
STANDARDNE FORMULE
SPECIFIČNE FORMULE

OKREVANJE ONKOLOGIJA MALABSORPCIJA KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN DIABETES

ENSURE® PLUS ENSURE® PLUS FIBER ENSURE® TWO CAL ENSURE® COMPACT ENSURE® PLUS ADVANCE PROSURE® VITAL® 1,5 kcal NEPRO® LP NEPRO® HP GLUCERNA® SR GLUCERNA® 1,5 kcal

Značilnosti •  visokokalorični •  visokokalorični
•  vsebuje več vlaknin, od tega 2,5 g FOS

•  visokokalorični
•  visokobeljakovinski
•  vsebuje 2 g FOS

•  visokokalorični
•  visokobeljakovinski
•  majhnega volumna (125 ml)

•  visokokalorični
•  visokobeljakovinski
•  vsebuje 1,5 g farmakonutrienta  

CaHMB
•  vsebuje 500 i.e. vitamina D

•  visokokalorični
•  visokobeljakovinski
•  vsebuje EPA
•  vsebuje vlaknine, od tega 2,42 g FOS

•  visokokalorični
•  hidrolizirane beljakovine v obliki 

peptidov
•  visok delež srednjeverižnih 

trigliceridov (MCT)

•  visokokalorični
•  nizkobeljakovinski
•  prilagojena količina mineralov
•  vsebuje počasi sproščujoče ogljikove 

hidrate
•  vsebuje vlaknine, od tega 1,94 g FOS

•  visokokalorični
•  visokobeljakovinski
•  prilagojena količina mineralov
•  vsebuje počasi sproščujoče ogljikove 

hidrate
•  vsebuje vlaknine, od tega 1,85 g FOS

•  nizkokalorični
•  nizek GI (19)
•  vsebuje vlaknine, od tega 1 g FOS
•  visok delež mononenasičenih 

maščobnih kislin (MUFA)

•  visokokalorični
•  visokobeljakovinski

Priporočljivo pri: • podhranjenih bolnikih
•  bolnikih s povečanimi potrebami po 

energiji, beljakovinah ali obojem
•  bolnikih, ki imajo težave z žvečenjem 

in požiranjem
•  pripravi na operativne posege ali 

okrevanje po njih
•  bolnikih, ki okrevajo po bolezni, 

poškodbi, okužbi ...
•  kroničnih boleznih in stanjih, kot so 

črevesne vnetne bolezni ...
•  starejših osebah (demenca ...)

• podhranjenih bolnikih
•  bolnikih z nezadostnim vnosom 

vlaknin
•  funkcionalnih boleznih prebavil 

(razdražljivo črevesje)
•  kroničnih boleznih in stanjih, kot so: 

črevesne vnetne bolezni, poškodbe 
glave ...

•  starejših osebah (demenca ...)
•  okrevanju po boleznih
•  nevroloških boleznih

•  podhranjenih bolnikih
•  omejitvi vnosa tekočine
•  kroničnih bolnikih (srčno popuščanje, 

disfagija nevrološkega vzroka)
•  bolnikih s povečanimi potrebami po 

energiji, beljakovinah ali obojem 
•  starostnikih

•  bolnikih, ki ne prenašajo običajnih 
količin standardnega enteralnega 
pripravka

•  bolnikih z omejenim vnosom tekočine 
(srčno popuščanje, ciroza jeter, 
ascites)

•  bolnikih in vseh osebah z izgubo mišične 
mase, moči in funkcionalnosti mišic

•  starostnikih in vseh, ki so obležali v 
postelji ali se je zmanjšala njihova 
gibljivost

•  izgradnji puste telesne mase ter 
vzdrževanju/povečanju moči in 
gibljivosti

•  ponovni izgradnji zmanjšane mišične 
mase zaradi bolezni, poškodb, zlomov 
ali operacij

•  povrnitvi moči in funkcionalnosti 
mišic med in po bolnišnični obravnavi

•  bolnikih z rakom in kroničnim 
katabolnim stanjem, ki izgubljajo 
telesno težo

