PKU EASY MICROTABS (4 x 110 g)

PKU EASY MICROTABS
Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely
PKU EASY MICROTABS jsou mikrotablety obsahující směs esenciálních
a neesenciálních aminokyselin bez fenylalaninu. Přípravek je určen k dietnímu
režimu při fenylketonurii (PKU) a hyperfenylalaninémii (HPA), v mikrotabletách.
Speciální obal tablet zabraňuje nežádoucímu zápachu a chuti.
Určeno pro zvláštní výživu.

Charakteristika:
PKU EASY MICROTABS je nutričně nekompletní, dietní potravina na bázi
čistých L-aminokyselin s výjimkou fenylalaninu určená k dietnímu režimu při
fenylketonurii a hyperfenylalaninémii.
Použití:
Určeno k dietnímu postupu při fenylketonurii a hyperfenylalaninémii u dětí od 3
let věku, dospívajících a dospělých. Přípravek nahrazuje dětem a dospělým
příslušné množství aminokyselin. Svým složením pomáhá vyrovnávat nedostatek
těchto látek vznikající z dietetického omezení. Doporučené množství PKU
EASY MICROTABS nahrazující celkovou nebo částečnou denní potřebu
bílkovin je individuální. Závisí na věku, tělesné hmotnosti a individuální toleranci
přirozených bílkovin. Dávkování PKU EASY MICROTABS musí být pravidelně
upravované lékařem nebo kvaliﬁkovanou osobou v oblasti klinické výživy.
Příprava:
PKU EASY MICROTABS jsou malé, snadno polykatelné, potažené tablety
určené přímo ke konzumaci, které se zapíjejí tekutinou. Mohou být také užívány
v marmeládě, ovocných přesnídávkách nebo pudincích. Díky své speciální
ochranné vrstvě, kterou jsou potaženy, jsou zcela bez nežádoucí
chuti
a zápachu. Dieta s PKU EASY MICROTABS musí obsahovat i dostatečné
množství energie, esenciálních mastných kyselin, vitamínů, minerálů
a stopových prvků k pokrytí denní potřeby.
• 14 g mikrotablet PKU EASY MICROTABS odpovídá 10 g bílkovinného
ekvivalentu.
• Jedno víčko obalu PKU EASY MICROTABS naplněné mikrotabletami po okraj
a zarovnané odpovídá přibližně 10 g bílkovinného ekvivalentu.

Průměrný obsah:
Nutriční informace
Energetická hodnota
Bílkovinný ekvivalent
Aminokyseliny
Sacharidy
- sacharosa
Tuky
- nasycené
Vláknina
Sodík

Na 100 g
1508 kJ
356 kcal
70,8 g
85,04 g
11,3 g
0,83 g
2,2 g
2,19 g
3,9 g
0,45 g

Proﬁl aminokyselin
L-alanin
L-arginin
L-aspartát
L-cystin
L-fenylalanin
L-glutamin
Glycin
L-histidin
L-isoleucin
L-karnitin
L-leucin
L-lysin
L-methionin
L-prolin
L-serin
L-threonin
L-tryptofan
L-tyrosin
L-valin
Taurin
Celkem

Na 100 g
3,07 g
4,9 g
7,76 g
2,01 g
0g
6,02 g
7,68 g
3,07 g
5,31 g
0,08 g
8,27 g
5,5 g
1,42 g
5,54 g
3,42 g
5,31 g
1,65 g
7,78 g
6,13 g
0,12 g
85,04 g

Složení:
Lysin-L-aspartát, kukuřičný škrob, L-leucin, L-tyrosin, glycin, arginin-L-aspartát,
L-valin, L-glutamin, L-prolin, L-isoleucin, L-threonin, L-serin, stabilizátor:
alginát sodný; L-histidin, L-alanin, potahová látka: hydroxypropylmethylcelulosa,
mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová; L-cystin, protispékavá látka:
magnesium stearát; L-tryptofan, L-methionin, L-arginin, karnitin-L-tartráte,
taurin, barvivo: E 171.

Důležité upozornění:
• Používejte na základě doporučení lékaře nebo kvaliﬁkované osoby v oblasti
klinické výživy.
• Není vhodné jako jediný zdroj výživy.
• Určeno pro děti od 3 let, dospívající a dospělé.
• Určeno výhradně pro pacienty s fenylketonurií a hyperfenylalaninémií.
• Není určeno pro parenterální užití.
Kontraindikace:
Jiné poruchy metabolismu aminokyselin.
Skladování:
Skladujte na suchém a chladném místě, mimo dosah přímého slunečního
záření.
Obsah: 4 x 110 g
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PŘESNÝ TYP A MNOŽSTVÍ PŘEDEPSANÉHO DIETETICKÉHO PŘÍPRAVKU URČUJE VÁŠ OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ.
DIETNÍ POTRAVINA PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY.
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