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Přípravky Nutrison protein intense, Nutrison protein advance jsou potraviny pro zvláštní výživu  -  potraviny pro zvláštní lékařské účely pro řízenou dietní výživu při podvýživě související s nemocí. Jsou určeny k podání pod dohledem lékaře. Materiál je určen pro odbornou veřejnost, není určen pro pacienty ani širokou veřejnost. 
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 Ztratit až 

Za jedeN deN 

poBytu Na jip
 MŮže paCieNt

Návrhy proteinových a energetických cílů pro pacienty 
po jip založené na nejlepších dostupných důkazech a 
konsenzu expertů1,4

svaLová sLaBost 
a úBytek svaLstva 

jsou podkladem 
přetrvávajícího funkčího 

omezení přeživších pacientů 
déle než rok po propuštění z JIP 

rok po propuštění z jip jsou pacienti 
schopni ujít pouze 66 % predikované 

vzdálenosti.5

1

2

jen 49 % pacientů se během 
12 měsíců vrátilo do zaměstnání.5

1 rok

progresivní živení 
(prevence overfeedingu)

akutNí FáZe 
deN 1–4

post akutNí FáZe Na 
jip 

> deN 5

Časná mobilizace
kAlORIE:  

70 % dle prediktivní rovnice nebo 
100 % nepřímé kalorimetrie 

PROTEIN:
min 1,3 g/kg/den. 

Při entrál. příjmu pod 
80-85% zvažte 1,5 g/kg/den

po propuŠtĚNí 
 Z jip

Cvičení
Zvýšit ke 125 % dle prediktivní 

nebo hodnoty kalorimetrie nebo 
na 30 kcal/kg/den

CíL 
– po překLadu Z jip100 %

25 %

deN 1 

deN 2 

deN 3 

deN 4 50 %
75 %

propuŠteNí Z jip

Zvýšit dávku proteinu 
na 1,5–2,0 gramů proteinu/kg/

den. Zvážit pokračování enterální 
výživy, orální nutriční doplňky nebo 

proteinové suplementy. 

složení přípravku – láhev 500 ml:
Protein 50 g
Energie 630 kcal
NPc:N 53:1 
Bez obsahu vlákniny 
Osmolarita 275 mOsmol/l

NutrisoN 
PROTEIN INTENsE  

složení přípravku – láhev 500 ml:
Protein 37,5 g
Energie 640 kcal
NPc:N 81:1
vláknina 7,5 g
Osmolarita 270 mOsmol/l

NutrisoN 
PROTEIN AdvANcE

iNteNZivNí péČe – 
akutNí FáZe

aro - postakutNí péČe/
staNdardNí péČe


