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Nutramigen 

 

PURAMINO 
Potravina pro zvláštní lékařské účely 

 

Hypoalergenní výživa na bázi aminokyselin v prášku 
 

Pro dietní výživu při těžké alergii na bílkovinu kravského mléka a při mnohočetných potravinových alergiích  

 Neobsahuje laktózu 

 Při alergii na sójovou bílkovinu 

 Vhodné pro další indikace vyžadující elementární výživu 

 Nutričně plnohodnotný 

 Obsahuje polynenasycené mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (DHA/ARA)  

 

 

 
 

400 g   
OD NAROZENÍ 
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Nutramigen PURAMINO v prášku     Potravina pro zvláštní lékařské účely 
 
 
Nutramigen PURAMINO je hypoalergenní výživa na bázi aminokyselin speciálně navržená pro 
kojence a malé děti se závažnou alergií na bílkovinu kravského mléka, s mnohočetnou 
nesnášenlivostí bílkovin v potravinách nebo pro další indikace vyžadující elementární výživu. 
Nutramigen PURAMINO neobsahuje laktózu. Nutramigen PURAMINO obsahuje DHA, omega-3 
mastnou kyselinu. Triglyceridy se středně dlouhým řetězcem jsou snadno dostupným zdrojem 
tuků a energie v případě poruchy vstřebávání tuků. Neměňte výživu bez porady s lékařem. 
Během růstu dítěte vždy konzultujte s Vaším lékařem zavádění dalších potravin do jídelníčku 
dítěte. Z důvodu zvláštního složení nemá tato výživa vůni a chuť jako běžná kojenecká strava. 
Děti krmené tímto přípravkem mají častější kašovité stolice nazelenalé až tmavozelené barvy.   
 
Živiny obsažené ve 100 g prášku/100 ml připravené směsi: Energetická hodnota 
(2100kJ/290kJ) / (500kcal/68kcal), Tuky (26/3,6 g), z toho nasycené (10/1,36 g), kyselina 
linolová (LA) (4,3/0,58 g), kyselina linolenová (ALA) (400/54 mg), sacharidy (53/7,2 g), z toho 
cukry (7/,95 g), bílkoviny (13,9/1.89 g), sůl (0,58/0,08 g), vitamin A (450/61 μg RE), vitamin D 
(6,3/0,85 μg), vitamin E (6,7/0,91 mg a-TE), vitamin K (45/6,1 μg), vitamin C (60/8,1 mg), 
thiamin (0,4/0,054 mg), riboflavin (0,45/0,061 mg), niacin (5/0,68 mg NE), vitamin B6 (0,3/0,041 
mg), kyselina listová (80/10,8 μg), vitamin B12 (1,49/0,2 μg), biotin (14,9/2 μg), kyselina 
pantothenová (2,5/0,34 mg), sodík (230/32 mg), draslík (550/74 mg), chloridy (430/58 mg), 
vápník (470/64 mg), fosfor (260/35 mg), hořčík (55/7,4 mg), železo (9/1,22 mg), zinek (5/0,68 
mg), měď (0,37/0,051 mg), mangan (0,12/0,017 mg), selen (13,9/1,89 μg), jód (75/10,1 μg), 
osmolarita 310 mOsm/l, kyselina arachidonová (ARA) (169/23 mg), kyselina dokosahexaenová 
(DHA) (85/11,5 mg), cholin (119/16,2 mg), inositol (82/11,5 mg), L-carnitin (9,9/1,35 mg), taurin 
(30/4,1 mg). 
 
Složení: Glukózový sirup, rostlinné oleje (palmový olej, kokosový, sójový, slunečnicový olej 
odrůdy “high oleic” v různém poměru), škrob tapioka, L-aspartát, fosforečnan draselný, L-lysin 
hydrochlorid, L-prolin, L-alanin, citronan draselný, L-valin, glutamát sodný monohydrát, L-
isoleucin, L-serin, L-threonin, L-tyrozin, L-arginin, oleje z mikroorganismů (houby a mikrořasy) 
(ARA z Mortierella alpina a DHA z Crypthecodinium cohnii), L-fenylalanin, citronan vápenatý, L-
histidin, L-cystin, glycin, citronan sodný, L-tryptofan, L-methionin, chlorid draselný, cholin 
chlorid, hydroxid vápenatý, inositol, oxid hořečnatý, kyselina askorbová, síran železnatý, taurin, 
síran zinečnatý, L-karnitin, DL-alfa tokof(ferol) eryl acetát, nikotinamid, pantothenát vápenatý, 
síran mědnatý, síran manganatý, riboflavin, retinyl palmitát, thiamin hydrochlorid, pyridoxin 
hydrochlorid, kyselina listová, jodid sodný, fytomenadion, seleničitan sodný, biotin, 
cholekalciferol, cyanokobalamin. 
 
