
Diety do podaży
przez zgłębnik lub 

przetokę odżywczą 
– w płynie





Do postępowania 
dietetycznego w takich 
przypadkach jak:

Rodzaj diety

Rekomendowana 
dobowa podaż*

Opakowanie:

Energia/100 ml Energia/100 ml Energia/100 ml
Tłuszcz Tłuszcz Tłuszcz
– w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone
Węglowodany Węglowodany Węglowodany
– w tym cukry – w tym cukry – w tym cukry
– laktoza** – laktoza** – laktoza**
Błonnik Błonnik Błonnik
Białko*** Białko*** Białko***
Sód Sód Sód
Osmolarność Osmolarność Osmolarność 

Inne składniki Inne składniki Inne składniki

* zaleca się rozpoczynanie żywienia stopniowo od mniejszych dawek i sukcesywne zwiększanie ilości podawanej diety, aż do osiągnięcia obliczonego zapotrzebowania białkowo - kalorycznego pacjenta   |  ** diety klinicznie wolne od laktozy  |  *** diety bezglutenowe  |  **** dzięki czemu zawiera najwyższy wskaźnik aminokwasu ograniczającego (WAO) w porównaniu do poszczególnych źródeł białka

126 kcal
4,9 g (35% En)
1,3 g
10,4 g (33% En)
0,8 g
< 0,025 g
0,09 g (0% En)
10,0 g (32% En) serwatka, kazeina, groch, soja

275 mOsmol/l

średniołańcuchowe triglicerydy (MCT), 
formuła P4: mieszanina polimerycznych 
białek zwierzęcych (serwatka 35%, 
kazeina 25%) oraz roślinnych (białko 
sojowe 20%, białko grochu 20%)****

116 mg

butelka Optri 500 mlbutelka Optri 500 ml butelka Optri 1000 ml

128 kcal
3,7 g (26% En)
1,0 g
15,4 g (48% En)
1,0 g
< 0,025 g
1,5 g (2% En)
7,5 g (24% En) serwatka, kazeina, groch, soja

270 mOsmol/l

EPA 30 mg, DHA 20,4 mg, średniołańcuchowe 
triglicerydy (MCT), formuła P4: mieszanina 
białek zwierzęcych oraz roślinnych****

81 mg

Wartości
odżywcze

150 kcal
7,7 g (46% En)
0,8 g
11,7 g (31% En)
4,5 g
< 0,025 g
1,5 g (2% En)
7,7 g (21% En) kazeina, soja

395 mOsmol/l

EPA 29,9 mg, DHA 20 mg,
unikalna mieszanina błonnika 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego 
z sześciu źródeł

131 mg

1000-1500 ml 1000-1500 ml1500-2000 ml

Dieta bardzo wysokobiałkowa, 
polimeryczna oparta o cztery źródła białka, 

o umiarkowanej kaloryczności, bezresztkowa, 
o ograniczonej zawartości węglowodanów, 

zawierająca MCT i glutaminę.

Dieta wysokobiałkowa, polimeryczna 
oparta o cztery źródła białka, o umiarkowanej 

kaloryczności, bogatoresztkowa.

Dieta wysokobiałkowa, 
wysokokaloryczna, bogatoresztkowa, 

o niskim indeksie glikemicznym 
i niskim współczynniku oddechowym.

• pacjenci krytycznie chorzy wymagający wysokiej  
podaży białka bez zwiększania kaloryczności diety 

• sepsa po dużych operacjach (np. brzusznych)
• urazy wielonarządowe 
• niewydolność nerek wymagająca ciągłej terapii 

nerkozastępczej (CRRT) 
• pacjenci otyli (BMI >30kg/m²)

• pacjenci wymagający zwiększenia  
podaży białka i energii przy jednoczesnym  
ograniczeniu węglowodanów

• pacjenci wentylowani mechanicznie
• insulinooporność/hiperglikemia
• cukrzyca
• konieczność ograniczenia podaży płynów

• urazy wielonarządowe
• okres pooperacyjny przebiegający z hiperkatabolizmem
• choroby nowotworowe
• oparzenia
• niewydolność oddechowa lub układu krążenia 
• infekcje o ciężkim przebiegu
• po udarze w fazie ostrej (do 7 dni)

NUTRISON
PROTEIN INTENSE

NUTRISON
PROTEIN ADVANCE

kcal białko

630 50g

Na 500 m
l kcal białko

640 37,5g

błonnik

7,5g

Na 500 m
l kcal białko

1500 77g

błonnik

15g

Na 1000 m
l NUTRISON DIASON 

ENERGY HP



Do postępowania 
dietetycznego w takich 
przypadkach jak:

Rodzaj diety

Rekomendowana 
dobowa podaż*

Opakowanie:

Energia/100 ml Energia/100 ml Energia/100 ml
Tłuszcz Tłuszcz Tłuszcz
– w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone
Węglowodany Węglowodany Węglowodany
– w tym cukry – w tym cukry – w tym cukry
– laktoza** – laktoza** – laktoza**
Błonnik Błonnik Błonnik
Białko*** Białko*** Białko***
Sód Sód Sód
Osmolarność Osmolarność Osmolarność 

