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UWAGA
W celu założenia pompki dozującej należy odkręcić nakrętkę i usunąć pierścień
zabezpieczający, potwierdzający oryginalne zamknięcie preparatów PPF Hasco-Lek S.A.
Tekst ulotki informacyjnej
Następnie należy nakręcić pompkę dozującą umożliwiającą precyzyjny sposób podania
aa
witamin i posiadającą certyfikat jakościowy.

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ
HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
Tekst ulotki informacyjnej

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

JUVIT K + D3
Witamina K i D dla niemowląt
na bazie oleju roślinnego z pompką dozującą

Składniki: olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy),
(witamina K), cholekalcyferol – koncentrat olejowy (witamina D3)

Wartość odżywcza:

Wartość energetyczna

fitomenadion

100 ml

1 naciśnięcie
pompki dozującej

dzienna porcja
2 naciśnięcia
pompki dozującej

849 kcal (3490 kJ)

1,145 kcal (4,71 kJ)

2,29 kcal (9,42 kJ)

Białko

0g

0g

0g

Węglowodany

0g

0g

0g

Tłuszcz

94,33 g

0,127 g

0,254 g

Witamina K

9,25 mg

12,5 µg

25 µg

Witamina D3

3,7 mg

5µg

10µg
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Dwa naciśnięcia (do oporu) pompki dozującej odmierzają ilość, która zawiera 25 µg
witaminy K i 10 µg (400 j.m.) witaminy D3.
Dzienna porcja produktu jest zgodna z rekomendowaną dla dzieci karmionych piersią dzienną
dawką witaminy K wynoszącą 25 µg oraz witaminy D3 wynoszącą 10 µg (400 j.m.)
Karmienie piersią jest naturalnym sposobem żywienia niemowląt, które zapewnia prawidłowy
rozwój dzieci i zmniejsza ryzyko wielu chorób. Jednakże mleko kobiece nie zawiera
wystarczających ilości witaminy K i D3. Dlatego podawanie witaminy K i witaminy D3 u
niemowląt w pierwszych miesiącach życia karmionych wyłącznie piersią jest bardzo ważnym
elementem profilaktyki niedoboru tych witamin.
Właściwości i zastosowanie:
Witamina K jest ważnym czynnikiem warunkującym prawidłową krzepliwość krwi. Pełni
istotną rolę w syntezie protrombiny – białka osocza krwi uczestniczącego w regulacji
procesów krzepnięcia krwi. Bierze udział w formowaniu tkanki kostnej, pomaga w
utrzymaniu zdrowych kości. Niemowlęta karmione piersią są szczególnie narażone na
niedobór tej witaminy, gdyż przewód pokarmowy niemowlęcia nie produkuje odpowiedniej
ilości bakterii potrzebnych do jej powstania, a pokarm kobiecy zawiera niewystarczające
ilości witaminy K.
Zgodnie z zaleceniami Zespołu Ekspertów dotyczącymi profilaktyki krwawienia z niedoboru
witaminy K u noworodków i niemowląt, niemowlętom karmionym piersią od 2 tygodnia
życia do ukończenia 3 miesiąca życia zalecane jest podawanie 25 µg witaminy K dziennie,
oprócz jednorazowej dawki otrzymanej tuż po urodzeniu w szpitalu.
Niemowlęta karmione sztucznie nie wymagają dodatkowego podawania witaminy K,
ponieważ preparaty do początkowego żywienia niemowląt zapewniają wystarczającą podaż
tej witaminy.
Witamina D3 jest bardzo ważnym czynnikiem w regulacji gospodarki wapniowo-fosforowej
w ustroju. Pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, przyczynia się do
prawidłowego rozwoju i mineralizacji kości. Niedobór tej witaminy może prowadzić do
upośledzenia mineralizacji kości, niedostatecznego uwapnienia nowo tworzącej się tkanki
kostnej i w konsekwencji zmian krzywiczych u niemowląt i małych dzieci. Działanie
witaminy D3 polega na poprawie wykorzystywania wapnia i fosforu, co przyczynia się do
prawidłowego tworzenia kości.
Ze względu na małą zawartość witaminy D3 w mleku kobiecym niemowlęta karmione piersią
powinny otrzymywać już od pierwszych dni życia witaminę D3.
Zgodnie z zaleceniami Zespołu Ekspertów dotyczącymi profilaktyki niedoboru witaminy D
niemowlęta karmione piersią wymagają suplementacji witaminy D od pierwszych dni życia
w dawce 10 µg (400 j.m.) codziennie. U niemowląt karmionych w sposób mieszany lekarz
ustala dawkę witaminy D indywidualnie, obliczając jej zawartość w podawanym mleku
modyfikowanym. Ponieważ stężenie witaminy D w pokarmie kobiecym jest bardzo małe, w
obliczeniach nie uwzględnia się jej podaży.
Ważna informacja:
Do postępowania dietetycznego u niemowląt karmionych piersią.
Produkt jest przeznaczony dla niemowląt od 2 tygodnia życia do ukończenia 3 miesiąca życia.
Produkt należy stosować pod kontrolą lekarza.
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Ważne jest prowadzenie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
Sposób użycia:
Opakowanie zaopatrzone jest w pompkę dozującą, która pozwala na odmierzenie właściwej
dawki.
Z butelki należy odkręcić nakrętkę i usunąć pierścień zabezpieczający, a następnie należy
nakręcić pompkę dozującą.
Niemowlęta od 2 tygodnia życia do ukończenia 3 miesiąca życia: 2 naciśnięcia (do oporu)
pompki dozującej 1 raz dziennie lub 1 naciśnięcie (do oporu) pompki dozującej 2 razy
dziennie doustnie lub do ściągniętego mleka matki. Przy podawaniu w butelce ze ściągniętym
pokarmem należy upewnić się, że dziecko wypiło całą porcję mleka.
Jedno opakowanie kropli JUVIT K + D3 wystarcza na miesiąc stosowania.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych
dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Chronić od światła. Po otwarciu butelki produkt
należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.
Producent:
„Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO – LEK” S.A.
ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław

10 ml
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