•  kaheksiji
•  bolnikih, ki jim primanjkuje hranil 

zaradi vnetne bolezni

•  bolnikih z malabsorpcijo in 
gastrointestinalnimi težavami

•  osebah, ki slabo prenašajo običajne 
enteralne pripravke, bogate z 
beljakovinami

•  bolnikih pri prehodu s parenteralne 
na enteralno prehrano

•  osebah s potrebo po visokoenergijskih 
in visokobeljakovinskih enteralnih 
pripravkih

•  prehranski podpori ledvičnih 
bolnikov, ki se ne zdravijo z dializo

•  osebah s potrebo po visokoenergijskih 
in nizkobeljakovinskih enteralnih 
pripravkih

• ledvičnih bolnikih z motnjami pri 
presnovi glukoze – formula Carb 
Steady

•  prehranski podpori bolnikov, ki se 
zdravijo z dializo

•  osebah s potrebo po visokoenergijskih 
in nizkobeljakovinskih enteralnih 
pripravkih

•  dializnih bolnikih z motnjami pri 
presnovi glukoze – formula Carb 
Steady

•  sladkorni bolezni tipa I in tipa II
•  bolnikih z moteno toleranco na 

glukozo, ki je posledica bolezni, 
stresa, poškodb, okužb

•  sladkorni bolezni tipa I in tipa II
•  podhranjenih bolnikih ali pri 

bolnikih, kjer obstaja tveganje 
podhranjenosti pri sladkorni bolezni, 
pri razjedah zaradi pritiska, po 
operaciji, pri hipoproteinemiji, po 
možganski kapi

Okusi vanilija, čokolada, banana, jagoda vanilija, čokolada vanilija vanilija, banana, jagoda vanilija, čokolada, banana, jagoda, kava vanilija, čokolada, banana, kava, jagodičje vanilija, kava vanilija vanilija, jagoda vanilija, čokolada, jagoda kava, vanilija

Pakiranje 1 tetrapak z 220 ml 1 plastenka z 200 ml 1 plastenka z 200 ml 4 plastenke s 125 ml (4 x 125 ml) 4 plastenke z 220 ml (4 x 220 ml) 4 plastenke z 220 ml (4 x 220 ml) 1 plastenka z 200 ml 1 plastenka z 220 ml 1 plastenka z 220 ml 1 tetrapak z 230 ml 4 plastenke z 220 ml (4 x 220 ml)

Odmerjanje** Določi zdravnik glede na potrebe bolnika. Določi zdravnik glede na potrebe bolnika. Določi zdravnik glede na potrebe bolnika. Določi zdravnik glede na potrebe bolnika. 2 plastenki/dan (priporočen dnevni odmerek) 2 plastenki/dan (priporočen dnevni odmerek) Določi zdravnik glede na potrebe bolnika. Določi zdravnik glede na potrebe bolnika. Določi zdravnik glede na potrebe bolnika. Določi zdravnik glede na potrebe bolnika. Določi zdravnik glede na potrebe bolnika.

Hranilna vrednost Na 100 ml Na 220 ml Na 100 ml Na 200 ml Na 100 ml Na 200 ml Na 100 ml Na 125 ml Na 100 ml Na 220 ml Na 100 ml Na 220 ml Na 100 ml Na 200 ml Na 100 ml Na 220 ml Na 100 ml Na 220 ml Na 100 ml Na 230 ml na 100 ml na 220 ml
Beljakovine/Ogljikovi hidrati/Maščobe (%) 17/54/29 16/55/29 17/43/40 17/48/35 24/47/29 21/61/18 18/49/33 10/42/48 18/33/49 18/48/34 20/35/45
Energijska vrednost (kcal) 150 330 155 310 200 399 240 300 150 330 127 280 150 300 180 396 180 396 93 214 150 329
Beljakovine (g) 6,25 13,75 6,25 13 8,40 16,80 10,2 12,75 9,10 20 6,65 14,63 6,75 13,50 4,52 9,94 8,10 17,82 4,29 9,90 7,50 16,50
Ogljikovi hidrati (g) 20,20 44,44 20,20 40 21,0 42,0 28,77 35,96 16,80 37 18,33 40,33 18,40 36,80 18,53 40,77 14,74 32,43 8,70–10,87* 20–25* 12,75 28,05