Inne składniki Inne składniki Inne składniki

* zaleca się rozpoczynanie żywienia stopniowo od mniejszych dawek i sukcesywne zwiększanie ilości podawanej diety, aż do osiągnięcia obliczonego zapotrzebowania białkowo - kalorycznego pacjenta   |  ** diety klinicznie wolne od laktozy  |  *** diety bezglutenowe  |  **** dzięki czemu zawiera najwyższy wskaźnik aminokwasu ograniczającego (WAO) w porównaniu do poszczególnych źródeł białka

butelka Optri 1000 ml butelka Optri 1000 ml

Wartości
odżywcze

1500-2000 ml 1500-2000 ml1500-2000 ml

Dieta normobiałkowa, 
normokaloryczna, bogatoresztkowa, 

o niskim indeksie glikemicznym.

Dieta wysokobiałkowa, normokaloryczna, 
bogatoresztkowa, zawiera argininę 

i specyficzne mikroskładniki odżywcze. 

Dieta normobiałkowa, normokaloryczna, 
bezresztkowa, o niskiej zawartości tłuszczu, 

dieta peptydowa.

• pacjenci wymagający ograniczenia podaży  
węglowodanów w przypadku:

• cukrzycy
• zaburzeń glikemii
• upośledzenia tolerancji glukozy 

• ostre zapalenie trzustki
• resekcje żołądka/jelit
• nieswoiste choroby zapalne jelit
• zapalenia jelit w następstwie radioterapii
• zespół krótkiego jelita 
• zaburzenia trawienia i/lub wchłaniania

• pacjenci z odleżynami i trudno gojącymi ranami 
np. rany w przebiegu zespołu stopy  
cukrzycowej, oparzenia, owrzodzenia żylne goleni, 
stopa cukrzycowa

• pacjenci o zwiększonym zapotrzebowaniu białkowym 
(min. po udarze - w fazie przewlekłej, w okresie  
rehabilitacji)

NUTRISON
ADVANCED DIASON

NUTRISON
ADVANCED CUBISON

NUTRISON
ADVANCED PEPTISORB

kcal białko

1030 43g

błonnik

15g

Na 1000 m
l

kcal białko

1040
L-arginina

8,5

55g

błonnik

15gg

Na 1000 m
l

kcal białko

1000 40g

Na 1000 m
l

103 kcal
4,2 g (37% En)
0,5 g
11,3 g (44% En)
2,3 g
< 0,006 g
1,5 g (2% En)
4,3 g (17% En) soja

300 mOsmol/l

unikalna mieszanina błonnika 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego 
z sześciu źródeł, wysoka zawartość 
jednonienasyconych kwasów tłuszczowych 
i antyoksydantów

100 mg

104 kcal
3,3 g (28% En)
1,2 g
12,5 g (47%  En)
1,0 g
< 0,025 g
1,5 g (3% En)
5,5 g (22% En) kazeina, soja

315 mOsmol/l

unikalna mieszanina błonnika rozpuszczalnego 
i nierozpuszczalnego z sześciu źródeł, 
średniołańcuchowe triglicerydy (MCT), zwiększona 
zawartość składników immunomodulujących 
i antyoksydantów (arginina, glutamina, wit. C i E, 
cynk, karotenoidy)

100 mg

100 kcal
1,7 g (15% En)
0,99 g
17,7 g (69% En)
1,1 g
< 0,2 g
0,0 g (0% En)
4,0 g (16% En) serwatka

455 mOsmol/l

średniołańcuchowe triglicerydy (MCT), 
źródłem białka są peptydy i wolne 
aminokwasy z serwatki

99 mg

butelka 500 ml, butelka Optri 1000 ml



Do postępowania 
dietetycznego w takich 
przypadkach jak:

Rodzaj diety

Rekomendowana 
dobowa podaż*

Opakowanie:

Energia/100 ml Energia/100 ml Energia/100 ml
Tłuszcz Tłuszcz Tłuszcz
– w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone
Węglowodany Węglowodany Węglowodany
– w tym cukry – w tym cukry – w tym cukry
– laktoza** – laktoza** – laktoza**
Błonnik Błonnik Błonnik
Białko*** Białko*** Białko***
Sód Sód Sód
Osmolarność Osmolarność Osmolarność 

Inne składniki Inne składniki Inne składniki

* zaleca się rozpoczynanie żywienia stopniowo od mniejszych dawek i sukcesywne zwiększanie ilości podawanej diety, aż do osiągnięcia obliczonego zapotrzebowania białkowo - kalorycznego pacjenta   |  ** diety klinicznie wolne od laktozy  |  *** diety bezglutenowe  |  **** dzięki czemu zawiera najwyższy wskaźnik aminokwasu ograniczającego (WAO) w porównaniu do poszczególnych źródeł białka

butelka Optri 1000 ml

Wartości
odżywcze

1500-2000 ml 1000 ml1000-1500 ml

Dieta normobiałkowa, normokaloryczna, 
bezresztkowa.

