
Bebilon pepti Syneo, Bebilon pepti MCT oraz Neocate 

ZAGADNIENIA REFUNDACYJNE  
ORAZ DAWKOWANIE MIESZANEK

SILNE DZIAŁANIE
W ALERGII



Kategoria 
odpłatności:

30%

W dokumentacji medycznej pacjenta  
muszą się znaleźć kody ICD-10 uzupełnione o część opisową 

definiującą postać kliniczną alergii.

Kody ICD-10  
w alergii na białka mleka krowiego

dla niemowląt  dla niemowląt  
od urodzenia od urodzenia 

dla niemowląt dla niemowląt 
powyżej  powyżej  

6. miesiąca życia,  6. miesiąca życia,  
dzieci i dorosłychdzieci i dorosłych

dla niemowląt  dla niemowląt  
od urodzenia od urodzenia 

DO
CZASOWEGO 
STOSOWANIA 
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WSKAZANIA REFUNDACYJNE1:

zespoły wrodzonych defektów 
metabolicznych, alergie pokarmowe, 
biegunki przewlekłe. L27.2 Zapalenie skóry wywołane spożytą żywnością

L50.0 Pokrzywka alergiczna

L20.8 Inne atopowe zapalenia skóry

L20.9 Atopowe zapalenie skóry nieokreślone

L23.6  Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kontaktem 
pokarmu ze skórą 

L25.4  Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane  
przez kontakt skóry z żywnością

K52.2  Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie  
żołądkowo-jelitowe i jelita grubego

K90 Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe

J45.0 Dychawica oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn 
 uczuleniowych 

T78.4 Alergia nieokreślona

ALERGIA POKARMOWA Z DOMINACJĄ OBJAWÓW SKÓRNYCH

ALERGIA POKARMOWA Z DOMINACJĄ OBJAWÓW  
ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO

ALERGIA POKARMOWA Z DOMINACJĄ OBJAWÓW  
ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

OBJAWY INNE, UOGÓLNIONE



WSKAZANIA REFUNDACYJNE1:

postępowanie dietetyczne u niemowląt 
w ciężkiej alergii na białka mleka 
krowiego oraz złożonej nietolerancji 
białek pokarmowych.

refundacja 

do 12. m-ca  
życia

refundacja 

po 1. roku życia

Kategoria 
odpłatności:

ryczałt
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dla niemowląt  dla niemowląt  
od urodzenia od urodzenia 

powyżej 1. roku życia powyżej 1. roku życia 
o smaku neutralnymo smaku neutralnym

powyżej 1. roku życia powyżej 1. roku życia 
o smaku waniliowymo smaku waniliowym

powyżej 1. roku życia powyżej 1. roku życia 
o smaku truskawkowymo smaku truskawkowym

Kody ICD-10  
w alergii na białka mleka krowiego

K 52.2 
K 90.4  
T 78.1 
T 78.4

K 52.2  
K 90.4

K 52.2  
K 90.4

L 27.2 
L 20.8

K 52.2  
K 90.4  
T 78.1 
T 78.4 
L 27.2

K 52.2  
K 90.4  
T 78.1  
T 78.4

K 52.2  
K 90.4

W dokumentacji medycznej pacjenta  
muszą się znaleźć kody ICD-10 uzupełnione o część opisową 

definiującą postać kliniczną alergii.

Objawy nie ustąpiły po zastosowaniu  
mieszanki o wysokim stopniu hydrolizy (eHF)

Objawy występujące w przypadku karmienia wyłacznie 
piersią z zastosowaniem diety eliminacyjnej u matki

Ciężka postać AZS

Ciężkie objawy ze strony układu pokarmowego

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia wzrastania

Alergia wielopokarmowa



Zgodnie z polskim prawem każdy lekarz (oprócz lekarza  
w trakcie stażu) niezależnie od specjalizacji może2:

    inicjować wprowadzenie hydrolizatów znacznego stopnia  
oraz mieszanek aminokwasowych, 

   kontynuować wcześniejsze zalecenia innego lekarza,

   wystawiać recepty na produkty refundowane.

