
NUTRITION

PROSURE® 
Rady ako podporiť liečbu užívaním  
produktov špeciálnej enterálnej výživy

Pacientovi bola diagnostikovaná 
rakovina alebo iné zápalové 
ochorenie a je v riziku podvýživy

Pacient požiada lekára o zasie-
lanie enterálnej výživy každý 
mesiac na domácu adresu 

alebo pacient 
odchádza s recep-
tom do lekárne 
a vyberie si svoju 
enterálnu výživu 

Odborný lekár vypíše Protokol 
iniciálnej indikácie ambulantnej 
enterálnej výživy a prvý recept 
na jeden mesiac užívania,  
spravidla 3 balenia po 24 ks

Odborný lekár 
vypisuje recept 
každý mesiac 
po dobu 3 me-
siacov alebo 
v závislosti 
od nutričného 
stavu pacienta 
aj dlhšie 

Následná kontrola podľa 
inštrukcií lekára a ďalšie 
užívanie enterálnej výživy  
podľa jeho odporúčania

Donáška  
domov  

zadarmo 

Lekár vysvetlí  
pacientovi význam 

pravidleného 
užívania enterálnej 

výživy 

Pacient užíva  
2× denne  

po dobu 3 mesiacov  
alebo podľa  

inštrukcií lekára
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2,0 g 
EPA*

alebo 230 g surových sardiniek 

alebo 200 g sardiniek pečených na grilovacej panvici 

alebo 170 g konzervovaných sardel v paradajkovej omáčke 

alebo 285 g surovej makrely 

alebo 2,0 kg mrazenej tresky 

alebo 2,0 kg rybích prstov z bielej ryby

16 konzerv tuniaka v oleji
(115 g hmotnosti po scedení)

2,0 g 
EPA*

KOĽKO ω-3 MASTNÝCH KYSELÍN ZÍSKA PACIENT  
Z VÝŽIVY PROSURE?

2 balenia ProSure® s objemom 220 ml obsahujú

2,0 g ω-3 mastných kyselín EPA

(Kyselina eikozapentaénová)



KOĽKO BIELKOVÍN ZÍSKA PACIENT Z VÝŽIVY PROSURE®?

29 g 
bielkovín

2 balenia ProSure® s objemom 220 ml obsahujú

29 g bielkovín takisto

28 vitamínov a minerálov

29 g 
bielkovín

4 varené vajcia
alebo 275 g domácich ovsených keksov

alebo 7 krajcov chleba
alebo 180 g grilovaných sardiniek

alebo 165 g filé z bielej morskej ryby
alebo 90 g pečeného hovädzieho mäsa

alebo 130 g bieleho kuracieho mäsa  
alebo prémiovej šunky

alebo 225 g čerstvého syra

Veľká porcia  
rôznych druhov  

zeleniny  
(vitamíny a minerály)

+



9,0 g 
vlákniny

100 g špargle obsahuje
2,1 g vlákniny

alebo

100 g vareného hrášku obsahuje
5,5 g vlákniny

KOĽKO VLÁKNINY ZÍSKA PACIENT Z VÝŽIVY PROSURE®?

9,0 g 
vlákniny

2 balenia ProSure s objemom 220 ml

obsahujú 9 g vlákniny



DÔLEŽITÉ! 
PRI PRÍPRAVE 
JEDLA VÝŽIVU 
PROSURE® 
NEVARTE!

RECEPTYCELKOVÁ ODPORÚČANÁ  
DÁVKA VÝŽIVY PROSURE®  
JE 2 BALENIA NA DEŇ

PROSURE® 
VANILKOVÁ PRÍCHUŤ

TEKVICOVÁ POLIEVKA

Suroviny:

120 g tekvice
5 g cibule, štipka cesnaku
2 lyžice olivového oleja
štipka soli
štipka muškátového orieška
7 polievkových lyžíc výživy  
ProSure® s príchuťou vanilky  
(⅓ fľaštičky)

231 kcal
0,3 g EPA*

5 g bielkovín
16 g sacharidov 

16 g tuku

PROSURE® 
VANILKOVÁ PRÍCHUŤ

KURACIE FILÉ  
S HUBOVOU OMÁČKOU 

Suroviny:

120 g kuracieho mäsa 
200 g húb 
50 ml mlieka 
10 g masla 
10 g prostriedku na zahustenie, štipka 
soli, korenie podľa chuti, troška citrónu
80 g výživy ProSure®  
s príchuťou vanilky (⅓ fľaštičky)

PROSURE® 
VANILKOVÁ PRÍCHUŤ

KAŠA ZO ZEMIAKOV A ŠPENÁTU 

Suroviny:

250 g zemiakov
80 g špenátu
1 čajová lyžička masla
štipka soli
120 ml výživy ProSure®  
s príchuťou vanilky

Vmiešame ½ fľaštičky do kaše  
a kaša je pripravená na podávanie

338 kcal
0,4 g EPA*

34 g bielkovín
29 g sacharidov

17 g tuku

373 kcal
0,55 g EPA*

14 g bielkovín
64 g sacharidov

7 g tuku



PROSURE® 
KÁVOVÁ PRÍCHUŤ

ĽADOVÁ KÁVA 

Suroviny:

100 ml výživy ProSure® s príchuťou kávy
200 ml kávy
2 lyžičky medu
50 ml vyšľahanej sladkej smotany
ľad podľa želania
Zmiešame a podávame  
v pohári ozdobenom  
vyšľahanou sladkou smotanou.

