KRÓNIKUS SEBEK GYÓGYULÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA TÁPLÁLÁSTERÁPIÁVAL
A személyre szabott energia-, fehérje-, vitamin- és nyomelem-szükséglet biztosítása
támogatja a sebgyógyulást.1,2
Decubitus kialakulásának rizikója vagy fennállása esetén javasolt beviteli célértékek1,2:
energia: 30 - 35 kcal/ttkg
fehérje: 1,25 - 1,5 g/ttkg
A sebek szakító szilárdságáért felelős kollagén szintézisét támogató tápanyagok:
arginin (szemiesszenciális aminosav), A-, B-, C-vitamin, antioxidánsok, cink, vas, réz. 1,2,3
A kifejezetten krónikus sebek diétás ellátására kifejlesztett „speciális – gyógyászati célra
szánt – élelmiszer” rendszeres fogyasztása, hozzájárul a sebgyógyuláshoz. 2

Fehérje

kompenzálja az exudatummal történt fehérjevesztést 3

Arginin

javítja a kollagén szintézist és a seb szakítószilárdságát 2,3,4

Mikrotápanyagok

Cink
Serkenti a szövetek
regenerálódását 2,3,5

C-vitamin
Segíti a kollagén
képződését 3

E-vitamin
Megköti
a szabadgyököket 3
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KRÓNIKUS SEBEK ESETÉN SPECIÁLIS
ÉLELMISZER JAVASOLT
IV. FOKOZAT
Nagykiterjedésű roncsolás, szövet elhalás, vagy izom-, vagy
csont-, vagy vázsérülés teljes vagy részleges hámhiánnyal.

napi
3x1

III. FOKOZAT
Teljes hámhiány a subcutan szövetek sérülésével vagy elhalásával, amely tarthat a fasciáig, de nem terjed rá.
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II. FOKOZAT
Részleges hámhiány a bőr felületén, - alatt vagy mindkettőben. A fekély felületi és klinikai szempontból horzsolásnak
vagy hólyagnak tekinthető.
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2x1

I. FOKOZAT
Nem kifehéredő erythema érintetlen bőrfelületen. A bőr elszíneződése, melegedése, ödémája, megkeményedése szintén
jelzésként foghatók fel különösen sötétebb bőrűek esetén.

napi 1

A krónikus sebek kezelése során a táplálásterápia
a seb teljes gyógyulásáig szükséges lehet.
Cubitan speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer krónikus sebek esetén diétás ellátására.
Magas fehérje tartalmú, magas energia tartalmú kiegészítő
táplálásra alkalmas speciális élelmiszer arginin és specifikus
mikrotápanyagtartalommal.
Elérhető ízek: vanília, csokoládé, eper
Kiszerelés: 4x200 ml

Társadalombiztosítási támogatás: normatív 55%
Közfinanszírozás alapjául elfogadott ár: 1752 Ft*
Beteg térítési díj: 788 Ft
Háziorvos és szakorvos normatív 55%-os támogatással,
megkötés nélkül írhatja.
Kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazható.

Jelen anyag kizárólag egészségügyi szakember számára készült. A Numil Kft. Nem vállal felelőséget az anyag illetéktelen felhasználásáért. Az anyag elválaszthatatlan
részét képezi a címkeszöveg. *www.neak.gov.hu/PUPHA (2019.07.01)
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