Důležité upozornění: Mateřské mléko je nejlepší stravou pro výživu dítěte. Nutramigen 
PURAMINO je dietní potravina určená při alergii na bílkovinu kravského mléka a při 
mnohočetné alergii na bílkoviny v potravinách. Je vhodný pro děti od narození, které nejsou 
kojené, a pro malé děti. 
Nutramigen PURAMINO je nutričně kompletní výživa, která může být podávána jako jediný 
zdroj stravy u kojenců do 6 měsíců věku, nebo jako součást smíšené stravy u starších kojenců 
a batolat. Pouze pro enterální podávání. Nutramigen PURAMINO musí být používán jen na 
doporučení pediatra specialisty. 
 
 
NÁVOD PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ. NEDODRŽENÍ UVEDENÝCH POKYNŮ MŮŽE VEST 
K ZÁVAŽNÉMU POŠKOZENÍ 
 

1. Před přípravou si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou. Omyjte a vyvařte lahve, 
savičky, víčka a veškeré používané nádobí ve vroucí vodě po dobu 1 minuty. 
 

2 Přiveďte k varu čerstvou vodu a před přípravou ochlaďte na pokojovou teplotu. Nalijte 
odpovídající množství vody do čisté lahve. 
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3. Do vody přidejte předepsaný počet zarovnaných odměrek prášku. (viz tabulka 
Doporučené dávkování). Skladujte suchou odměrku v plechovce. 

4. Lahev uzavřete. Promíchejte a dobře protřepejte, dokud se prášek zcela nerozpustí. 
Teplotu zkontrolujte kápnutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí. 

5. Připravená strava se rychle kazí. Použijte ihned po přípravě, nebo uzavřete a 
uchovávejte v lednici při 2–4 °C maximálně 24 hodin. Připravenou stravu nezmrazujte a 
nepoužívejte, pokud byla více jak 2 hodiny mimo lednici. Připravenou stravu, která byla 
v kontaktu s ústy dítěte, použijte nejdéle do 1 hodiny a nedávejte do lednice. Zlikvidujte 
nespotřebovaný obsah lahve a omyjte veškeré použité nádobí. 
 
Upozornění: Pro zdraví dítěte je důležité důsledně dodržovat níže uvedené pokyny 
k přípravě a použití.  
Při přípravě stravy do kojenecké lahve je důležitá správná hygiena, příprava, 
rozpouštění, použití a uchovávání. Neohřívejte v mikrovlnné troubě, muže dojít k vážnému 
popálení. Práškové výživy určené kojencům nejsou sterilní a nesmějí být podávány 
nedonošeným dětem nebo dětem s poruchami imunitního systému, pokud lékař nerozhodne 
jinak. O vhodnosti tohoto přípravku se vždy poraďte s Vaším dětským lékařem. 
 
Doporučené dávkování, pokud lékař neurčí jinak: 

Věk Přibližná hmotnost 

Počet 
kojeneckých 
lahví / 24h Voda (ml) 

+ počet 
odměrek* 

Průměrná dávka v 
ml 

0 – 2 týdny < 3 – 3,5 kg 6 – 7 90 3 100 

2 – 4 týdny 3,5 – 4 kg 5 – 6 120 4 130 

1 – 2 měsíce 4 – 5 kg 5 150 5 170 

2 – 4 měsíce 5 – 6,5 kg 4 – 5 180 6 200 

4 – 6 měsíců 6,5 – 7,5 kg 4 210 7 230 

6 – 12 měsíců 7,5 – 9,5 kg 2 – 3 # 240 8 260 

> 1 rok > 9,5 kg 2 – 3 # 240 8 260 

 
*Používejte přiloženou odměrku. 1 zarovnaná odměrka (4,5 g) na 30 ml vody.  
#Pokud nejsou děti krmeny adekvátním množstvím pevné stravy, podávané množství přípravku 
Nutramigen PURAMINO musí být upraveno podle doporučení lékaře. 
 
Uchovávání prášku: Uchovávejte na chladném a suchém místě. Po otevření plechovku pečlivě 
uzavřete, uchovávejte v suchu a obsah spotřebujte do 1 měsíce od prvního otevření. Prášek 
chraňte před mrazem a nadměrným teplem. 
 
Výrobce: 
* Ochranná známka Mead Johnson & Company, LLC ©2014, Mead Johnson & Company, LLC  
Mead Johnson B.V., Middenkampweg 2, 6545 CJ Nijmegen, Nizozemsko.  
www.meadjohnson.com / Tel: +31 24 3718418.   
 
Země původu: USA 
 
Distributor v ČR: 
Ewopharma, spol. s r.o. 
Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, Česká republika 
Tel: (00420) 267 311 613, E-mail: info@ewopharma.cz, www.ewopharma.cz  
 
Baleno v ochranné atmosféře. 
 

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky 
          Č. šarže 

 

tel:00420

