ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 33692300-0
∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣΣυσκευές χορήγησης διαλυµάτων
µε βαρύτητα.

Τεµάχιο

520

1.159.60

1.426.31 1511 Οι συσκευές θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από πολυουραιθάνη ή σιλικόνη ή
PVC ιατρικών προδιαγραφών (latex free), µε σύνδεση luer-lock διαφανείς,
αποστειρωµένες, µε ρυθµιστή ροής. Τα συστήµατα χορήγησης εντερικής σίτισης
να είναι νέας γενιάς, µε υποδοχείς σύνδεσης ENPlus και ENLock, ειδικά
σχεδιασµένα για να αποτρέψουν τυχόν εσφαλµένες συνδέσεις,

2

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Συσκευές χορήγησης διαλυµάτων
µέσω αντλίας.

Τεµάχιο

1.600

4.160.00

5.116.80 1511 Οι συσκευές θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από πολυουραιθάνη ή σιλικόνη ή
PVC ιατρικών προδιαγραφών (latex free), µε σύνδεση luer-lock, διαφανείς,
αποστειρωµένες, µε ρυθµιστή ροής, ειδική διαφανή σταγονοµετρική συσκευή και
Υ 2 εισόδων στο συνδετικό άκρο του καθετήρα µε ευκρινείς επισηµάνσεις στην
Ελληνική γλώσσα και να φέρουν σήµα ποιότητας (CE mark). Οι συσκευές θα
πρέπει να προσαρµόζονται στις συσκευασίες των διαλυµάτων όλων των εταιρειών
ή να φέρουν ειδικό πώµα προσαρµογής και να συνοδεύονται από τον
απαραίτητοαριθµό αντλιών ( ΑΚΑ : 6 αντλίες, ΜΕΘ1 : 15 αντλίες, ΜΕΘ2 : 24
αντλίες, ΜΑΦ : 22 αντλίες, Μονάδα Εµφραγµάτων: 4 => 71 αντλίες συνολικά).

3

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
Τεµάχιο
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ Ρινογαστρικοί / Ρινονηστιδικοί
Καθετήρες. ∆ιαφόρου µήκους και
διαµέτρων

400

2.800.00

3.164.00 1511 Οι καθετήρες θα πρέπει να είναι να είναι κατασκευασµένοι από πολυουραιθάνη ή
σιλικόνη ιατρικών προδιαγραφών (latex free), ακτινοσκιεροί, αποστειρωµένοι, µε
Υ δύο εισόδων στοσυνδετικό άκρο του καθετήρα για χορήγηση φαρµάκων και
υγρών, µε εύκαµπτο συρµάτινο οδηγό σε όλο το µήκος του καθετήρα, µε
ευκρινείς επισηµάνσεις στην Ελληνική γλώσσα και να φέρουν σήµα ποιότητας (CE
mark). ∆ιαφόρου µήκους και διαµέτρων.

4

Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L Τεµάχιο
µαζί µε συσκευές χορήγησης
διαλυµάτων µε βαρύτητα, σε
αποστειρωµένη συσκευασία.

20

54

Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L Τεµάχιο
µαζί µε συσκευές χορήγησης
διαλυµάτων µε αντλία, σε
αποστειρωµένη συσκευασία.

180

5

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΟΣΟ ∆ΑΠΑΝΗ
ΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α/Α

ΚΑΕ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

61.02 1511
Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L µαζί µε συσκευές χορήγησης διαλυµάτων µε
βαρύτητα, σε αποστειρωµένη συσκευασία.

630

711.9 1511 Σάκοι εντερικής διατροφής 1-1,5L µαζί µε συσκευές χορήγησης διαλυµάτων µε
αντλία, σε αποστειρωµένη συσκευασία.