PROSURE® 
BANÁNOVÁ PRÍCHUŤ

OVOCNÁ ROZPRÁVKA 

Suroviny:

220 ml výživy ProSure®  
s príchuťou banánu
10 celých jahôd
sladidlo alebo cukor podľa želania
Vychladenú výživu ProSure®  
zmiešame s jahodami a zmrazíme.
Podávame ako zmrzlinu  
vo vhodnej nádobe.

•  Pred jedlom cmúľať ľad alebo ľadovú lízanku 
•  Potravu prijímať vo viacerých menších jedlách denne, 

namiesto v troch veľkých 
•  Enterálne prípravky zabezpečujú dodávanie  

potrebných bielkovín v malom objeme

•  Ak sa objaví nedostatok chuti do jedla, je potrebné 
prijímať šťavnatú a kašovitú potravu bohatú  
na kalórie a bielkoviny (ryby, mäso, orechy, jogurt,  
puding, krémové polievky, syr, mlieko)

RECEPTY

RADY



•  Enterálny prípravok vychladiť  
a pomaly popíjať počas dňa 

•  Jesť viacero menších jedál a enterálny prípravok  
piť medzi jedlami počas celého dňa

•  Enterálne prípravky zaradiť do denného jedálnička 
•  Prípravky s vanilkovou príchuťou sa dajú používať 

so slanými i sladkými jedlami

RECEPTY

RADY

PROSURE® 
VANILKOVÁ PRÍCHUŤ 

LAHÔDKA S KEKSAMI  
A POMARANČOVOU ŠŤAVOU 

Suroviny: 

220 ml výživy ProSure® s príchuťou vanilky 
3 maslové sušienky 
1 dcl pomarančovej šťavy 
Mixujeme vychladenú výživu ProSure®  
s keksami a pomarančovou šťavou.  
Podávame vo vhodnej nádobe.

PROSURE® 
VANILKOVÁ PRÍCHUŤ 

ČOKOLÁDOVÁ TORTA 

Suroviny: 

220 ml výživy ProSure® s príchuťou vanilky 
200 ml mlieka 
3 piškóty 
2 veľké lyžice kávy 
2 veľké lyžice kakaa v prášku 
2 lístky želatíny 
šľahačková smotana na ozdobu 
Do zohriateho mlieka pridáme kávu,  
čokoládu a lístky želatíny predtým namočené 
v studenej vode. Vychladnutú zmes šľaháme 
mixérom spolu s obsahom balenia ProSure® 
s vanilkovou príchuťou  
a s piškótami. Hustú tekutú  
zmes vylejeme do formy  
a odložíme na jednu  
hodinu do chladničky.  
Bezprostredne pred  
podávaním ozdobíme  
sladkou šľahačkou.



•  Vysoko kalorické nápoje prijímať medzi jedlami  
každý deň 

• Tuhú potravu zavádzať postupne

PROSURE® 
ČOKOLÁDOVÁ PRÍCHUŤ 

STUDENÉ ČOKOLÁDOVÉ POTEŠENIE 

Suroviny: 

220 ml výživy ProSure® s čokoládovou príchuťou 
3 lyžice čokoládovej polevy 
1 kopček vanilkovej alebo čokoládovej zmrzliny 
Výživu ProSure® vylejeme do nádoby,  
pridáme čokoládovú polevu  
a miešame mixérom, až kým  
nedosiahneme hladkú masu.  
Pridáme 1 kopček vanilkovej  
alebo čokoládovej zmrzliny.  
Podávame so šľahanou  
sladkou smotanou.

VÝHODY PRE PACIENTOV 
• Posilnenie chuti do jedla1,2 
• Udržiavanie telesnej hmotnosti a svalovej hmoty2,5 
• Lepšia fyzická aktivita3,4 
• Lepšia kvalita života1,4,5 
•  Lepšia tolerancia liečby a znížená pravdepodobnosť 

prerušenia liečby chemo/rádioterapiou5,6,7 

AKO UŽÍVAŤ PROSURE®? 
• Piť dve fľaštičky denne s jedlom alebo medzi jedlami 
• Pred použitím fľastičku dobre pretrepať 
• Pomaly piť so slamkou 
• Piť pomaly počas celého dňa 
•  Môže sa pridávať do inej potraviny (nevariť),  

ako je káva, mliečne výrobky, obilniny, zmrzlina, polievky ...

RECEPTY

RADY

2× DENNE
3 MESIACE

alebo podľa  
odporúčaní lekára

VYCHLADIŤ
PRETREPAŤ
POMALY PIŤ
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KÁVOVÁ  
PRÍCHUŤ

PRÍCHUŤ  
LESNÉHO OVOCIAČOKOLÁDOVÁ  

PRÍCHUŤ

BANÁNOVÁ  
PRÍCHUŤ VANILKOVÁ  

PRÍCHUŤ
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* Kyselina eikozapentaénová
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PROSURE® 
SILA V BOJI S RAKOVINOU

Potravina na osobitné lekárske účely.
Na diétny režim pacientov s podvýživou alebo s rizikom vzniku podvýživy,  
s rakovinou alebo inými zápalovými ochoreniami.
ProSure® je vhodný ako doplnkový zdroj výživy na použitie pod lekárskym dohľadom.
Nie je určený pre deti, pokiaľ ho neodporučí lekár alebo zdravotnícky pracovník  
kvalifikovaný v oblasti klinickej výživy.
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