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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Kojení je nejlepším způsobem výživy kojenců. 
Výrobek musí být používán pod lékařským dohledem. Není vhodný jako 
jediný zdroj výživy, nutričně nekompletní. Nutrilon HMF je možné 
přimíchávat pouze do mateřského mléka. Není vhodný při alergii na 
bílkovinu kravského mléka a intoleranci laktózy.   
Nutrilon HMF je směs hydrolyzované mléčné bílkoviny, sacharidů, 
vitamínů, minerálních látek a stopových prvků bez přídavku tuku. 
Přípravek se přidává do mléka matky novorozence nebo do mateřského 
mléka z "mléčné banky" s cílem poskytnout novorozenci dostatek živin 
(k pokrytí individuálních potřeb). Pro jeho správnou přípravu věnujte 
pečlivou pozornost dalším pokynům k použití.  
KONTRAINDIKACE: Nutrilon HMF není určen k obohacení přípravků 
kojenecké výživy pro kojence s nízkou porodní hmotností nebo 
standardních přípravků kojenecké výživy. DÁVKOVÁNÍ: Přesné 
dávkování a objem jednotlivých dávek výživy určí vždy lékař v závislosti 
na typu mateřského mléka, porodní hmotnosti, délce těhotenství a 
zdravotním stavu kojence. Základní dávkování je jeden sáček (2,2 g 
prášku) rozpuštěný v 50 ml teplého mateřského mléka. Jeden sáček    
(2,2 g prášku) představuje 33 kJ (8 kcal). 
NÁVOD K POUŽITÍ: 1. Vždy pečlivě umyjte vše, co budete používat k podávání 
výživy. | 2. Vysterilizujte savičku a lahvičku 10minutovým varem ve vodě.                 
| 3. Použijte mléko matky novorozence nebo mateřské mléko z "mléčné 
banky". Mateřské mléko můžete ohřát přímo v lahvičce a nechat zchladnout na 
příslušnou teplotu. Sterilní obsah sáčku Nutrilon HMF přidejte do mateřského 
mléka a důkladně protřepejte (30-60 vteřin). | 4. Nasaďte na láhev sterilní savičku. 
Ověřte teplotu mléčné směsi kápnutím na vnitřní stranu zápěstí. Podávejte ihned. 
| 5. Savičku a lahvičku ihned po použití vyčistěte a sáček vyhoďte. 
DŮLEŽITÉ RADY: Nikdy znovu nepodávejte nedopitou dávku výživy! 
Není-li použit celý sáček, zbylý obsah vyhoďte.
MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST DO: viz horní strana krabice nebo okraj 
sáčku. Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C. Baleno v ochranné atmosféře. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Dojčenie je najlepší spôsob výživy dojčiat. 
Výrobok je možné používať len pod dohľadom lekára. Nie je vhodný ako 
jediný zdroj výživy. Nutrilon HMF je možné primiešavať iba do materského 
mlieka. Nie je vhodný pri alergii na bielkovinu kravského mlieka                       
a laktózovej intolerancii.     
Nutrilon HMF je zmes hydrolyzovanej mliečnej bielkoviny, sacharidov, 
vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov, bez prídavku tuku. 
Prípravok sa pridáva do mlieka matky novorodenca alebo do materského 
mlieka z „mliečnej banky“ s cieľom poskytnúť novorodencovi dostatok 
živín (na pokrytie individuálnych potrieb). Pre jeho správnu prípravu 
venujte náležitú pozornosť ďalším pokynom na použitie.
KONTRAINDIKÁCIE: NUTRILON HMF nie je určený na obohatenie 
prípravkov dojčenskej výživy pre dojčatá s nízkou pôrodnou hmotnosťou 
alebo štandardných prípravkov dojčenskej výživy. DÁVKOVANIE: Presné 
dávkovanie a objem jednotlivých dávok výživy určí vždy lekár v závislosti 
od typu materského mlieka, pôrodnej hmotnosti, dĺžky tehotenstva               
a zdravotného stavu dojčaťa. Základné dávkovanie je jedno vrecko (2,2 g 
prášku) rozpustené v 50 ml teplého materského mlieka. Jedno vrecko     
(2,2 g prášku) predstavuje 33 kJ (8 kcal).                                         
NÁVOD NA POUŽITIE: 1. Všetko, čo budete používať pri podávaní výživy, vždy 
dôkladne umyte. | 2. Fľašu a cumeľ vysterilizujte 10minútovým varom vo vode.      
| 3. Použite mlieko matky novorodenca alebo materské mlieko z „mliečnej 
banky“. Materské mlieko môžete zohriať priamo vo fľaši a nechať schladnút na 
príslušnú teplotu. Do materského mlieka pridajte sterilný obsah vrecka Nutrilon 
HMF a dôkladne pretrepte (30 - 60 sekúnd). | 4. Nasaďte na fľašu sterilný cumeľ. 
Teplotu mliečnej zmesi overte kvapnutím na vnútornú stranu zápästia. Ihneď 
podávajte. | 5. Fľašu a cumeľ vyčistite ihneď po použití a vrecko vyhoďte.
DÔLEŽITÉ RADY: Nikdy znovu nepodávajte nedopitú dávku výživy! 
Ak ste nepoužili obsah celého vrecka, zvyšný obsah vyhoďte!                        
MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ DO: pozrite hornú stranu obalu alebo okraj 
vrecka. Skladujte v suchu pri teplote do 25 °C. Balené v ochrannej atmosfére. 

