno ve Velké Británii pro SHS International Ltd. 
Kontakt pro ČR: Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, Praha 4 
Infolinka: 800 110 001
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Obsah:  500 ml e

Nutriční informace na 100 ml 
Energetická hodnota 3515 kJ/855 kcal
Tuky (100 En%) 95 g
 z toho

nasycené mastné kys. 95 g
MCT 100 %

Sacharidy (0 En%) 0 g
 z toho cukry 0 g
Bílkoviny (0 En%) 0 g
Sůl 0 g

Profil mastných kyselin g/100 g mastných kyselin g/100 ml
 Kyselina kapronová C6:0 0,7 0,63
 Kyselina kaprylová C8:0 59,4 53,16
 Kyselina kaprinová C10:0 39,6 35,44
 Kyselina laurová C12:0 0,2 0,18
 Kyselina myristová C14:0 0,1 89,5