 - od tega sladkorji (g) 6,50–6,70* 14,30–14,74* 4,9 9,8 5,0 10,0 6,2 7,8 6,8–6,9* 15,0–15,8* 6,50–8,90* 14,3–19,58* 3,5 7,0 6,10 13,42 3,20 7,0 1,9–2,0* 4,37–4,60* 6,7 14,74
Maščobe (g) 4,92 10,82 4,92 9,8 8,90 17,80 9,35 11,69 4,80 11 2,56 5,63 5,50 11,0 9,70 21,34 9,77 21,49 3,50 8,1 7,50 16,50

 - od tega nasičene maščobne kisline (g) 0,45–0,55* 0,99–1,21* 0,42–0,48* 0,84–0,96* 1,0 2,0 0,8 1,0 0,45–0,50* 0,99–1,1* 0,62–0,69* 1,36–1,52* 3,6–3,9* 7,2–7,8* 0,73 1,6 0,73 1,6 0,30–0,33* 0,69–0,76* 0,53 1,17
Vlaknine (g) / 2,50 5,0 / / 2,07 4,55 / 1,26 2,77 1,26 2,77 2,25 5,18 1,50 3,30

 - od tega FOS (g) / 1,25 2,50 1,0 2,0 / 0,75 1,7 1,10 2,42 / 0,88 1,94 0,84 1,85 0,45 1,0 1,00 2,20
Natrij (mg) 92 202 85 170 80 160 145 181 150–160* 330–352* 115 253 169 338 80 176 70 154 95 219 140 308
Kalij (mg) 160 352 135 270 175 350 215 269 270 594 175 385 200 400 114 251 106 233 150 345 165 363
Gluten Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Osmolarnost (mOsm/l) 509–517* 552 527 676 557–595* 597–656* 487 590 538 610–611* 671
*odvisno od okusa, ** Priporočena količina je odvisna od posameznih potreb pacienta in jo mora določiti usposobljen zdravstveni delavec. 
FOS - fruktooligosaharidi, CaHMB - kalcijev ß-hidroksi-ß-metilbutirat monohidrat, EPA -eikozapentaenojska kislina, GI - glikemični indeks

Abbott seti za enteralno hranjenje

Abbott črpalka

Sistem za enteralno hranjenje z vrečko, 
ki se uporablja BREZ črpalke

Črpalka za enteralno hranjenje

Sistem za enteralno hranjenje brez 
vrečke, ki se uporablja s črpalko 
FREEGO

Sistem za enteralno hranjenje z 
vrečko, ki se uporablja s črpalko 
FREEGO

S710 FLEXIFLO GRAVITY SYSTEM

S795 FREEGO ENTERAL FEEDING SET

S810 FREEGO ENTERAL FEEDING SET

Črpalka S400 Freego

SAMO ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE
ENSU-SA-07-19/SI, avgust 2019.

Abbott Laboratories d.o.o.  
Dolenjska cesta 242c 
1000 Ljubljana
T: +386 1 236 31 67
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SPECIFIČNA FORMULA
PEDIATRIČNA FORMULA STANDARDNE FORMULE ZA UPORABO PO SONDI

SPECIFIČNE FORMULE ZA UPORABO PO SONDI

OKREVANJE ŽIVLJENJSKO OGROŽENI 
BOLNIKI

EKSACERBACIJE PLJUČNIH 
BOLEZNI DIABETESCELJENJE RAN

ABOUND® PEDIASURE® SIMILAC® ALIMENTUM ENSURE® JEVITY® JEVITY® PLUS HP ENSURE® PLUS ADVANCE RTH OXEPA® PULMOCARE® GLUCERNA® GLUCERNA® 1,5 kcal 500 ml

Značilnosti • vsebuje arginin in glutamin
• vsebuje CaHMB

• izokalorični • prehransko popolna hipoalergena formula 
za dojenčke (od rojstva do 12. meseca). 
Ekstenzivno hidrolizirana formula. Vsebu-
je dolgoverižne polinenasičene maščobne 
kisline (ARA in DHA). Ne vsebuje laktoze 
in palminega olja.