6

∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΕ
Τεµάχιο
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ
ΑΣΘ. & ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

7

ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

8

9

4

12.56

14.19 1511 Α. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο
φυτικών ινών, Υποθερµιδικό διάλυµα (0,5kcal/ml) , πλούσιο σε γλουταµίνη >25g
και αντιοξειδωτικά (υψηλή περιεκτικότητα σε βιταµίνη C,E,β-καροτένη, Zn και Se)
για ασθενείς µε µειωµένη γαστρεντερική ανοχή
Β. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο
φυτικών ινών, χαµηλής οσµωτικότητας. Ειδικό διάλυµα ανοσοδιατροφής µε
1kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνη (5-7g/100ml),υψηλής
περιεκτικότητας σε γλουταµίνη (1g/100ml) και ιχθυέλαια

Τεµάχιο

800

4.800.00

5.424.00 1511 Α. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή ή σε σκόνη. Ελεύθερο γλουτένηςλακτόζης.Ειδικό διάλυµα υπερθερµιδικό µε 1,5-2Kcal/ml, χαµηλής περιεκτικότητας
σε πρωτείνη (5-15%), χαµηλής συγκέντρωση ηλεκτρολυτών.
Β. Ειδικό διάλυµα υπερθερµιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε
πρωτεϊνη και χαµηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται
σε αιµοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ

ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ

Τεµάχιο

120

1.488.00

ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ:

Τεµάχιο

2.400

2.640.00

10 ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ Τεµάχιο
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΙΡΡΩΣΗ

88

440

1.681.44 1511 Α. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης Ελεύθερο
φυτικών ινών. Χαµηλής οσµωτικότητας. Ειδικό διάλυµα υψηλό σε ενέργεια (0,81,2kcal/ml),υψηλό σε λεύκωµα µε 20-30% περιεκτικότητα σε πρωτείνη,
ενισχυµένο σε αργινίνη
Β. Συµπλήρωµα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων/χρόνιων
τραυµάτων µε αργινίνη, γλουταµίνη, υδροξύ-β-µεθυλ-βουτυράτη
Γ. Ειδικό συµπλήρωµα πρωτεϊνης σε υγρή µορφή για χρήση µέσω καθετήρα
σίτισης
2.983.20 1511 Α. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο
φυτικών ινών. ∆ιάλυµα πλήρους εντερικής διατροφής µε 1kcal/ml, µέτριας
περιεκτικότητας σε λίπος (25-35%), µε πρωτεϊνη 3-5g/100ml, χαµηλής
οσµωτικότητας
Β. Υγρή οµογενοποιηµένη
µορφή. Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. ∆ιάλυµα πλήρους εντερικής διατροφής
µε 1kcal/ml µε µείγµα φυτικών ινών, µε ΜCTs και χαµηλή οσµωτικότητα
≤200mOsm/l για την αντιµετώπιση διαρροιών
Γ. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. ∆ιάλυµα
πλήρους εντερικής διατροφής µε 1kcal/ml, µέτριας περιεκτικότητας σε λίπος (25541.2 1511 Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ειδικό
διάλυµα/συµπλήρωµα µε 1,2-1,5Kcal/ml, χαµηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνη
(10-15%), εµπλουτισµένο µε αµινοξέα διακλαδισµένης αλύσου (BCAA).

11 ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ

Τεµάχιο

40

130.8

12 ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ Τεµάχιο
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ
ΙΝΕΣ

