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Karmienie niepełnosprawnego dziecka może być traumą. Wiedzą o tym rodzice, którzy
codziennie walczą o najdrobniejszy kęs dla swojego ?patyczaka?. Czujemy ogromną
odpowiedzialność za dobre żywienie naszych bardzo chorych dzieci. Tylko my wiemy, jak
trudno jest zbilansować dietę i dostarczyć jak najwięcej potrzebnych i wysokoenergetycznych
składników. Trudno jest karmić dziecko, gdy połowa jest wypluwana, a my tak naprawdę nie
wiemy, ile pokarmu trafia do kochanej buzi, a potem dalej :) To często frustracja, jak również
duża odpowiedzialność, która czasem spędza sen z naszych powiek. Nie bójmy się więc
używać, oczywiście po konsultacji z lekarzem, produktów mogących pomóc naszym dzieciom
właściwie się rozwijać i rosnąć.

Dzisiaj chcę przedstawić Wam kilka dostępnych na rynku produktów, które być może znacie, a
jeśli nie, to może warto przyjrzeć się im bliżej i wypróbować. Ja podawałam Hani trzy z nich.
Pozostałe zostały polecone przez inne mamy dzieci z wyzwaniami.

1. Zacznę od preparatu 
FANTOMALT, firmy Nutricia 
? dostępny wyłącznie w aptekach. Proszek. Wysokoenergetyczny dodatek do pokarmów.

Wskazania:
Dodatkowe źródło energii, gdy ograniczone jest stosowanie białek lub tłuszczów, w chorobach
takich jak:
  
    -  zaburzenia trawienia i wchłaniania białek lub tłuszczów,
    -  niewydolność nerek,
    -  niewydolność wątroby,
    -  zaburzenia trawienia i wchłaniania laktozy lub sacharozy.

 Może stanowić dodatkowe źródło energii w żywieniu niemowląt.

Sposób użycia:
Dodatek do różnego rodzaju potraw i napojów ? nie zmienia ich naturalnego smaku. Preparat
może być gotowany razem z potrawą lub napojem.

2. Następny to 
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INFATRIMI, firmy Nutricia. 
Wysokoenergetyczna, zbilansowana dieta dla niemowląt z zaburzeniami wzrastania.

Wskazania:
  
    -  Dzieci do 18. miesiąca życia lub o masie ciała do 8kg
    -  Gdy zwiększone jest zapotrzebowanie na składniki odżywcze, ograniczona podaż płynów
lub zmniejszone spożycie pokarmów doustnie:
    -  Zaburzenia wzrastania wskutek niedożywienia
    -  Okres okołooperacyjny
    -  Choroby centralnego układu nerwowego
    -  Dziecięce porażenie mózgowe
    -  Choroby serca
    -  Choroby nowotworowe
    -  Przewlekłe choroby układu oddechowego
    -  Mukowiscydoza

Sposób użycia:
Infatrini należy stosować pod nadzorem lekarza.
Dawkowanie zależne od wieku, wzrostu, wagi i stanu zdrowia dziecka.

3. Kolejny na liście to
SINLAC, firmy Nestle 
- dostępny w supermarketach. Bezglutenowy produkt zbożowy. Nie zawiera białka mleka
krowiego i białka sojowego. Kaszka.
Jest produkowany z wysokiej jakości mączki chleba świętojańskiego ? składników dobrze
tolerowanych przy alergii:
  
    -  chleb świętojański to roślina strączkowa o niskich właściwościach alergizujących, znana z
doskonałych wartości odżywczych. Jest źródłem białka i niezbędnych składników odżywczych
    -  ryż ? idealny składnik pierwszych posiłków stałych - nie zawiera glutenu i jest
lekkostrawny

SINLAC jest produktem o wysokiej wartości odżywczej. Dostarcza odpowiedniej ilości białka,
niezbędnych witamin oraz składników mineralnych potrzebnych do prawidłowego rozwoju
Twojego dziecka.
Zawiera zestaw Immunoskładników takich jak cynk, żelazo oraz witaminy A i C, które pomagają
wspierać układ odpornościowy Twojego dziecka dzień po dniu.
Zawiera aktywne kultury bakterii Bifidus BL , które naturalnie zasiedlają przewód pokarmowy
dzieci karmionych piersią.

Wskazania:
  
    -  w diecie eliminacyjnej wymagającej wyłączenia białka mleka krowiego oraz białka
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sojowego
    -  w diecie wymagającej eliminacji laktozy
    -  w diecie eliminacyjnej wymagającej wyłączenia glutenu
    -  w rozszerzaniu diety niemowląt karmionych piersią
    -  w profilaktyce alergii pokarmowej
    -  jako urozmaicenie diety matek karmiących
    -  jako urozmaicenie diety wegetariańskiej

4. Pozostając przy firmie Nestle nie można pominąć 
RESOURCE JUNIOR. 
Drink dostępny w smakach: czekoladowym, waniliowym, truskawkowym oraz morelowym.

Wysokoenergetyczna dieta (1,5 kcal/ml) dla dzieci powyżej 1 roku życia i młodzieży.
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Kompletny pod
względem odżywczym. Przeznaczony do podawania doustnego.

Wskazania:
Do postępowania dietetycznego u dzieci powyżej 1. roku życia w stanach, bądź w przypadku
ryzyka niedożywienia związanego z chorobą: zespołem krótkiego jelita, nieustępującym
niedożywieniem, w okresie przygotowania przedoperacyjnego chorych z niedożywieniem, u
chorych z rozpoznaną klinicznie zapalną chorobą jelit, po całkowitej resekcji żołądka oraz z
przetokami jelitowymi, z zaburzeniami połykania i żucia, upośledzeniem wzrastania.

5. Ostatni na naszej liście jest również drink.
ENSURE TWO CAL. 
Smaki: bananowy, waniliowy i truskawkowy. Dostępny w aptekach. W kartonikach 200ml.

Wysokokaloryczny środek spożywczy posiadający wiele składników odżywczych. Ensure
TwoCal to także kompletnie zbilansowana dieta wysokokaloryczna. Zawiera wszystkie
niezbędne witaminy i substancje mineralne. Produkt zawiera fruktooligosacharydy (FOS)
odpowiedzialne są za ochronę przewodu pokarmowego przed bakteriami i pobudzające wzrost
korzystnych dla zdrowia bakterii pabiotycznych. Preparat Ensure? TwoCal stanowi podstawową
dietę dla pacjentów z brakiem łaknienia lub z zaburzeniami przyjmowania pokarmu. Stosowany
1-2 razy dziennie między posiłkami wzmacnia Twój układ odpornościowy.

Wskazania:
  
    -  Niedożywienie
    -  Gojenie się ran
    -  Choroby (rak, HIV/AIDS)
    -  Niedostateczna podaż żywności (np. z powodu problemów żucia pokarmu, przełykania)
    -  Zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze
    -  Mukowiscydoza - niewydolność enzymatyczna trzustki z postępującymi zaburzeniami
trawienia i wchłaniania
    -  Anoreksja (jadłowstręt psychiczny)
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    -  Zaburzenia odżywiania
    -  Lekki marazm (niedożywienie w wyniku niedoborów białkowo-kalorycznych w diecie)

Z pewnością podobnych preparatów jest więcej. Jeśli znacie inne, to proszę, podzielcie się nimi
w komentarzach. Być może któryś z nich pomoże i podtuczy wychudzonego osobnika :)

Kasia Łukasiewicz  
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