Dieta normobiałkowa, normokaloryczna, 
bogatoresztkowa.

Dieta wysokobiałkowa, normokaloryczna, 
bogatoresztkowa.

• wprowadzanie żywienia dojelitowego 
• żywienie pacjentów o standardowym  

zapotrzebowaniu białkowo-energetycznym 

• w żywieniu przewlekłym pacjentów  
o zmniejszonym zapotrzebowaniu energetycznym,  
np. na skutek  ograniczonej mobilności  
spowodowanej urazami głowy i/lub rdzenia  
kregowego, wadami wrodzonymi oraz innymi  
zaburzeniami centralnego układu nerwowego 

• żywienie przewlekle pacjentów  
o standardowym zapotrzebowaniu  
białkowo - energetycznym

• profilaktyka zaparć

NUTRISON NUTRISON
MULTI FIBRE

NUTRISON 1000
COMPLETE 
MULTI FIBRE

kcal białko

1000 40g

Na 1000 m
l

kcal białko

1030 40g

błonnik

15g

Na 1000 m
l

kcal białko

1040 55g

błonnik

20g

Na 1000 m
l

butelka 500 ml, butelka Optri 1000 ml
worek 1500 ml 

butelka 500 ml, butelka Optri 1000 ml
worek 1500 ml 

100 kcal
3,9 g (35% En)
1,0 g
12,3 g (49% En)
0,7 g
< 0,025 g
< 0,1 g (0% En)
4,0 g (16% En) serwatka, kazeina, groch, soja

255 mOsmol/l

EPA 20 mg, DHA 13,6 mg, 
średniołańcuchowe triglicerydy (MCT), 
formuła P4: mieszanina białek 
zwierzęcych oraz roślinnych****

100 mg

103 kcal
3,9 g (34% En)
1,0 g
12,3 g (47% En)
0,8 g
< 0,025 g
1,5 g (3% En)
4,0 g (16% En) serwatka, kazeina, groch, soja

250 mOsmol/l

EPA 20 mg, DHA 13,6 mg, 
unikalna mieszanina błonnika, 
średniołańcuchowe triglicerydy (MCT), 
formuła P4: mieszanina białek 
zwierzęcych oraz roślinnych****

100 mg

104 kcal
3,7 g (32% En)
1,0 g
11,3 g (43% En)
0,8 g
< 0,025 g
2,0 g (4% En)
5,5 g (21% En) serwatka, kazeina, groch, soja

325 mOsmol/l

EPA 30 mg, DHA 20,3 mg, 
unikalna mieszanina błonnika, 
średniołańcuchowe triglicerydy (MCT), 
formuła P4: mieszanina białek 
zwierzęcych oraz roślinnych****

150 mg



Do postępowania 
dietetycznego w takich 
przypadkach jak:

Rodzaj diety

Rekomendowana 
dobowa podaż*

Opakowanie:

Energia/100 ml Energia/100 ml Energia/100 ml
Tłuszcz Tłuszcz Tłuszcz
– w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone
Węglowodany Węglowodany Węglowodany
– w tym cukry – w tym cukry – w tym cukry
– laktoza** – laktoza** – laktoza**
Błonnik Błonnik Błonnik
Białko*** Białko*** Białko***
Sód Sód Sód
Osmolarność Osmolarność Osmolarność 

Inne składniki Inne składniki Inne składniki

* zaleca się rozpoczynanie żywienia stopniowo od mniejszych dawek i sukcesywne zwiększanie ilości podawanej diety, aż do osiągnięcia obliczonego zapotrzebowania białkowo - kalorycznego pacjenta   |  ** diety klinicznie wolne od laktozy  |  *** diety bezglutenowe  |  **** dzięki czemu zawiera najwyższy wskaźnik aminokwasu ograniczającego (WAO) w porównaniu do poszczególnych źródeł białka

butelka Optri 1000 mlbutelka Optri 1000 ml

Wartości
odżywcze

1500-2000 ml 1500-2000 ml1500-2000 ml

Dieta wysokobiałkowa, normokaloryczna, 
bezresztkowa.

Dieta normobiałkowa, 
wysokokaloryczna, bezresztkowa.

Dieta normobiałkowa, 
normokaloryczna, bezresztkowa, 

źródłem białka jest soja.