•  izokalorični •  izokalorični
•  izotonični
•  vsebuje vlaknine, od tega 7 g FOS

•  visokokalorični
•  visokobeljakovinski
•  vsebuje vlaknine, od tega 5 g FOS

•  visokokalorični
•  visokobeljakovinski
•  vsebuje 1,5 g farmakonutrienta  

CaHMB
•  vsebuje 500 i.e. vitamina D

•  visokokalorični
•  visoka vsebnost maščob
•  zmanjšana količina ogljikovih 

hidratov
•  vsebuje EPA in GLA
•  povečane količine antioksidantov

•  visokokalorični
•  visok delež maščob

•  izokalorični
•  zmanjšana vsebnost ogljikovih 

hidratov
•  povečan delež mononenasičenih 

maščobnih kislin (MUFA)

•  visokokalorični
•  visokobeljakovinski
•  vsebuje počasi sproščujoče ogljikove 

hidrate
•  povečan delež mononenasičenih 

maščobnih kislin (MUFA)

Priporočljivo pri: •  bolnikih, ki potrebujejo podporo pri 
celjenju kronične rane (diabetično 
stopalo, preležanine, venski ulkusi)

•  akutnih ranah (opekline, kirurške 
rane, poškodbe/travme)

•  rakavih obolenjih
•  okužbi s HIV
•  podhranjenih osebah
•  fizični oslabelosti
• 2 vrečki/dan, dokler se rana ne zaceli

•  pomanjkanju apetita, 
podhranjenosti

•  oteženem požiranju in žvečenju 
hrane

•  zastoju v rasti
•  pripravi na večje kirurške posege 

in okrevanju po njih
•  okrevanju po poškodbi ali bolezni
•  povečani potrebi po energiji
• Določi zdravnik glede na potrebe 
bolnika.

•  prehranskem uravnavanju pri dojenčkih 
z alergijami na hrano in drugih stanjih, 
pri katerih se priporoča hrana, ki vsebuje 
ekstenzivno hidrolizirane beljakovine.

Stanja, kjer se lahko uporablja so:
•  Alergija na kravlje mleko
• Težje alergije na hrano
• Dolgotrajna driska, sindrom kratkega čre- 

vesja, holestaza in atrezija kratkega črevesja.
• Slabše prebavljanje beljakovin ali slabša 

absorbcija maščob.
• Kolike
• Odmerjanje je odvisno od starosti dojenčka*

•  prehranski ogroženosti
•  nenamerni izgubi telesne teže
•  okrevanju po bolezni ali operativnem 

posegu
•  uživanju prilagojene hrane
•  omejenem vnosu oz. nizkorezidualnih 

dietah
•  kronični bolezni in stanjih, kot so: 

črevesne vnetne bolezni

•  hranjenju bolnikov po sondi
•  nevroloških boleznih
•  nevrokirurških bolnikih
•  funkcionalnih boleznih prebavil 

(razdražljivo črevesje)

•  kritičnih bolnikih in bolnikih na 
intenzivni negi

•  antibiotičnem zdravljenju
•  antineoplastičnem zdravljenju
•  bolnikih po operaciji (nevrokirurški-

ORL)

•  bolnikih in vseh osebah z izgubo 
mišične mase, moči in funkcionalnosti 
mišic

•  izgradnji puste telesne mase ter 
vzdrževanju/povečanju moči in 
gibljivosti

•  ponovni izgradnji zmanjšane mišične 
mase zaradi bolezni, poškodb, zlomov 
ali operacij

•  povrnitvi moči in funkcionalnosti 
mišic med bolnišnično obravnavo in 
po njej

življenjsko ogroženih bolnikih, ki imajo:
•  SIRS
•  akutno poškodbo pljuč (ALI)/akutni 

respiratorni distresni sindrom 
(ARDS)

•  sindrom večorganske odpovedi 
(MODS)

•  pljučnico
•  sepso
•  APACHE II > 15

•  cistični fibrozi
•  dihalni odpovedi
•  bolnikih, odvisnih od mehanske 

ventilacije
•  kronični obstruktivni pljučni bolezni 

(KOPB)

