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AKO PREDPISOVAŤ ENTERÁLNU VÝŽIVU5:
Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy:
Hradená liečba prípravkami enterálnej výživy je indikovaná u  dospelých pacientov s  malnutríciou 
potvrdenou „Protokolom iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov“ 
(ďalej len „Protokol“).

Základnou podmienkou hradenej liečby štandardnými polymérnymi, oligomérnymi a orgánovo-
špecifickými diétami je vyplnený Protokol uchovávaný v  zdravotnej dokumentácii predpisujúceho 
lekára. Iniciálne sa indikuje enterálna výživa na 31 dní. Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby 
je hodnotenie tolerancie liečby a  zhodnotenie prínosu liečby (stabilizácia fyzickej kondície alebo 
hmotnosti) zdokumentovaného v  zdravotnej dokumentácii pacienta; pokračujúca liečba sa môže 
indikovať najviac na 31 dní. Prípravok Cubitan je určený na diétny režim pri starostlivosti o pacientov 
s dekubitmi a jeho indikácia nevyžaduje vyplnenie protokolu iniciálnej indikácie.

Aktuálny protokol je dostupný na: 
https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/kategorizacia/zkdp/202204/Protokol_c_2.rtf

Množstvový limit
Platí tzv. množstvový limit na indikáciu enterálnej výživy ako nutričnej podpory na max. 31 dní 
– limit L7; a na indikáciu plnej výživy na max. 31 dní – limit L8. Prípravok Cubitan má osobitý 
množstvový limit L10 – 15 balení na 31 dní.

Pri indikovaní nutričnej podpory hradená liečba po šiestich mesiacoch podlieha predchádzajúcemu 
súhlasu zdravotnej poisťovne. Súhlas zdravotnej poisťovne žiada lekár, ktorý indikoval nutričnú 
podporu. Pri indikovaní plnej výživy hradená liečba nepodlieha súhlasu zdravotnej poisťovne.

Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba poskytuje bez predchádzajúceho súhlasu 
zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8.
Množstvové limity sú uvedené v  Zozname kategorizovaných dietetických potravín  
(https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/kategorizacia/zkdp/202204/cast_C_limity_01_04_2022.rtf ) 

Potraviny na osobitné lekárske účely. Prípravky sa musia používať pod lekárskym dohľadom. Materiál je určený len pre 
odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť.
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Platný od 1. 4. 2022

PREHĽAD PRÍPRAVKOV 
ENTERÁLNEJ VÝŽIVY



NÁZOV 
PRÍPRAVKU

Vysokoproteínové Vysokoenergetické Vysokoenergetické  
s vlákninou Pri beztukovej diéte Onkologické 

ochorenia Diabetes mellitus Dekubity

DÁVKOVANIE 2 x 125 ml 1-2 x 200 g 1 x 300 ml 2-3 x 200 ml 2-3 x 200 ml 1-3 x 200 ml 3 x 125 ml 1-2 x 200 ml 2 x 200 ml

ZLOŽENIE

Na
 12
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l*
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18
kcal
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20 
Vláknina

0,5-1

kcal
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Bielkoviny
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 3

00 m
l
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300
Bielkoviny

12Na
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00 m
l
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 2

00 m
l
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Bielkoviny

12
Vláknina

4,4-4,6

Na
 2

00 m
l

kcal

300
Bielkoviny

7,8 Na
 12

5 m
l

kcal

204
Bielkoviny

11
Vláknina

2,6
EPA

751

Na
 2

00 m
l

kcal

302
Bielkoviny

19,6
Vláknina

1,4-2

kcal

248
Bielkoviny

18
L-Arginín

3

Na
 2

00 m
l

LAKTÓZA  
g/100 ml <0,3 g 0,3 g <0,5 g Bez laktózy** Bez laktózy** Bez laktózy** Bez laktózy** 3,3 - 3,4 g 1,7 g