1.200

1.680.00

13 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ

Τεµάχιο

360

792

14 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Τεµάχιο

560

3.360.00

147.8 1511 Α. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ειδικό ∆ιάλυµα
ισοθερµιδικό µε 0,9-1 Kcal/ml, χαµηλής οσµωτικότητας , µέτριας περιεκτικότητας
σε πρωτείνες, σε µορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's ,
τουλάχιστον 50% του συνόλου του λίπους.
Β. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ηµιστοιχειακό υπερθερµιδικό διάλυµα ελεύθερο
ινών , υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαµηλής ωσµωτικότητας, σε
µορφή ολιγοπεπτιδίων, για υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ µε µειωµένη
γαστρεντερική ανοχή/λειτουργία.
Γ. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ηµιστοιχειακό υπερθερµιδικό διάλυµα ελεύθερο
ινών, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαµηλής ωσµωτικότητας, σε
µορφή ολιγοπεπτιδίων,µε πολύ χαµηλή οσµωτικότητα (≤200mOsm/l )
2.066.40 1511 Α. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.∆ιάλυµα
πλήρους εντερικής διατροφής µε 1,5kcal/ml, µέτριας περιεκτικότητας σε
πρωτείνες (5-6 g/100ml) και λίπος (25-35%) µε υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες
Β. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.∆ιάλυµα πλήρους
εντερικής διατροφής µε 1,2-1,5kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνες
(6,5-7,5 g/100ml), χαµηλό σε λίπος ≤4g/100ml , χαµηλής οσµωτικότητας.
Γ. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. ∆ιάλυµα πλήρους
εντερικής διατροφής µε 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνες (710g/100ml), µέτριας περιεκτικότητας σε λίπος, χαµηλής οσµωτικότητας.
∆. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. ∆ιάλυµα
πλήρους εντερικής διατροφής µε 1,5kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε
πρωτείνες (20-40%), µέτρια περιεκτικότητα σε λίπος (25-35%) µε υδατοδιαλυτές
φυτικές ίνες, βιτ D και εµπλουτισµένο µε HMB
Ε. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης και λακτόζης. ∆ιάλυµα
πλήρους εντερικής διατροφής µε 1,5kcal/ml µε µείγµα φυτικών ινών, µε ΜCTs και
χαµηλή οσµωτικότητα ≤200mOsm/l για την αντιµετώπιση διαρροιών
894.96 1511 Σε υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ειδικό
συµπλήρωµα µε0,8-1,5kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε σε διαλυτές
φυτικές ίνες, χαµηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (30-55%), µε ειδικά
σχεδιασµένο για διαβητικούς ασθενείς.
3.796.80 1511 Α. Ειδικό συµπλήρωµα υπερθερµιδικό µε 1,5-2Kcal/ml, χαµηλής περιεκτικότητας
σε πρωτείνη (5-15%), χαµηλής συγκέντρωση ηλεκτρολυτών.
Β. Ειδικό διάλυµα υπερθερµιδικό 1,5-2 kcal/ml υψηλής περιεκτικότητας σε
πρωτεϊνη και χαµηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για ασθενείς που υποβάλλονται
σε αιµοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ
Γ. Ειδικό σκευασµα σε σκόνη µε διάφορες γεύσεις, υπερθερµιδικό 1,5-2 kcal/ml
υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεϊνη και χαµηλή συγκέντρωση ηλεκτρολυτών για
ασθενείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση και για τους υπερκαταβολικούς
ασθενείς της ΜΕΘ

15 ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Τεµάχιο

4

74

83.62 1511 Α. ∆ιαλυτές Φυτικές Ίνες σε σκόνη µε ουδέτερη γεύση για την υγιή λειτουργία του
εντέρου.
Β. ∆ιαλυτές Φυτικές Ίνες σε υγρή µορφή
Γ. ∆ιαλυτές Φυτικές Ίνες µε ηλεκτρολύτες σε σκόνη

16 ΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

Τεµάχιο

8

25.12

28.39 1511 Ειδικό συµπλήρωµα µε 1,2-1,5Kcal/ml, χαµηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνη (1015%), εµπλουτισµένο µε αµινοξέα διακλαδισµένης αλύσου (BCAA).

17 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ
ΕΝΤΕΡΟΥ
18 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΣΙΜΑ-ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΙΣ

Τεµάχιο

120

392.4

Τεµάχιο

360

550.8

19 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
Τεµάχιο
ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΕ ΚΡΕΜΩ∆Η
ΜΟΡΦΗ

280

420

20 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΣΙΜΑ-ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ

160

158.4

Τεµάχιο

482.65 1511 Πολυµερές συµπλήρωµα σε σκόνη µε 1kcal/ml, χαµηλής περιεκτικότητας σε
πρωτείνη (12-15%), υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος (40-50%), µε
αντιφλεγµονώδη πάράγοντα ΤGF-b2, ελεύθερο φυτικών ινών, γλουτένης,
λακτόζης.
622.4 1511 Α. Συµπλήρωµα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνες (30-40%) , ενισχυµένο µε
αργινίνη ≥1,2g/100ml.
Β. Συµπλήρωµα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων/χρόνιων
τραυµάτων µε αργινίνη, γλουταµίνη, υδροξύ-β-µεθυλ-βουτυράτη.
Γ. Συµπλήρωµα διατροφής σε σκόνη για την επούλωση οξέων/χρόνιων
τραυµάτων µε αργινίνη, γλουταµίνη και ψευδάργυρο
516.6 1511 Συµπλήρωµα σε κρεµώδη µορφή υπερθερµιδικό µε 1,3-2kcal/ml, µέτριας
περιεκτικότητας σε λίπος (25-35%), υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεϊνες (2040%), σε διάφορες γεύσεις.

