L-ARGININA
MÓDULO DE L-ARGININA PARA
NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
A L-arginina é um aminoácido condicionalmente essencial, cujos
requerimentos aumentam em situações de estresse metabólico
ou traumático. É muito conhecida por ser a única precursora do
óxido nítrico (NO), um potente vasodilatador. Este efeito promove
um aumento da perfusão sanguínea nos tecidos, levando mais
nutrientes e oxigênio às células e favorecendo o processo de
cicatrização e de proliferação celular. Ainda sobre o processo
cicatricial, a L-arginina é essencial para a formação de colágeno,
auxiliando na recuperação dos tecidos lesados. Também atua
fortemente na função imunológica do organismo, uma vez que
regula a função das células T, estimulando a proliferação de
linfócitos e otimizando o reconhecimento antigênico. Precursora
de poliaminas, a L-arginina auxilia na reparação da mucosa intestinal, o que favorece ainda mais o sistema imunológico. Em casos
de sarcopenia e caquexia, este aminoácido estimula a síntese
proteica celular e a produção do hormônio de crescimento.
INDICAÇÕES:
• Pacientes com feridas, úlceras ou lesões por pressão;
• Pacientes em pré ou pós-operatório;
• Pacientes em catabolismo;
• Pacientes imunossuprimidos;
• Pacientes desnutridos, sarcopênicos ou caquéticos;
• Idosos com perda muscular/funcional.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por 100ml
Valor energético

%VD Quantidade por 100g %VD

20 kcal = 84 kJ

-

400 kcal = 1680 kJ

-

0g

-

0g

-

Carboidratos
Proteínas

5,0 g

-

100 g

-

Gorduras totais

0g

-

0g

-

Gorduras saturadas

0g

-

0g

-

Gorduras trans

0g

-

0g

-

Fibra alimentar

0g

-

0g

-

Sódio

0g

-

0g

-

(*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

INGREDIENTE: L-arginina.
• ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, OVOS E
SOJA.
• NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Apresentação: Caixa de 300g contendo 30 sachês de 10g.
MODO DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO:
A diluição recomendada é de 10g (1 sachê) do produto em 200 mL de
água filtrada, misturando-o até completa dissolução. A aplicação do
tubo deve ser iniciada com baixos volumes e velocidade de fluxo,
devendo ser aumentada aos poucos dependendo da tolerância
intestinal e do objetivo. Para evitar contaminação, medidas de higiene
durante o preparo e administração devem ser instituídas. Pode ser
administrada via oral, sendo adicionado a sucos ou alimentos sólidos.
A quantidade recomendada deve obedecer às necessidades do
paciente ou conforme orientado pelo nutricionista ou médico.

PRODUTO REFERÊNCIA:
RESOURCE ARGINAID
(MAIS NESTLÉ)
Cx 15 Sachês 7g

