
Fresubin Original           

 

100 kcal (420 kJ)/100 ml         e 8x1000 ml 

1000 kcal (4200 kJ)/1000ml 

 

Potravina pro zvláštní lékařské účely. 

Příchuť: Neutral 

 

Nutričně kompletní (1 kcal/ml) výživa určená k podávání sondou bez obsahu vlákniny, s rybím olejem. 

Klinicky bez laktózy a bez lepku. Pro řízenou dietní výživu při malnutrici či při riziku onemocnění 

souvisejících s malnutricí. 

Dávkování: Musí být stanoveno zdravotnickým odborníkem dle potřeb pacienta. Doporučené 

dávkování pro celkovou výživu je ≥ 1500 ml/ den (1500 kcal).   

Důležitá upozornění: Podávat pod lékařským dohledem. Sledujte rychlost podávání. Vhodné jako 

jediný zdroj výživy. Není vhodné pro děti mladší 3 let. Užívat opatrně u dětí do 6 let. Není vhodné pro 

pacienty s galaktosemií. Zajistěte dostatečný příjem tekutin.  

Návod k použití: Uchovávejte při pokojové teplotě. Po otevření použijte do 24 hodin. Před použitím 

dobře protřepejte! Nepoužívejte, je-li vak poškozen, je-li nafouklý, nebo jestliže je jeho obsah 

vysrážený. Nemíchejte s jinými léky. 

Složení: Voda, maltodextrin, rostlinné oleje (řepkový olej, slunečnicový olej), mléčná bílkovina, sójová 

bílkovina, uhličitan vápenatý, chlorid draselný, emulgátory (sójový lecithin, E 471), 

hydrogenfosforečnan draselný, stabilizátory (E 460, E 466), rybí olej, chlorid hořečnatý, 

cholin-tartarát, citrát sodný, fosforečnan vápenatý, chlorid sodný, vit. C, oxid hořečnatý, citrát draselný, 

síran železnatý, síran zinečnatý, niacin, chlorid manganatý, kys. pantothenová, fluorid sodný, vit. B1, 

vit. B2, vit. B6, vit. E, síran měďnatý, vit. A, β-karoten, kys. listová, chlorid chromitý, jodid draselný, 

molybdenan sodný, seleničitan sodný, biotin, vit. K1, vit. D3, vit. B12. 
Průměrný obsah na 100 ml: Energetická hodnota (420 kJ) 100 kcal; tuky (30 kJ %) 3,4 g (z toho 

nasycené mastné kys. 0,3 g; z toho mononenasycené mastné kys. 2,1 g; z toho polynenasycené mastné 

kys. 1,0 g (z toho EPA + DHA 0,03 g)); sacharidy (55 kJ %) 13,8 g (z toho cukry 0,85 g (z toho laktóza 

≤ 0,01 g)); vláknina (0 kJ %) 0 g; bílkoviny (15 kJ %) 3,8 g; sůl (Na x 2,5) 0,19 g; voda 84 ml; 

osmolarita 220 mosmol/l; osmolalita 265 mosmol/kg H2O. 

Vitaminy a jiné živiny ve 100 ml: Vit. A 92 μg RE (z toho β-karoten 22 μg RE); vit. D3 1,3 μg; vit. E 

1,3 mg α-TE; vit K1 6,7 μg; vit. B1 0,13 mg; vit. B2 0,17 mg; niacin 1,6 mg (2,4 mg NE); vit. B6 0,16 

mg; vit. B12 0,27 μg; kys. pantothenová 0,47 mg; biotin 5,0 μg; kys. listová 26,7 μg; vit. C 6,7 mg; cholin 

36,7 mg. 

Minerální látky a stopové prvky ve 100 ml: Na 75 mg/3,3 mmol; K 125 mg/3,2 mmol; Cl 115 mg/3,3 

mmol; Ca 80 mg/2,0 mmol; Mg 25 mg/1,0 mmol; P 63 mg/2,0 mmol; Fe 1,3 mg; Zn 1,2 mg; Cu 133 

μg; Mn 0,27 mg; I 13,3 μg; F 0,13 mg; Cr 6,7 μg; Mo 10,0 μg; Se 6,7 μg. 

 

Není určeno k parenterálnímu (i. v.) podání!  

 

Výrobce: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg, Německo                                               

Distributor: Fresenius Kabi s. r. o., Praha, ČR 

Číslo šarže: viz označení na přední nebo zadní straně obalu 

Minimální trvanlivost do konce: viz označení na přední nebo zadní straně obalu  Ver. 4 

 

 

 

 


