Tápszerek leírása
Avemar
510 (30x17) g (VN)
Biropharma
Jelleg: Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer daganatos betegek részére. Fő jellemzők:
Fermentált búzacsírát, túlnyomórészt maltodextrin mellett fructose-t tartalmaz, gyakorlatilag zsiradék-mentes. Javallat: Rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedők klinikai onkológiai
kezelésének (műtét, radiotherapia, chemotherapia, immuntherapia stb.) kiegészítésére. Speciális
ellenjavallatok: Terhesség, szoptatás, szervi vagy szöveti transplantatios beavatkozás, gastrointestinalis tractus vérző erosioi, illetve ulcusai, enteritis/colitis, malabsortios syndroma, lisztérzékenység vagy a készítmény bármely ingrediense iránti túlérzékenység, örökletes fructose intolerantia. Mellékhatás: Ritkán lágyabb széklet, nagyon ritkán hányinger, émelygés. Kölcsönhatás:
C-vitamin tartalmú készítmények és az Avemar bevétele között legalább 2 órás szünetet kell tartani. A készítmény és egyéb gyógyszerek bevétele között célszerű 2 órás szünetet tartani (felszívódásukat befolyásolhatja). A készítmény alkalmazását a gyomor-bélhuzamon végzendő (végzett)
bariumsulphatos röntgen-diagnosztikai beavatkozás előtt és után 2-2 napig fel kell függeszteni.
Alkalmazási meghatározások: Az Avemar alkalmazása nem helyettesíti a klinikai onkológiai
kezeléseket és gyógyszereket. A tápszert a klinikai kezelések alatt és azok befejeződése után
folyamatosan, megszakítás nélkül ajánlott alkalmazni mindaddig, amíg az orvos javasolja. Műtétet
követően az Avemar szedését akkor lehet megkezdeni, amikor a beteg szájon át történő táplálása
legalább 4 nap óta zavartalanul megvalósul. Csak 14 éves kor felett adható. Cukorbetegek is alkalmazhatják orvosi ellenőrzés mellett a készítmény szénhidrát tartalmának figyelembevételével.
Kizárólagos tápanyagforrásként nem alkalmazható. Összetevők: fermentált búzacsíra kivonat,
maltodextrin, fructose, természetes narancs aroma, csomósodást gátló anyag, natrium chlorid.
Összetétel 100 g/17 g (1 tasak=1 napi adag) tápszer granulátumra:
Fehérje: 13,5/2,3 g;
Szénhidrát össz.: 76,5/13 g; ebből fructose: 43,6/7,4 g;
Zsír: 0,26/0 g;
Ásványi anyagok: 5,3/0,9 g; Na: 142/24,1 mg; K: 900/153 mg; Ca: 143/24,3 mg; P: 794/135 mg;
Mg: 265/45 mg;
Nyomelemek: Fe: 6,618/1,125 mg; Zn: 6,882/1,17 mg; Cu: 0,241/0,041 mg; Mn: 13,235/2,25 mg;
Cr: 32/5,4 μg; Mo: 79/13,4 μg;
Vitaminok: B1-vitamin: 1,9/0,32 mg; B6-vitamin: 0,7/0,12 μg;
Egyéb: Biokinonok, polifenolok: 2729/464 mg; flavonoidok: 2965/504 μg;
Élelmi rost: 0,1/0 g.
Energia: 1566 kJ (371 kcal)/100 g, 266 kJ(63 kcal)/17 g (1 tasak) tápszergranulatum. Fehérje
14,9, szénhidrát 84,45, zsír 0,65 en%. Alak: Granulatum. Ízesítés: Narancsos és kissé édes.
Adag és elkészítés módja: Az adag átlagos testtömegű (kb. 70 kg) betegnek naponta egyszer 1
tasak (17 g), 90 kg testtömeg feletti betegeknek naponta kétszer 1 tasak (2x17 g). Egy-egy adag
pohárban 200 ml hideg vízben (szénsavmentes ásványvízben, C-vitamint nem tartalmazó hideg
üdítőitalban) oldandó és alaposan elkeverendő. Az így elkészített adag napi 1 tasak bevétele esetén lehetőleg valamelyik étkezés előtt 1 órával, napi 2 tasak bevétele esetén reggeli és vacsora
előtti 1-1 órával fogyasztandó el. A 30 percen belül fel nem használt oldat a továbbiakban nem
fogyasztható. Tárolás: 5-15 °C között (lehetőleg hűtőszekrényben), lezárva. Csomagolás: Papírkartonba helyezett, triplex, aroma- és párazáró tasakok.