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE na 100 g prášku (na 1 sáček/ 
vrecko - 2,2 g prášku): Energetická hodnota/ 
Energia: 1475 kJ /347 kcal (33 kJ /8 kcal) | Tuky:           
0 g (0 g), z toho nasycené /nasýtené mastné kyseliny       
0 g (0 g) | Sacharidy: 62,2 g (1,4 g), z toho cukry 5,5 g (0,1 
g) - laktóza 0,4 g (0,01 g) | Vláknina: 0 g (0 g) | Mléčné 
bílkoviny/Mliečne bielkoviny hydrolyzované:         
25,2 g (0,6 g) | Sůl/Soľ: 2 g (0,05 g) | Vitaminy/ 
Vitamíny: A 5275 μg (116 μg), D3  115 μg (2,5 μg),           
E 60 mg TE (1,3 mg TE), K1 144 μg (3,2 μg),  C 275 mg 
(6 mg), B1 3 mg (0,07 mg), B2 3,9 mg (0,09 mg), 
niacin/niacín 59 mg (1,3 mg),  B6 2,5 mg (0,06 mg), folát 
1146 µg (25,2 µg), kyselina listová 688 µg (15 µg), B12 
4,6 μg (0,1 μg), biotin/biotín 57 μg (1,3 μg), kyselina 
pantothenová/ pantoténová 17 mg (0,38 mg). | 
Minerální/ Minerálne látky: Na 803 mg (18 mg),                       
K 528 mg (12 mg), Cl 573 mg (13 mg), Ca 1491 mg 
(33 mg), P 872 mg (19 mg), Mg 115 mg (2,5 mg),           
Zn 14 mg (0,3 mg), Cu 0,8 mg (0,02 mg),  Mn 0,18 mg         
(0,004 mg), Se 39 μg (0,9 μg), I 252 μg (5,5 μg).                     
|   Poten. renální zátěž/Poten. renálna záťaž 104 
mOsmol/l Osmolarita 400 mOsmol/l.

Ředění/Riedenie: 2,2 g prášku (1 sáček/vrecko)       
na 50 ml mateřského mléka/materského mlieka.

SLOŽENÍ/ZLOŽENIE: maltodextrín, hydrolyzát syrovátkové bílkoviny (z mléka)/srvátkovej bielkoviny (z mlieka), hydrolyzát kaseinu/kazeínu (z mléka/              
z mlieka), glycerofosforečnan vápenatý, mléčnan/mliečnan vápenatý, chlorid sodný, citran hořečnatý/horečnatý, citran sodný, kyselina L-askorbová, chlorid 
draselný, DL-α-tokoferyl acetát, L-tryptofán, nikotínamid, retinylacetát, cholekalciferol, síran zinečnatý/zinočnatý, D-pantothenát/pantotenát vápenatý, 
fytomenadión, riboflavín, kyanokobalamín, thiamin/tiamín hydrochlorid, pyridoxín hydrochlorid, síran měďnatý/meďnatý, kyselina pteroylmonoglutámová 
(kyselina listová), síran mangánatý, jodid draselný, seleničitán sodný, D-biotín. 
Výrobek obsahuje laktózu./Výrobok obsahuje laktózu. 
Složení se vztahuje k sušenému stavu potraviny. /Zloženie sa vzťahuje k sušenému stavu potraviny.

PAP C/PAP

VNĚJŠÍ/
VONKAJŠÍ

OBAL:

VNITŘNÍ/
VNÚTORNÝ

OBAL:

PDS: 0120788-01-0003
Prodávající: Nutricia a.s., V parku 2294/2, 148 00 Praha 4, ČR. 
Predávajúci: Nutricia s.r.o., Prievozská 4, 821 09 Bratislava, SR. BF
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