POPIS 
PRÍPRAVKU

Vysokoproteínová 
a vysokoenergetická 

výživa v objeme 125 ml 
vhodná na pokrytie 

zvýšenej potreby 
proteínov a energie

Vysokoproteínová a 
vysokoenergetická výživa 

krémovej konzistencie 
na podanie lyžičkou. Pre 

pacientov s dysfágiou 
alebo obmedzeným 

príjmom tekutín1

Univerzálna nutrične 
kompletná výživa pre 

pacientov s malnutríciou 
spojenou s ochorením  
v jednej fľaške na deň

Univerzálna nutrične 
kompletná výživa pre 

pacientov s malnutríciou 
spojenou  

s ochorením

Nutrične kompletná 
výživa obsahujúca zmes 6 

druhov vlákniny.
Multi Fibre odráža 

proporcie rozdielnych 
druhov vlákniny v bežnej 

strave 2,3,4 

Vysokoenergetická 
výživa na báze 

srvátkovej bielkoviny 
neobsahujúca tuky 

a vlákninu. Pre pacientov 
netolerujúcich tukovú 

výživu

Špeciálna 
imunomodulačná výživa 

s vysokým obsahom 
bielkovín a energie, ω-3 

mastnými kyselinami 
a vlákninou. Obohatená 

o EPA

Špeciálna výživa  
pre pacientov s diabetom 

alebo  
so zníženou glukózovou 

toleranciou

Vysokoproteínová 
a vysokoenergetická 

výživa obohatená 
o arginín špeciálne 

vyvinutá pre pacientov  
s dekubitmi

PRÍCHUTE  
(KÓD MZ SR)

MOCCA (D0705)
VANILKOVÁ (D0706)
JAHODOVÁ (D0707)
BANÁNOVÁ (D0708)

BROSKYŇA  
A MANGO (D0762)

LESNÉ OVOCIE (D1203)  
HREJIVÝ ZÁZVOR (D1115)

CHLADIVÉ ČERVENÉ 
OVOCIE (D1116)

NEUTRÁLNA (D1117)

VANILKOVÁ 
(D1211/D1273***)

MOCCA 
(D1212/D1274***)
LESNÉ OVOCIE 

(D1213/D1275***)
ČOKOLÁDOVÁ 

(D1214/D1276***)
BANÁNOVÁ 

(D1215/D1277***)

JAHODOVÁ 
(D1231)   
MOCCA 
(D1232)

VANILKOVÁ 
(D1233) 

ČOKOLÁDOVÁ 
(D1266) 

JAHODOVÁ  
(D0699)

BANÁNOVÁ  
(D0700)

VANILKOVÁ  
(D0701)

ČOKOLÁDOVÁ 
(D0702)

VANILKOVÁ  
(D0709)

JAHODOVÁ  
(D0710)

ČOKOLÁDOVÁ 
(D0711)

JABLKOVÁ
(D1162)

JAHODOVÁ
(D1163)

ČIERNA RÍBEZĽA
(D1216)

POMARANČOVÁ
(D1217)

BROSKYŇA A ZÁZVOR 
(D0982) 

KAPUČÍNO 
(D0983)   

POMARANČ A CITRÓN 
(D0984)

ČOKOLÁDOVÁ 
(D1268)

JAHODOVÁ 
(D1269)

VANILKOVÁ
 (D1270) 

VANILKOVÁ  
(D0854)

JAHODOVÁ  
(D0855)

ČOKOLÁDOVÁ 
(D0856)

Balenie sol 24x125 ml sol 24x200 g sol 4x300 ml sol 4x200 ml sol 4x200 ml sol 4x200 ml sol 24x125 ml sol 24x200 ml sol 4x200 ml

M
no

žs
tv

ov
ý 

lim
it 

M
Z 

SR Nutričná 
podpora L7 3 BALENIA 2 BALENIA 7 BALENÍ 17 BALENÍ 17 BALENÍ 17 BALENÍ 4 BALENIA 3 BALENIA

Limit L10 
15 BALENÍPlná výživa 

L8 - - 22 BALENÍ 52 BALENÍ 50 BALENÍ – 13 BALENÍ –

PRESKRIPČNÉ 
OBMEDZENIA bez obmedzení bez obmedzení bez obmedzení bez obmedzení bez obmedzení bez obmedzení INT, HEM, PED,  

ONK, GIT INT, PED, DIA, GIT INT, GER, PLM, CHI

ŠTANDARDNÁ POLYMÉRNA VÝŽIVA

Uvedené prípravky sú určené na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením. *Príchuť hrejivý zázvor, chladivé červené ovocie, neutrálna príchuť a príchuť lesné ovocie majú 18,3 g bielkovín a 306 kcal na 125 ml, laktóza <0,35 g/100 ml..  
**Klinicky bez laktózy (<0,025 g/100 ml). *** Vykazujúce kódy uvedené za lomítkom nadobudnú platnosť postupne od apríla 2022.

ORGÁNOVO ŠPECIFICKÉ PRÍPRAVKY

gmg

NOVÉ
PRÍCHUTE NOVINKA

NOVÉ 
BALENIE