• choroby nowotworowe w okresie przygotowania,  
w trakcie i po chemio- i radioterapii/chemioradioterapii

• oparzenia
• niewydolność oddechowa lub niewydolność układu 

krążenia
• infekcje o ciężkim przebiegu 

• stwierdzona alergia na białka mleka krowiego  
lub nietolerancja laktozy 

• zwiększone zapotrzebowanie na energię
• konieczność utrzymania reżimu płynowego,  

np. w przebiegu niewydolności krążeniowej

NUTRISON
PROTEIN PLUS

NUTRISON
ENERGY

NUTRISON 1000
SOYA

kcal białko

1250 63g

Na 1000 m
l

kcal białko

1500 60g

Na 1000 m
l

kcal białko

1000 40g

błonnik

0 g

Na 1000 m
l

125 kcal
4,9 g (35% En)
1,3 g
14,2 g (45% En)
0,9 g
< 0,025 g
<0,1 g (0% En)
6,3 g (20% En) serwatka, kazeina, groch, soja

275 mOsmol/l

EPA 30 mg, DHA: 20,4 mg, 
średniołańcuchowe triglicerydy (MCT), 
formuła P4: mieszanina białek 
zwierzęcych oraz roślinnych****

111 mg

150 kcal
5,8 g (35% En)
1,5 g
18,3 g (49% En)
1,1 g
< 0,025 g
< 0,1 g (0% En) 
6,0 g (16% En) serwatka, kazeina, groch, soja

360 mOsmol/l

EPA 20 mg, DHA 13,7 mg,
średniołańcuchowe triglicerydy (MCT), 
formuła P4: mieszanina białek 
zwierzęcych oraz roślinnych****

134 mg

100 kcal
3,9 g (35% En)
0,4 g
12,3 g (49% En)
1,0 g
< 0,006 g
0,0 g (0% En)
4,0 g (16% En) soja

250 mOsmol/l

zawiera karotenoidy

100 mg

butelka 500 ml, butelka Optri 1000 ml 



Diety doustne 
– w płynie lub  

w proszku





Do postępowania 
dietetycznego:

Rodzaj diety

Dawkowanie 
– jedyne źródło pożywienia

Dawkowanie 
– jako uzupełnienie diety

Opakowanie1:

Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2

Tłuszcz Tłuszcz Tłuszcz
– w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone
Węglowodany Węglowodany Węglowodany
– w tym cukry – w tym cukry – w tym cukry
Błonnik Błonnik Błonnik
Białko Białko Białko
Sód Sód Sód
Osmolarność Osmolarność Osmolarność 

Inne składniki Inne składniki Inne składniki

butelka 125 ml (wartości na 100 ml) butelka 125 ml (wartości na 100 ml) butelka 125 ml (wartości na 100 ml)

Wartości
odżywcze

1-3 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

2 butelki (1-2) dziennie przez minimum 14 dni, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

2 butelki (1-2) dziennie przez minimum 14 dni, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

5-7 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

neutralny, waniliowy, truskawkowy,
czekoladowy, owoców leśnych

waniliowy, truskawkowy, mokka,
owoców leśnych, brzoskwinia-mango

rześki smak czerwonych owoców, smak neutralny,
rozgrzewający smak owoców tropikalnych i imbiru

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

Wysokoenergetyczna, 
kompletna pod względem 

odżywczym w małej objętości.

Wysokobiałkowa, wysokoenergetyczna
w małej objętości.

Wysokobiałkowa, wysokoenergetyczna
w małej objętości.

• przed oraz po zabiegach operacyjnych, oraz w okresie 
rekonwalescencji

• po udarze w fazie rehabilitacji w domu
• porażenie mózgowe
• choroba Huntingtona, Parkinsona, Alzheimera, inne 

zespoły otępienne
• mukowiscydoza
• zaburzenia żucia i połykania
• trudności w przyjmowaniu pokarmów
• brak apetytu o różnej etiologii
• zwiększone zapotrzebowanie białkowo-energetyczne

• opracowany z myślą o pacjentach onkologicznych: 
- w okresie przygotowania do chemio- i radioterapii 
oraz operacji onkologicznej, 
- w czasie trwania chemio, radioterapii, 
- w okresie rekonwalescencji po leczeniu onkologicznym, 
- przy zaburzeniach żucia i połykania oraz zaburzeniach 
apetytu.

• największa ilość białka w najmniejszej objętości  
– 18 g białka w 125 ml produktu*

• opracowany z myślą o pacjentach onkologicznych: 
- w okresie przygotowania do chemio- i radioterapii 
oraz operacji onkologicznej, 
- w czasie trwania chemio, radioterapii, 
- w okresie rekonwalescencji po leczeniu onkologicznym, 
- przy zaburzeniach żucia i połykania oraz zaburzeniach 
apetytu.