Kluczowe informacje, które powinny znaleźć się w historii 
choroby pacjenta przy inicjacji mieszanki Neocate LCP:

   pogłębiony wywiad lekarski, ukierunkowany na alergię i występowanie 
chorób alergicznych w rodzinie,

   obraz kliniczny pacjenta – badanie fizykalne, opis objawów (m.in. skórne, 
ze strony przewodu pokarmowego, układu oddechowego),

   wykluczenie innych niż alergiczne przyczyn stanu chorobowego,

   rozpoznanie z podaniem kodu ICD-10,

    zalecenia odnośnie inicjacji mieszanki elementarnej – należy podać 
dawkowanie, wraz z jednoczesnym skierowaniem do specjalisty celem 
pogłębionej diagnostyki (tylko jeśli jest to konieczne),

   informacja o próbie eliminacji i prowokacji.

3 ważne kroki w pracy z produktem refundowanym:

1 32
W dokumentacji 

medycznej pacjenta 
musi się znaleźć 
dokładny opis 

objawów wraz z ich 
nasileniem – informacje 

uzyskane podczas 
wywiadu lekarskiego, 
przeprowadzonego  

w czasie wizyty. 

Na podstawie 
powyższych danych 

– postawienie 
rozpoznania według 
ICD-10 (na podstawie 

objawów) wraz   
z częścią opisową 

odwołującą się 
do konkretnego 

wskazania 
refundacyjnego. 

Preskrypcja produktu 
refundowanego np. 

Bebilon pepti 1 Syneo, 
Neocate LCP wraz 

ze skierowaniem do 
dalszej pogłębionej 

diagnostyki u lekarza 
specjalisty, tylko jeśli 
jest to uzasadnione. 

DOKUMENTACJA MEDYCZNA
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PRZYPOMINAMY DOKUMENTACJA MEDYCZNA



Bebilon pepti 1 Syneo
dla niemowląt od urodzenia  

Bebilon pepti MCT
dla niemowląt od urodzenia  

Bebilon pepti 2 Syneo
dla niemowląt powyżej  
6. m-ca życia, dzieci i dorosłych

Dostępna gramatura: 400 g Dostępna gramatura: 450 g

Dostępna gramatura: 400 g

Wiek  
niemowlęcia

Liczba porcji  
na dobę

Woda (ml) 
na 1 porcję

Liczba płaskich 
miarek na 1 

porcję

Przybliżona liczba puszek 
na 30 dni w zależności  

od liczby posiłków  
w ciągu doby

0-2 tygodnie 6 90 3 7

2-4 tygodnie 5-6 120 4 7-9

4-8 tygodni 5 150 5 9

8-16 tygodni 4-5 180 6 9-11

4-6 miesięcy 4 210 7 10

Tabela żywienia
O ile lekarz nie zaleci inaczej

Tabela żywienia
O ile lekarz nie zaleci inaczej

Tabela żywienia
O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek  
niemowlęcia

Liczba porcji  
na dobę

Woda (ml) 
na 1 porcję

Liczba płaskich 
miarek na 1 porcję

Przybliżona liczba 
puszek na 30 dni  

w zależności  
od liczby posiłków  

w ciągu doby

1. miesiąc 7-6 60-90 2-3 4-7

2. miesiąc 6 120 4 8

3. miesiąc 5 150 5 8

4. miesiąc 5 180 6 9

5. miesiąc 5 210 7 11

6. miesiąc 
i powyżej 4 210 7 9

Wiek  
dziecka

Liczba porcji  
na dobę

Woda (ml) 
na 1 porcję

Liczba płaskich 
miarek na 1 

porcję

Przybliżona liczba puszek  
na 30 dni w zależności  

od liczby posiłków  
w ciągu doby

6-12 
miesięcy 2-3 210 7 6-8

Powyżej  
1. r.ż. 2 210 7 6

Powyżej  
2. r.ż. 2 210 7 6

DAWKOWANIE
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Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody  
+ 3 płaskie miarki produktu = 276 kJ (66 kcal). 1 płaska miarka to 4,6 g proszku. 
Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków 
dostosuj do potrzeb dziecka.

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody  
+ 3 płaskie miarki produktu = 285 kJ (68 kcal). 1 płaska miarka to 4,8 g proszku. 
Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków 
dostosuj do potrzeb dziecka.

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody  
+ 3 płaskie miarki produktu = 276 kJ (66 kcal). 1 płaska miarka to 4,5 g proszku. 
Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków 
dostosuj do potrzeb dziecka.