178.99 1511 Α. Σε υγρή, οµογενοποιηµένη µορφή, µε χαµηλό υπόλειµµα, ελεύθερο φυτικών
ινών. Πολυµερές συµπλήρωµα µε 0,8-1,2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε
πρωτείνες (25-40%), µε υδατάνθρακες 40-55%, ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Σε
διάφορες γεύσεις
Β. Σε µορφή γέλης ή ζελέ, µε χαµηλό
υπόλειµµα, ελύθερο φυτικών ινών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνη, σε
διάφορες γεύσεις.
Γ. Συµπλήρωµα
πρωτεϊνης σε σκόνη χωρίς φυτικές ίνες, χωρίς υδατάνθρακες και χωρίς λίπος
∆. Συµπλήρωµα υπερθερµιδικό, υπερπρωτεϊνικό σε µορφή σκόνης µε φυτικές
ίνες, EPA και ω-3
E. Συµπλήρωµα διατροφής υπερθερµιδικό, υπερπρωτεϊνικό µε τροποποιηµένη
µορφή σούπας σε διάφορες γεύσεις

21 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΣΙΜΑ ΗΜΙΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ

Τεµάχιο

140

457.8

22 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑ

Τεµάχιο

40

160

23 ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΥΤΙΚΕΣ
ΙΝΕΣ:

Τεµάχιο

1.200

1.560.00

563.09 1511 Α. Ηµιστοιχειακό συµπλήρωµα ισοθερµιδικό µε 1Kcal/ml, σε υγρή µορφή, µέτριας
περιεκτικότητας σε πρωτείνες, σε µορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε
MCT's , τουλάχιστον ≥50% του συνόλου του λίπους, χαµηλής οσµωτικότητας,
χωρίς ανοσοδιεγερτικά συστατικά
Β. Ηµιστοιχειακό συµπλήρωµα ισοθερµιδικό µε 1Kcal/ml, σε σκόνη,
εµπλουτισµένο µε γλουταµίνη, αργινίνινη, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's ,
τουλάχιστον 50% του συνόλου του λίπους, χαµηλής οσµωτικότητας.
Γ. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ηµιστοιχειακό υπερθερµιδικό διάλυµα ελεύθερο
ινών , υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥70%), χαµηλής ωσµωτικότητας, σε
µορφή ολιγοπεπτιδίων, για υπερκαταβολικούς ασθενείς της ΜΕΘ µε µειωµένη
γαστρεντερική ανοχή/λειτουργία.
∆. Ηµιστοιχειακό συµπλήρωµα ισοθερµιδικό µε 1Kcal/ml, σε υγρή µορφή, µέτριας
περιεκτικότητας σε πρωτείνες, σε µορφή πεπτιδίων, υψηλής περιεκτικότητας σε
MCT's τουλάχιστον ≥70% του συνόλου του λίπους, χαµηλής οσµωτικότητας,
χωρίς ανοσοδιεγερτικά συστατικά
180.8 1511

Ειδικό σκεύασµα µε πρωτείνη σε µορφή 100% ελ.αµινοξέων, σε υγρή µορφή ή
σκόνη, χαµηλής οσµωτικότητας.

1.918.80 1511 Α. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.∆ιάλυµα πλήρους
εντερικής διατροφής µε 1kcal/ml, µέτριας περιε κτικότητας σε πρωτείνες (35g/100ml), µεικτές φυτικές ίνες σε ποσότητα τουλάχιστον 10g/l.
Β. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. ∆ιάλυµα
πλήρους εντερικής διατροφής µε 1kcal/ml, µέτριας περιεκτικότητας σε πρωτείνες
(3-5g/100ml) µε αποκλειστικά υδατοδιαλυτές φυτικές ίνες, για αποφυγή ή/και
αντιµετώπιση διαρροιών. Να περιέχουν διαλυτές φυτικές ίνες σε ποσότητα
τουλάχιστον 20g/l.
Γ. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. ∆ιάλυµα πλήρους
εντερικής διατροφής µε τουλάχιστον 1,0kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε
µέσης αλύσου τριγλυκερίδια µε µείγµα φυτικών ινών µε πρεβιοτική δράση και
χαµηλή οσµωτικότηκα
∆. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο
γλουτένης-λακτόζης. ∆ιάλυµα πλήρους εντερικής διατροφής µε 1kcal/ml, µέτριας
περιεκτικότητας σε πρωτείνες (3-5g/100ml) µε αποκλειστικά υδατοδιαλυτές
φυτικές ίνες σε ποσότητα έως 20g/l µε ω-3 και EPA .