• największa ilość białka w najmniejszej objętości  
– 18 g białka w 125 ml produktu*

NUTRIDRINK NUTRIDRINK
PROTEIN

NUTRIDRINK
PROTEIN

240 kcal
9,3 g (35% En)
0,9 g
29,7 g (49% En)
15 g
0 g*
9,6 g (16% En)*

790 mOsmol/l*
96 mg

240 kcal
9,4 g (35% En)
0,9 g
24,4 g (41% En)
13,3 g
0 g
14,4 g (24% En)

570 mOsmol/l
40 mg

245 kcal
9,6 g (35% En)
0,87 g
25,3 g (41% En)**
13,6 g
0 g
14,6 g (24% En)

570 mOsmol/l
31,5 mg

Smak

*smak czekoladow: 730 mOsmol/l, <0,5 g błonnika, 9,4 g białka **wartość podano dla rześkiego smaku czerwonych owoców

*Na podstawie analizy tego typu produktów dostępnych na polskim rynku, 2019. *Na podstawie analizy tego typu produktów dostępnych na polskim rynku, 2019.

innowacyjne smaki

kcal białko

300 12g

125 ml

błonnik

0 g

kcal białko

błonnik

300 18g

0 g

125 ml

kcal białko

306 18g

błonnik

0 g

125 ml



Do postępowania 
dietetycznego:

Rodzaj diety

Dawkowanie 
– jedyne źródło pożywienia

Dawkowanie 
– jako uzupełnienie diety

Opakowanie1:

Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2

Tłuszcz Tłuszcz Tłuszcz
– w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone
Węglowodany Węglowodany Węglowodany
– w tym cukry – w tym cukry – w tym cukry
Błonnik Błonnik Błonnik
Białko Białko Białko
Sód Sód Sód
Osmolarność Osmolarność Osmolarność 

Inne składniki Inne składniki Inne składniki

butelka 200 ml (wartości na 100 ml) butelka 200 ml (wartości na 100 ml) butelka 200 ml (wartości na 100 ml)

Wartości
odżywcze

1-3 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

1-3 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

7-10 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

1-3 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

waniliowy, truskawkowy, czekoladowy waniliowy, truskawkowy jabłkowy, truskawkowy

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

Wysokoenergetyczna,
wysokobiałkowa, z argininą

i specyficznymi mikroskładnikami.

Normokaloryczna, kompletna pod względem 
odżywczym, sprzyja utrzymaniu niskiej glikemii3.

Wysokoenergetyczna,
niskobiałkowa, bez tłuszczu.

• trudno gojące rany: odleżyny, stopa cukrzycowa, 
owrzodzenie żylne goleni, rany pooperacyjne

• po udarze w fazie intensywnej rehabilitacji

• pacjenci z cukrzycą i hiperglikemią w szczególności  
w przypadkach takich jak: 
- przed oraz po zabiegach operacyjnych,  
oraz w okresie rekonwalescenji 
- po udarze 
- w zaburzeniach żucia i połykania 
- przy braku apetytu o różnej etiologii

• zapalenie i marskość wątroby
• przewlekłe zapalenie trzustki
• zespoły złego wchłaniania
• dieta z redystrybucją białka w przebiegu  

choroby Parkinsona

CUBITAN DIASIP NUTRIDRINK
JUICE STYLE

124 kcal
3,5 g (26% En)
0,5 g
14,5 g (46% En)
7,1 g
<0,5 g
8,8 g (28% En)

500 mOsmol/l

arginina 1,5 g

50 mg

104 kcal
3,8 g (33% En)
0,5 g
11,7 g (45% En)
8,3 g
2 g
4,9 g (19% En)

365 mOsmol/l
55 mg

150 kcal
0 g (0% En)
0 g
33,5 g (89% En)
14,1 g***
0 g
3,9 g (11% En)

750 mOsmol/l
10 mg

Smak

***wartość podano dla smaku truskawkowego

kcal białko

248 18g

L-arginina

3 g

200 ml

błonnik

0 g

kcal białko

208 9,8g

błonnik

4 g

200 ml

kcal białko

300 8 g

200 ml

błonnik

0 g



Do postępowania 
dietetycznego:

Rodzaj diety

Dawkowanie 
– jedyne źródło pożywienia

Dawkowanie 
– jako uzupełnienie diety

Opakowanie1:

Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2

Tłuszcz Tłuszcz Tłuszcz
– w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone
Węglowodany Węglowodany Węglowodany
– w tym cukry – w tym cukry – w tym cukry
Błonnik Błonnik Błonnik
Białko Białko Białko
Sód Sód Sód
Osmolarność Osmolarność Osmolarność 

Inne składniki Inne składniki Inne składniki

butelka 200 ml (wartości na 100 ml)

Wartości
odżywcze

1-3 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

1-3 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

5-7 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

5-7 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

1-3 butelek na dobę przez minimum 14 dni,
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

waniliowy, truskawkowy waniliowo-cytrynowy, malinowy pomarańczowo-cytrynowy

Odpowiedni do stosowania
jako jedyne źródło pożywienia

Wysokoenergetyczna,z błonnikiem, 
kompletna podwzględem odżywczym.

Wysokoenergetyczna,kompletna 
pod względem odżywczym.

Wysokobiałkowa, wysokoenergetyczna, 
zawierająca składniki immunomodulujące 

(kwasy omega-3: EPA, DHA), z błonnikiem.