Ilość miarek Woda (ml) Objętość całkowita  
w przybliżeniu (ml)

1 (7,3 g) 30 35

3 (21,9 g) 90 105

10 (73 g) 300 350

Wiek  
niemowlęcia

Przybliżona  
masa ciała 

(kg)

Ilość 
płaskich 
miarek 
proszku 
Neocate 

LCP

Objętość 
przegotowanej, 

ostudzonej  
wody (ml)

Ilość 
posiłków 
w ciągu 

doby

Przybliżona liczba  
puszek na 30 dni  

w zależności  
od liczby posiłków  

w ciągu doby

Noworodek 3,5 3 90 6-7 7-8

2 tygodnie 4 4 120 6 9

2 miesiące 5,5 5 150 5-6 9-11

3 miesiące 6 6 180 5 11

5 miesięcy 7,5 7 210 4-5 10-12

7 miesięcy 8,5 7 210 4 10

10 miesięcy 9 8 240 4 11
Neocate Junior występuje w trzech smakach:

neutralnym, waniliowym i truskawkowym

Neocate LCP
dla niemowląt od urodzenia  
do ukończenia 1. roku życia  

Neocate Junior o smaku neutralnym, waniliowym i truskawkowym
dla dzieci powyżej 1. roku życia Dostępna gramatura: 400 g Dostępna gramatura: 400 g

Tabela żywienia Tabela żywienia 
Proponowane dawkowanie: Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie  

muszą być określone wyłącznie przez lekarza i zależą od wieku,  
masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta.

1 płaska miarka to 4,5 g proszku. Zalecane 
stężenie posiłku (13,5% w/v) uzyskuje się 
dodając jedną płaską miarkę proszku  
do 30 ml wody. 

Informacje podane w tabeli są jedynie 
wskazówką. Niemowlę może wymagać 
większych lub mniejszych ilości produktu 
niż podane w tabeli. Jeśli do diety 
niemowlęcia jest wprowadzane inne 
pożywienie, to powinno się to odbywać 
wyłącznie pod nadzorem lekarza i ilość 
podawanego produktu może wymagać 
odpowiedniego zmniejszenia.

Zalecane stężenie 21,1% w/v (1 kcal/ml) uzyskuje się dodając 1 płaską miarkę proszku na 
każde 30 ml wody. 1 płaska miarka = 7,3 g proszku.

DAWKOWANIE



•  na każdym etapie postępowania dietetycznego w przypadku alergii na białka mleka krowiego
•  w objawach ze strony różnych układów i o różnym nasileniu1-4

•  skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych1-4

WSZECHSTRONNE WSPARCIE DLA TWOICH  
PACJENTÓW Z ALERGIĄ NA BIAŁKA MLEKA  
KROWIEGO I ICH RODZIN

GOS/FOS
SYNEO TM                        N

A
S

ZE OPATENTOWANE POŁĄCZEN
IE

Bifidobacterium B
re

ve

Referencje: 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r. 2. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. z późn. zmianami, Dz.U. 1997 Nr 
28 poz. 152 oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381). Źródłem kodów jest baza Pharmindex.
1. Van der Aa LB.,et al., ClinExp Allergy, 40(5):795-804,2010. 2. Van der Aa LB.,et al., Allergy, 66(2): 170-177, 2011. 3. De Boissieu D. et al., TheJournal of Pediatrics, 
131(5): 744-747, 1997. 4. Vanderhoof J.A.et al.,TheJournal of Pediatrics, 131(5): 741-744, 1997.
Bebilon pepti 1 Syneo, Bebilon pepti 2 Syneo – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w przypadku alergii pokarmowej 
na białka mleka krowiego, do stosowania pod nadzorem lekarza. Bebilon pepti MCT - żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania 
dietetycznego w przypadku alergii na białka mleka krowiego i/lub zaburzeń trawienia i wchłaniania, do stosowania pod nadzorem lekarza. Do stosowania pod 
nadzorem lekarza.
Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia. 
Neocate LCP – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego u niemowląt w alergii na białka mleka krowiego, złożonej 
nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu 
wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią. Neocate Junior o smaku neutralnym, waniliowym i truskawkowym – żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek 
pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna, do stosowania pod nadzorem lekarza.
Nutricia Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Więcej informacji dla lekarzy: www.akademiabebilon.pl; portal dla rodziców: www.alergianamlekokrowie.pl
Materiał przeznaczony dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych 
za opiekę nad matkami i dziećmi.
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SILNE DZIAŁANIE
W ALERGII


