SOLUFIBER DCN
MÓDULO DE FIBRA SOLÚVEL PARA
NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL À BASE
DE POLIDEXTROSE
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
Módulo de fibra solúvel à base de polidextrose. A polidextrose é um
carboidrato especial, cuja composição tem 90% de fibras. É uma
fibra solúvel, muito estável, funcional e bem tolerada. Apresenta
baixa digestibilidade capaz de produzir efeitos fisiológicos similares
aos de fibras alimentares solúveis pela sua capacidade de atingir o
cólon intacto, não sofrendo digestão no trato gastrintestinal superior
pela acidez do estômago e pelas enzimas digestivas. Agrega ação
prebiótica, garantindo uma microbiota intestinal saudável e equilibrada, resultando em um desempenho normal das funções fisiológicas, tais como trofismo da mucosa intestinal, tolerância à glicose,
absorção de vitaminas e minerais e trânsito intestinal regular.
INDICAÇÕES:
• Pacientes diabéticos;
• Pacientes com obstipação aguda ou crônica;
• Pacientes com desordens gastrintestinais;
• Pacientes em terapia nutricional enteral prolongada;
• Pacientes pediátricos, adultos ou idosos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por 100ml
Fibra alimentar

PRODUTOS REFERÊNCIA:

Quantidade por 100g
5g

Fibra alimentar

100g

“Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas,
gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.”
*% 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: Polidextrose.
• ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, SOJA E
OVO.
• NÃO CONTÉM GLÚTEN.
• USAR SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
• USO EXCLUSIVO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. PROIBIDO O
USO VIA PARENTERAL.

Apresentação: Lata 400g
MODO DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO:
adicionar 5 g do produto em 100 mL de água filtrada, misturando-o
até completa dissolução. Pode ser diluído também ao leite, sucos,
sopas ou qualquer alimento sólido ou líquido. Cuidados especiais
devem ser instituídos para evitar contaminação do produto durante o
preparo e administração. A quantidade recomendada deve obedecer
às necessidades energéticas do paciente ou conforme orientado
pelo nutricionista ou médico.

FOSVITA (VITAFOR)
Caixa de 210 g contendo
30 sachês de 7g
Frutoligossacarídeos
FIBER MAIS (NESTLÉ)
Lata de 260 g e Caixa de 50g
contendo 10 sachês de 5g.
Goma Guar Parcialmente Hidrolisada
e Inulina.
FLORALIV (SANAVITA)
Lata de 225 g
Polidextrose, inulina e oligofrutose.