• zaburzenia perystaltyki jelit: biegunka, zaparcia
• przed i po zabiegach operacyjnych oraz w okresie 

rekonwalescencji
• nieswoiste choroby zapalne jelit: okres remisji
• mukowiscydoza
• zaburzenia żucia i połykania
• trudności w przyjmowaniu pokarmów
• brak apetytu o różnej etiologii
• dieta z redystrybucją białka w przebiegu  

choroby Parkinsona

• przed oraz po zabiegach operacyjnych, oraz  
w okresie rekonwalescencji

• porażenie mózgowe
• choroba Huntingtona, Parkinsona, Alzheimera, 

inne zespoły otępienne
• mukowiscydoza
• zaburzenia żucia i połykania
• trudności w przyjmowaniu pokarmów
• brak apetytu o różnej etiologii
• zwiększone zapotrzebowanie białkowo-energetyczne

• przeznaczona dla pacjentów chorych onkologicznie
• okołooperacyjnie w nowotworach górnego 

odcinka przewodu pokarmowego
• kacheksja nowotworowa

NUTRIDRINK
MULTI FIBRE

NUTRIDRINK 
YOGHURT STYLE FORTICARE

240 kcal
10,4 g (39% En)
1,1 g
25,2 g (42% En)
14,1 g
3,6 g
9,5 g (16% En)

790 mOsmol/l
83 mg

150 kcal
5,8 g (35% En)
0,8 g
18,7 g (49% En)
10,8 g
0 g
5,9 g (16% En)

740 mOsmol/l
105 mg

163 kcal
5,3 g (29% En)
1 g
19,1 g (47% En)
13,6 g
2,1 g
8,8 g (22% En)

730 mOsmol/l

EPA 601 mg, DHA 298 mg

110 mg

Smak

butelka 125 ml (wartości na 100 ml) butelka 125 ml (wartości na 100 ml)

kcal białko

300 12g

błonnik

4,5 g

125 ml

kcal białko

300 12g

200 ml

błonnik

0 g

kcal białko

204
EPA

11g

błonnik

2,6751 gmg

125 ml



Do postępowania 
dietetycznego:

Rodzaj diety

Dawkowanie 
– jedyne źródło pożywienia

Dawkowanie 
– jako uzupełnienie diety

Opakowanie1:

Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2

Tłuszcz Tłuszcz Tłuszcz
– w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone
Węglowodany Węglowodany Węglowodany
– w tym cukry – w tym cukry – w tym cukry
Błonnik Błonnik Błonnik
Białko Białko Białko
Sód Sód Sód
Osmolarność Osmolarność Osmolarność 

Inne składniki Inne składniki Inne składniki

butelka 125 ml (wartości na 100 ml) butelka 125 ml (wartości na 100 ml) butelka 125 ml (wartości na 100 ml)

Wartości
odżywcze

1-3 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej

1-3 butelek na dobę, 
o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci inaczej 1 butelka na dobę

morelowy morelowy, karmelowy cappuccino, truskawkowy, waniliowy

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

Wysokoenergetyczna, niskobiałkowa, 
o niskiej zawartości elektrolitów.

Wysokoenergetyczna,
o niskiej zawartości elektrolitów.

Specjalistyczna, zawiera opatentowaną
mieszaninę Fortasyn Connect.

• pacjenci z niewydolnością nerek wymagający  
ograniczenia podaży białka

• pacjenci z niewydolnością nerek wymagający dializ • pacjenci we wczesnym stadium choroby  
Alzheimera - wspiera proces tworzenia nowych  
połączeń synaptycznych, co może się przełożyć  
na poprawę pamięci pacjentów we wczesnym  
etapie choroby Alzheimera

RENILON 4.0 RENILON 7.5 SOUVENAID

200 kcal
10 g (45% En)
0,9 g
23,5 g (47% En)
4,8 g
0 g
3,9 g (8% En)

455 mOsmol/l
37 mg

199 kcal
10 g (45% En)
0,9 g
20 g (40% En)
4,8 g
0 g
7,3 g (15% En)

410 mOsmol/l
68 mg

102 kcal****
4,3 g (38% En)
1,5 g
12,6 g (51% En)****
6,4 g
0,55 g
2,6 g (10% En)

441 mOsmol/l****

EPA 240 mg, DHA 960 mg UMP 500 mg
cholina: 320 mg

100 mg

Smak

****wartości podano dla smaku truskawkowego

kcal białko

250 4,9 g

125 ml

błonnik

0 g

kcal białko

249 9,1g

125 ml

błonnik

0 g

kcal białko

127,5 3,25g

błonnik

0,69g

125 ml



Do postępowania 
dietetycznego:

Rodzaj diety

Dawkowanie 
– jedyne źródło pożywienia

Dawkowanie 
– jako uzupełnienie diety

Opakowanie1:

Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2

Tłuszcz Tłuszcz Tłuszcz
– w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone
Węglowodany Węglowodany Węglowodany
– w tym cukry – w tym cukry – w tym cukry
Błonnik Błonnik Błonnik
Białko Białko Białko
Sód Sód Sód
Osmolarność Osmolarność Osmolarność 

Inne składniki Inne składniki Inne składniki

puszka 175 g (wartości na 100 g proszku) butelka 200 ml (wartości na 100 ml) butelka 200 ml (wartości na 100 ml)

Wartości
odżywcze

1-3 miarki na 200 ml
w zależności od pożądanej konsystencji

Określane wyłącznie
przez lekarza lub dietetyka

_

4 x 200 ml wieczorem przed operacją,
dawka końcowa: 2 x 200 ml dwie godziny

przed znieczuleniem

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

neutralny czekoladowy, truskawkowy cytrynowy

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

Preparat do zagęszczania napojów i pokarmów,
amylazooporny, na bazie gumy ksantanowej.

