
Manustamine on turvaline ja lihtne

Nutricomp® sonditoit 500 ml 
uues ergonoomilises plastpudelis



Enteraalne toitmine Nutricomp® toitudega
Tasakaalustatud, piisav ja mitmekülgne toitmine

Uus plastpudel

Kliinilises praktikas igapäevaselt kasutatavad Nutricomp® sonditoidud on nüüd uut tüüpi pakendis: 
500 ml HDPE (high density polyethylene) plastpudelis.

B. Brauni Nutricomp® sarja kuuluvad sonditoidud on tasakaalustatud toitainelise koostisega ja 
sobivad erinevate vajadustega patsientidele.

Uut tüüpi pakend muudab sondiga või gastrostoomi kaudu toitmise turvaliseks ja lihtsaks.

 

TURVALINE ÜHENDUS
• Ühildub pumbasüsteemidega                         

(Enteroport® plus, Space®) ja gravitatsioonijõul 
manustamise süsteemidega.

HARJUMUSPÄRANE VÄRVIKOOD
• Värvikood on sama kui varasemalt                 

Nutricomp® Monobag® kottidel.
• Värvikood kindlustab õige toote kiire leidmise.

MÕÕTESKAALA
• Läbipaistva taustaga mõõteskaala aitab toidu 

manustamist paremini jälgida.
• Manustatud toidu kogust on lihtne tuvastada nii 

püstiseisva kui pööratud pudeli puhul.

VASTUPIDAV DISAIN
• Stabiilne pakend.
• Purunemiskindel.
• Lekkekindel.

UUE PAKENDI EELISED
• Ergonoomilise kujuga pudel riputusaasaga.
• Kerge ja stabiilne.
• Vastupidav ja lekkekindel.
• Selgelt loetava mõõteskaalaga.

Nutricomp® Standard, 500 ml / 500 kcal
• Normaalse kalorsusega (1 ml=1 kcal).
• Sisaldab MCT-d ja kalaõli.
• Gluteeni-, laktoosi- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese 

puriinisisaldusega.
• Ei sisalda kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

200 420 19 16,5 69

Nutricomp® Standard Fibre, 500 ml / 500 kcal
• Normaalse kalorsusega (1 ml=1 kcal).
• Sisaldab MCT-d ja kalaõli.
• Gluteeni-, laktoosi- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese 

puriinisisaldusega.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

260 415 19 16,5 69

Nutricomp® Energy HP (high protein), 500 ml / 750 
kcal
• Kõrge kalorsusega (1 ml=1,5 kcal).
• Sisaldab rohkesti valku, MCT-d ja kalaõli.
• Gluteeni- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese        

laktoosi- ja puriinisisaldusega.
• Ei sisalda kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

345 380 37,5 25 94

Nutricomp® Energy HP Fibre, 500 ml / 750 kcal
• Kõrge kalorsusega (1 ml=1,5 kcal).
• Sisaldab rohkesti valku, MCT-d ja kalaõli.
• Gluteenivaba. Madala kolesteroolisisaldusega. Äärmiselt 

väikese laktoosi- ja puriinisisaldusega.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

440 375 37,5 25 94

Nutricomp® Soy Fibre, 500 ml / 500 kcal
• Normaalse kalorsusega (1 ml=1 kcal).
• Sisaldab rohkesti MCT-d ja kalaõli.
• Gluteeni-, laktoosi- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese 

puriinisisaldusega.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

230 415 19,5 17,5 66,5

Nutricomp® D (diabetes), 500 ml / 500 kcal
• Normaalse kalorsusega (1 ml=1 kcal).
• Koostises on MCT, MUFA ja kalaõli
• Gluteeni-, laktoosi- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese 

puriinisisaldusega, väga väikese fruktoosisisaldusega.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

215 415 20,5 17,5 61,5

Nutricomp® Peptid, 500 ml / 500 kcal
• Normaalse kalorsusega (1 ml=1 kcal).
• Sisaldab rikkalikult oligopeptiide.
• Sisaldab MCT-d ja sojaõli.
• Gluteeni- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese             

laktoosisisaldusega.
• Ei sisalda kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