24 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΣΙΜΑ-ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τεµάχιο

1.600

2.768.00

25 ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΣΑΚΧΑΡΩΣΗ ∆ΙΑΒΗΤΗ

Τεµάχιο

400

992

26 ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Τεµάχιο

3.404.64 1511 Α. Σε υγρή, οµογενοποιηµένη µορφή, µε χαµηλό υπόλειµµα, ελεύθερο φυτικών
ινών. Πολυµερές συµπλήρωµα µε 1,5-2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε
πρωτείνες (20-40%), µε υδατάνθρακες 40-55%, ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Σε
διάφορες γεύσεις
Β. Συµπλήρωµα διατροφής υπερθερµιδικό 1.5 Κcal/ml, υψηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνη (>10g/100ml), αυξηµένη ποσότητα βιταµίνης D, εµπλουτισµένο µε τον
µεταβολίτη του αµινοξέος λευκίνης ΗΜΒ, πρεβιοτικές ίνες φρουκτοoλισακχαρίτες
(FOS) και ωµέγα 3 λιπαρά οξέα. Σε διάφορες γεύσεις
Γ. Σε υγρή, οµογενοποιηµένη µορφή, µε χαµηλό υπόλειµµα, ελεύθερο φυτικών
ινών. Ειδικό συµπλήρωµα υψηλής θερµιδικής αξίας µε 2,4kcal/ml, περιεκτικότητας
σε πρωτείνες τουλάχιστον 9g/100ml , σε συνολικό όγκο 125ml, για διαιτα µε
περιορισµένο όγκο υγρών. Σε διάφορες γεύσεις.
∆. Σε υγρή, οµογενοποιηµένη µορφή. Ειδικό συµπλήρωµα υψηλής θερµιδικής
αξίας µε 2kcal/ml, υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνες (9-10g/100ml) µε
φυτικες ίνες τουλάχιστον 2g/100ml. Σε συσκευασίες των 200ml, δίαιτα
περιορισµένη σε υγρά, σε διάφορες γεύσεις
Ε. Ειδικό συµπλήρωµα λίπους, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's.
Z. Σε υγρή, οµογενοποιηµένη µορφή χωρίς φυτικές ίνες και χωρίς λίπος
1.120.96 1511
Α. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. ∆ιάλυµα
πλήρους εντερικής διατροφής µε 1kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε διαλυτές
φυτικές ίνες, ειδικά σχεδιασµένο για διαβητικούς ασθενείς, µέτριας
περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (30-55%), χαµηλής οσµωτικότητας
Β. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. ∆ιάλυµα
πλήρους εντερικής διατροφής µε 1kcal/ml, απαραίτητη περιεκτικότητα σε
φρουκτοολιγοσακχαρίτες, υψηλής περιεκτικότητας σε µέσης αλύσου
τριγλυκερίδια, χαµηλής οσµωτικότητας.
Γ. Υγρή
οµογενοποιηµένη µορφή. Πολυµερή διαλύµατα πλήρους εντερικής διατροφής
υπερθερµιδικά (1,5kcal/m)l, υπερπρωτεϊνικά (>50g πρωτεΐνης/l) για ασθενείς µε
σακχαρώδη διαβήτη. Xαµηλά σε υδατάνθρακες (<40%) βραδείας αποδέσµευσης,
εµπλουτισµένα µε µίγµα φυτικών ινών (>15g/l).

160

4.784.00

5.884.32 1511

Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. ∆ιάλυµα υπερθερµιδικό, χαµηλής περιεκτικότητας
σε υδατάνθρακες <30% και υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη > 40% ειδικά για
ασθενείς σε κρίσιµη κατάσταση µε µηχανικό αερισµό εµπλουτισµένη µε
εικοσαπεντανοϊκό οξύ και αντιοξειδωτικά.