Dieta wysokoenergetyczna, z błonnikiem, 
kompletna pod względem odżywczym, 

dla dzieci powyżej 1. roku życia.

Niskoenergetyczny, klarowny,
izoosmotyczny napój węglowodanowy.

• w przebiegu dysfagii neurogennej: po udarze mózgu, 
chorób neurodegeneracyjnych (ch. Parkinsona, SLA, 
choroba Alzheimera)

• w przypadku zaburzeń połykania związanych  
z wiekiem (presbyfagia)

• dzieci powyżej 1. roku życia w zaburzeniach odżywiania 
związanych z:  
- nawracającymi infekcjami  
- chorobami przewlekłymi 
- zaburzeniami wzrastania 
- okresem hospitalizacji 
- rekonwalescencją 
- utratą apetytu towarzyszącemu chorobie

• przedoperacyjne postępowanie  
dietetyczne u pacjentów poddawanych 
planowanym zabiegom chirurgicznym

NUTILIS CLEAR NUTRIKID
MULTI FIBRE PREOP

290 kcal
0g (0% En)
0 g
57,6 g (80% En)
10,9 g
28 g
0,8 g (1% En)
1,5 g

153 kcal
6,8 g (40% En)
0,7 g
18,8 g (49% En)
7,4 g
1,5 g
3,3 g (9% En)

440 mOsmol/l
67 mg*****

50 kcal
0 g (0% En)
0 g
12,6 g (100% En)
2,1 g
0 g
0 g (0% En)

240 mOsmol/l
50 mg

Smak

*****wartości podano dla smaku czekoladowego

kcal białko

306 6,6g

błonnik

3g

200 ml

kcal białko

100 0 g

błonnik

0 g

200 ml

kcal białko

507,5 1,4g

175 g

błonnik

0 g



Do postępowania 
dietetycznego:

Rodzaj diety

Dawkowanie 
– jedyne źródło pożywienia

Dawkowanie 
– jako uzupełnienie diety

Opakowanie1:

Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2 Wartość odżywcza2

Tłuszcz Tłuszcz Tłuszcz
– w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone – w tym kwasy nasycone
Węglowodany Węglowodany Węglowodany
– w tym cukry – w tym cukry – w tym cukry
Błonnik Błonnik Błonnik
Białko Białko Białko
Sód Sód Sód
Osmolarność Osmolarność Osmolarność 

Inne składniki Inne składniki Inne składniki

butelka 500 ml (wartości na 100 ml) puszka 225 g (wartości na 100 g proszku) puszka 400 g (wartości na 100 g proszku)

Wartości
odżywcze

3 x 30 ml na dobę,
w zależności od pożądanej konsystencji Zgodnie z zaleceniem lekarza lub dietetyka Zgodnie z zaleceniem lekarza lub dietetyka

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

neutralny, truskawkowy neutralny neutralny

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

Nie może stanowić jedynego
źródła pożywienia

Wysokoenergetyczna emulsja tłuszczowa (4,5 kcal/ml),
zawierająca jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Wysokobiałkowy dodatek do pokarmów. Wysokoenergetyczny dodatek do pokarmów.

• dla pacjentów onkologicznych jako dodatkowe źródło 
energii przy ograniczonej możliwości spożywania 
pokarmów i płynów

• nie zawiera składników mineralnych i witamin  
(zawiera śladowe ilości Na i Cl)

• produkt bezglutenowy
• może być stosowana w diecie ze specjalnymi  

wymaganiami, np. ograniczenia płynów lub w diecie 
ketogennej

• oparzenia
• zaburzenia gojenia ran, odleżyny
• nadmierna utrata białka z wydzielinami  

oraz wydalinami ustrojowymi

• zaburzenia trawienia i wchłaniania białek  
i/lub tłuszczów

• niewydolność wątroby
• zaburzenia trawienia i wchłaniania laktozy 

lub sacharozy

CALOGEN PROTIFAR FANTOMALT
kcal

420

3 x 30 m
l

błonnik

0 g

białko

0 g

neutralny - 450 kcal, truskawkowy 466 kcal
50 g (100/97% En) ******
5,3 g
neutralny - 0,1 g, truskawkowy 4,1 g
neutralny - 0 g, truskawkowy 4 g
0 g
0 g
7 mg
neutral. - 0 mOsmol/l, trus. - 150 mOsmol