310 420 19 5,5 94

Nutricomp® Glutamine Plus, 500 ml / 650 kcal
• Kõrge kalorsusega (1 ml=1,3 kcal).
• Sisaldab rikkalikult glutamiini ja kõrge bioloogilise       

väärtusega valke, piimavalgu hüdrolüsaati.
• Gluteeni-, laktoosi-, kolesterooli- ja puriinivaba.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

380 390 33,5 18,5 91,5

Nutricomp® Hepa, 500 ml / 650 kcal
• Kõrge kalorsusega (1 ml=1,3 kcal).
• Sisaldab sojaõli, hargnenud ahelaga aminohappeid ja 

rohkesti MCT-d.
• Gluteeni- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese             

laktoosisisaldusega.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

395 400 20 29 77,5

Nutricomp® Intensiv, 500 ml / 650 kcal
• Kõrge kalorsusega (1 ml=1,3 kcal).
• Sisaldab sojaõli ja rohkesti MCT-d.
• Gluteeni-, laktoosi- ja kolesteroolivaba, madala süsive-

sikusisaldusega, äärmiselt väikese puriinisisaldusega.
• Ei sisalda kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

335 395 32,5 29 65

• Nutricomp® on täisväärtusliku toitainesisaldusega toit  
meditsiinilistel näidustustel kasutamiseks. 

• Sobib kasutamiseks ainsa toitainete allikana. 
• Kasutada ainult meditsiinilise järelvalve all. 
• Ettevaatust, mitte kasutada parenteraalselt. 

• Ei sobi kasutamiseks alla 4-aastastel lastel. 
• Enne tarvitamist loksutada. 
• Säilitada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. 
• Avatud pakendit säilitada külmikus ja kasutada ära 24 tunni 

jooksul.



Enteraalne toitmine Nutricomp® toitudega
Tasakaalustatud, piisav ja mitmekülgne toitmine

Uus plastpudel

Kliinilises praktikas igapäevaselt kasutatavad Nutricomp® sonditoidud on nüüd uut tüüpi pakendis: 
500 ml HDPE (high density polyethylene) plastpudelis.

B. Brauni Nutricomp® sarja kuuluvad sonditoidud on tasakaalustatud toitainelise koostisega ja 
sobivad erinevate vajadustega patsientidele.

Uut tüüpi pakend muudab sondiga või gastrostoomi kaudu toitmise turvaliseks ja lihtsaks.

 

TURVALINE ÜHENDUS
• Ühildub pumbasüsteemidega                         

(Enteroport® plus, Space®) ja gravitatsioonijõul 
manustamise süsteemidega.

HARJUMUSPÄRANE VÄRVIKOOD
• Värvikood on sama kui varasemalt                 

Nutricomp® Monobag® kottidel.
• Värvikood kindlustab õige toote kiire leidmise.

MÕÕTESKAALA
• Läbipaistva taustaga mõõteskaala aitab toidu 

manustamist paremini jälgida.
• Manustatud toidu kogust on lihtne tuvastada nii 

püstiseisva kui pööratud pudeli puhul.

VASTUPIDAV DISAIN
• Stabiilne pakend.
• Purunemiskindel.
• Lekkekindel.

UUE PAKENDI EELISED
• Ergonoomilise kujuga pudel riputusaasaga.
• Kerge ja stabiilne.
• Vastupidav ja lekkekindel.
• Selgelt loetava mõõteskaalaga.