•  sladkorni bolezni tipa I ali II
•  moteni toleranci za glukozo, ki je 

posledica bolezni, stresa, poškodb 
ali okužb

•  sladkorni bolezni tipa I in tipa II
•  podhranjenih bolnikih ali pri 

bolnikih, kjer obstaja tveganje 
podhranjenosti pri sladkorni bolezni, 
pri razjedah zaradi pritiska, po 
operaciji, pri hipoproteinemiji, po 
možganski kapi

Okusi pomaranča vanilija, čokolada nevtralen čokolada nevtralen nevtralen vanilija nevtralen vanilija vanilija vanilija

Pakiranje 30 vrečk po 24 g 1 plastenka z 200 ml pločevinka 1x400 g 1 pločevinka z 250 ml 1 plastenka s 1000 ml 1 plastenka s 500 ml 1 plastenka s 500 ml 1 plastenka s 500 ml 1 pločevinka z 250 ml 1 pločevinka z 250 ml 1 plastenka s 500 ml

Hranilna vrednost  1 vrečka – 24 g Na 100 g Na 100 ml Na 200 ml Na 100 g praška Na 100 ml standardne 
raztopine** Na 100 ml Na 250 ml Na 100 ml Na 1000 ml Na 100 ml Na 500 ml Na 100 ml Na 500 ml Na 100 ml Na 500 ml Na 100 ml Na 250 ml Na 100 ml Na 250 ml Na 100 ml Na 500 ml

Beljakovine/Ogljikovi hidrati/Maščobe (%) 70/29/1 11/44/45 11/39/50 16/54/30 15/56/29 25/45/30 21/50/29 16/28/56 17/28/55 17/35/48 20/35/45
Energijska vrednost (kcal) 89 372 101 201 525 67,6 100 251 107 1070 131 655 150 749 152 795 151 378 101 253 150 748
Beljakovine (g) 14,8 61,7 2,80 5,60 14,44 1,86 4,0 10,0 4,0 40,0 8,13 40,65 8,0 40,0 6,25 31,25 6,25 16 4,18 10,0 7,50 37,50
Ogljikovi hidrati (g) 6,5 27,1 11,16 22 51,4 6,62 13,56 34,0 14,05 141 14,15 70,75 18,0 90,0 10,6 53 10,57 26 8,14 20,0 12,75 63,75

 - od tega sladkorji (g) 1,1 4,6 3,7 7,4 11,7 1,51 5,1 12,75 0,25 2,5 0,70 3,50 1,31 6,55 5,9 29,5 5,5 13,75 2,1 5,25 6,7 33,5
Maščobe (g) 0,02 0,10 4,98 10,0 29,08 3,75 3,36 8,40 3,47 34,7 4,33 21,65 4,85 24,25 9,37 46,85 9,33 23 5,44 14,0 7,50 37,50

 - od tega nasičene maščobne kisline (g) 0,02 0,10 1,3–1,35* 2,6–2,7* 11,9 1,53 0,30 0,83 0,94 9,4 1,0 5,0 1,22 6,1 3,1 15,5 2,3 5,75 0,45 1,13 0,53 2,65
Vlaknine (g) / / / / 1,76 17,6 1,50 7,50 / / 1,44 3,60 1,50 7,50

 - od tega FOS (g) / / / / 0,70 7,0 1,0 5,0 0,75 3,75 / / / 1,0 5,0
Natrij (mg) v sledovih 60 120 231 30 88 220 93 930 100 500 110 550 131 655 131 328 93 233 140 700
Kalij (mg) / 110 220 551 71 148 370 157 1570 130 650 235 1175 196 980 196 490 130 325 165 825
Gluten Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne
Osmolarnost (mOsm/l) 407 273–286* 245 338 249 305 382 384 383 300 671

*O količini, ki jo mora zaužiti vaš dojenček, se posvetujete z njegovim zdravnikom. Priporočene količine se nahajajo na deklaraciji izdelka, ** Standardna raztopina je 128,78 g praška, ki mu dolijemo do 1 litra vode.
FOS - fruktooligosaharidi, CaHMB - kalcijev ß-hidroksi-ß-metilbutirat monohidrat, EPA - eikozapentaenojska kislina, GLA - gama-linolenska kislina, APACHE II - Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation II, ARA - arahidonska kislina, DHA - dokozaheksaenojska kislina.
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