368 kcal
1,6 g (4% En)
1,2 g
<1,5 g (1% En)
< 1,5 g
0 g
87,2 g (95% En)

25 mOsmol/l (roztwór 10%)
100 mg

384 kcal
0 g (0% En)
0 g
96 g (100% En)
6 g
0 g
0 g (0% En)

97 mOsmol/l (roztwór 10%)
2 mg

Smak

******100% En w smaku neutralnym, 97% En w smaku truskawkowym

kcal białko

1540 0 g

błonnik

0 g

400 g
kcal białko

840 200 g

błonnik

0 g

225 g





NUTRICIA Polska Sp. z o.o.  |  ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

www.nutriciamedyczna.pl   |   www.posilkiwchorobie.pl

Nutridrink, Nutridrink Protein, Calogen, FortiCare, Nutridrink Yoghurt style, Nutridrink Muli Fibre, Nutridrink Juice style, Cubitan, 
Diasip, Fantomalt, Nutilis, preOp, Protifar, Renilon 4.0, Renilon 7.5, Souvenaid, NutriKid MultiFibre – to żywność specjalnego 
przeznaczenia medycznego. Stosować pod nadzorem lekarza.

Nutridrink, Nutrdrink Protein, Nutridrink Yoghurt style, Nutridrink Muli Fibre, Nutridrink Juice style do postępowania diete-
tycznego w niedożywieniu związanym z chorobą. Calogen do postępowania dietetycznego w chorobach wymagających wy-
sokiej podaży energii. Cubitan do postępowania dietetycznego w przypadku odleżyn i innych trudno gojących ran. Dodatko-
wa suplementacja argininą nie jest zalecana w: czerniaku, raku wątroby, międzybłoniaku opłucnej, raku nerki, raku prostaty, 
raku wątrobowokomórkowym. Diasip do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów  
z cukrzycą i pacjentów z hiperglikemią. Fantomalt do postępowania dietetycznego u pacjentów z niedostateczną podażą energii 
lub zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym. FortiCare do postępowania dietetycznego w zaburzeniach stanu odży-
wienia, w tym kacheksji, spowodowanych chorobą nowotworową. Nutilis do postępowania dietetycznego w dysfagii. preOp 
do przedoperacyjnego postępowania dietetycznego u pacjentów poddawanych planowanym operacjom chirurgicznym. Protifar 
do postępowania dietetycznego w hipoproteinemii. Renilon 4.0 do postępowania dietetycznego w niewydolności nerek wy-
magającej ograniczenia podaży białka. Renilon 7.5 do postępowania dietetycznego w niewydolności nerek wymagającej dializ. 
Souvenaid do postępowania dietetycznego we wczesnym etapie choroby Alzheimera. NutriKid Multi Fibre do postępowania 
dietetycznego w niedożywieniu związanym z  chorobą i zaburzeniach wzrastania.

Diety linii Nutrison to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w niedożywieniu zwią-
zanym z chorobą. Diety do podaży przez sztuczny dostęp do układu pokarmowego, odpowiednie do stosowania jako jedyne 
źródło pożywienia. 

Nutrison Protein Intense do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów krytycznie 
chorych. Nutrison Protein Advance do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów 
w stresie metabolicznym. Nutrison Diason Energy HP do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą 
u pacjentów  z cukrzycą lub hiperglikemią ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię i białko. Nutrison Advanced Diason 
do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów  z cukrzycą lub hiperglikemią. Nutrison 
Advanced Cubison do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów z odleżynami i innymi 
trudno gojącymi ranami. Dodatkowa suplementacja argininą nie jest zalecana w: czerniaku, międzybłoniaku opłucnej, raku nerki, 
raku prostaty, raku wątrobowokomórkowym. Nutrison Advanced Peptisorb do postępowania dietetycznego w niedożywieniu 
związanym z chorobą u pacjentów z zaburzeniami wchłaniania i/lub trawienia. Nutrison, Nutrison Multi Fibre do postępowa-
nia dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą  u pacjentów wymagajacych żywienia dojelitowego. Nutrison 1000 
Complete Multi Fibre do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów z niskim zapotrze-
bowaniem energetycznym i/lub niskim zapotrzebowaniem na płyny. Nutrison Protein Plus do postępowania dietetycznego  
w niedożywieniu związanym z chorobą. Nutrison Energy do postępowania dietetycznego  w niedożywieniu związanym z chorobą 
u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem energetycznym. Nutrison Soya do postępowania dietetycznego w niedożywie-
niu związanym z chorobą u pacjentów z alergią na białko mleka krowiego lub nietolerancją laktozy.

Materiał przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje z zakresu medycyny, farmacji i żywienia.

1. Produkty doustne (poza Nutrikid, Calogen, Fantomalt, Protifar, Nutilis) są sprzedawane w czteropakach.
2. Informacja o zawartości wybranych składników odżywczych.
3. LansinkM; van LaereKMJ, VendrigL. and Rutten GEHM, 2011