Nutricomp® Standard, 500 ml / 500 kcal
• Normaalse kalorsusega (1 ml=1 kcal).
• Sisaldab MCT-d ja kalaõli.
• Gluteeni-, laktoosi- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese 

puriinisisaldusega.
• Ei sisalda kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

200 420 19 16,5 69

Nutricomp® Standard Fibre, 500 ml / 500 kcal
• Normaalse kalorsusega (1 ml=1 kcal).
• Sisaldab MCT-d ja kalaõli.
• Gluteeni-, laktoosi- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese 

puriinisisaldusega.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

260 415 19 16,5 69

Nutricomp® Energy HP (high protein), 500 ml / 750 
kcal
• Kõrge kalorsusega (1 ml=1,5 kcal).
• Sisaldab rohkesti valku, MCT-d ja kalaõli.
• Gluteeni- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese        

laktoosi- ja puriinisisaldusega.
• Ei sisalda kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

345 380 37,5 25 94

Nutricomp® Energy HP Fibre, 500 ml / 750 kcal
• Kõrge kalorsusega (1 ml=1,5 kcal).
• Sisaldab rohkesti valku, MCT-d ja kalaõli.
• Gluteenivaba. Madala kolesteroolisisaldusega. Äärmiselt 

väikese laktoosi- ja puriinisisaldusega.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

440 375 37,5 25 94

Nutricomp® Soy Fibre, 500 ml / 500 kcal
• Normaalse kalorsusega (1 ml=1 kcal).
• Sisaldab rohkesti MCT-d ja kalaõli.
• Gluteeni-, laktoosi- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese 

puriinisisaldusega.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

230 415 19,5 17,5 66,5

Nutricomp® D (diabetes), 500 ml / 500 kcal
• Normaalse kalorsusega (1 ml=1 kcal).
• Koostises on MCT, MUFA ja kalaõli
• Gluteeni-, laktoosi- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese 

puriinisisaldusega, väga väikese fruktoosisisaldusega.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

215 415 20,5 17,5 61,5

Nutricomp® Peptid, 500 ml / 500 kcal
• Normaalse kalorsusega (1 ml=1 kcal).
• Sisaldab rikkalikult oligopeptiide.
• Sisaldab MCT-d ja sojaõli.
• Gluteeni- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese             

laktoosisisaldusega.
• Ei sisalda kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

310 420 19 5,5 94

Nutricomp® Glutamine Plus, 500 ml / 650 kcal
• Kõrge kalorsusega (1 ml=1,3 kcal).
• Sisaldab rikkalikult glutamiini ja kõrge bioloogilise       

väärtusega valke, piimavalgu hüdrolüsaati.
• Gluteeni-, laktoosi-, kolesterooli- ja puriinivaba.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

380 390 33,5 18,5 91,5

Nutricomp® Hepa, 500 ml / 650 kcal
• Kõrge kalorsusega (1 ml=1,3 kcal).
• Sisaldab sojaõli, hargnenud ahelaga aminohappeid ja 

rohkesti MCT-d.
• Gluteeni- ja kolesteroolivaba, äärmiselt väikese             

laktoosisisaldusega.
• Sisaldab kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

395 400 20 29 77,5

Nutricomp® Intensiv, 500 ml / 650 kcal
• Kõrge kalorsusega (1 ml=1,3 kcal).
• Sisaldab sojaõli ja rohkesti MCT-d.
• Gluteeni-, laktoosi- ja kolesteroolivaba, madala süsive-

sikusisaldusega, äärmiselt väikese puriinisisaldusega.
• Ei sisalda kiudaineid.

Osmolaarsus
 (mmol/l)

Vesi
(ml)

Valgud
(g)

Rasvad
(g)

Süsivesikud
(g)

335 395 32,5 29 65

• Nutricomp® on täisväärtusliku toitainesisaldusega toit  
meditsiinilistel näidustustel kasutamiseks. 

• Sobib kasutamiseks ainsa toitainete allikana. 
• Kasutada ainult meditsiinilise järelvalve all. 
• Ettevaatust, mitte kasutada parenteraalselt. 

• Ei sobi kasutamiseks alla 4-aastastel lastel. 
• Enne tarvitamist loksutada. 
• Säilitada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. 
• Avatud pakendit säilitada külmikus ja kasutada ära 24 tunni 

jooksul.
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