27 ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ Τεµάχιο
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ/ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ/ΧΕΙΡ
ΟΥ

4

176

Τεµάχιο

200

1.780.00

2.189.40 1511 Α. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο
φυτικών ινών. Ειδικό διάλυµα ανοσοδιατροφής µε 1kcal/ml, υψηλής
περιεκτικότητας σε πρωτείνη (5-7g/100ml), µε αργινίνη(τουλάχιστον 10g/l),ω-3
και νουκλεοτίδια, περιορισµένο σε λίπος (έως 25%) για ανοσοκατεσταλµένους
ασθενείς µετά από µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις
Β. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. Ελεύθερο
φυτικών ινών. Ειδικό διάλυµα ανοσοδιατροφής υπερθερµιδικό µε 1,3kcal/ml,
υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτείνη (5-7g/100ml), περιορισµένο σε λίπος (έως
25%), µε αργινίνη, ιχθυέλαια, για ασθενείς ανοσοκατεσταλµένους µε υψηλές
θερµιδικές απαιτήσεις.

29 ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ Τεµάχιο
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ

1.200

6.000.00

7.380.00 1511 Α. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο
φυτικών ινών. ∆ιάλυµα πλήρους εντερικής διατροφής µε 1,5kcal/ml, µέτριας
περιεκτικότητας σε πρωτείνες (5-6 g/100ml) και λίπος (25-35%), χαµηλής
οσµωτικότητας
B. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης.Ελεύθερο
φυτικών ινών. ∆ιάλυµα πλήρους εντερικής διατροφής µε 1,5- 2kcal/ml, υψηλής
περιεκτικότητας σε πρωτείνες (7-10g/100ml), µέτριας περιεκτικότητας σε λίπος

28 ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ
ΣΙΤΙΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΘΕΤΗΡΑ∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΝΟΣΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

198.88 1511 Α. Ειδικά διαλύµατα για ογκολογικούς ασθενεις , υψηλής θερµιδικής αξίας
1,5kcal/ml
Β. Υγρή οµογενοποιηµένη µορφή. Ηµιστοιχειακό ισοθερµιδικό διάλυµα (0,91kcal/ml) ελεύθερο ινών, υψηλής περιεκτικότητας σε MCT's (≥60%), πολύ
χαµηλής ωσµωτικότητας (≤200mOsm/lt) και χαµηλό σε πρωτεινες ≤ 4g/100ml,
σε µορφή ολιγοπεπτιδίων, για ασθενείς µε µειωµένη γαστρεντερική ανοχή

30 ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΠΟΣΙΜΑ ΑΝΟΣΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τεµάχιο

40

185.2

209.28 1511 Α. Συµπλήρωµα ανοσοδιατροφής σε σκόνη µε 1kcal/ml, µε αργινίνη (11,5g/100ml), γλουταµίνη, ιχθυέλαια, νουκλεοτίδια και φυτικές ίνες.
Β. Υπερθερµιδικό συµπλήρωµα ανοσοδιατροφής µε 1,3-1,5kcal/ml, σε υγρή
οµογενοποιηµένη µορφή.Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. µε αργινίνη(τουλάχιστον
15g/l), ω 3 και νουκλεοτίδια, για ανοσοκατεσταλµένους ασθενείς πριν και µετά
από µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις
Γ. Υπερθερµιδικό συµπλήρωµα για ογκολογικούς ασθενείς (1,5kcal/ml) σε υγρή
οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης υψηλό σε πρωτείνες,
χαµηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες (έως 35%), υψηλής περιεκτικότητας σε
λίπος, πλουσιο σε EPA.
∆. Υπερθερµιδικό συµπλήρωµα για ογκολογικούς ασθενείς µε 1,3kcal/ml σε υγρή
οµογενοποιηµένη µορφή. Ελεύθερο γλουτένης-λακτόζης. υψηλό σε πρωτείνες,
υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες(55-65%), χαµηλής περιεκτικότητας σε
λίπος <20%, πλουσιο σε EPA.
E. Υπερθερµιδικό συµπλήρωµα (έως 1,3 kcal/ml), υψηλό σε πρωτεϊνη, χαµηλό σε
υδατάνθρακες µε ω-3, EPA και φυτικές ίνες

44.630.68 52.992.84

