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Thông tin chi tiết sản phẩm xem ở trang 2.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh



Công dụng:
Cung cấp dinh dưỡng hoàn chỉnh, năng lượng cao (1.5 kcal/ml), hàm 
lượng protein cao (20% năng lượng) với chất xơ và dầu cá, hàm lượng 
acid béo không bão hòa đơn (MUFA) cao, tinh bột biến tính với chỉ số 
glycemic thấp giúp cải thiện đường huyết. Thực tế không có lactose, 
gluten, ít cholesterol và natri. Dùng để kiểm soát chế độ ăn của bệnh 
nhân suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ bị suy dinh dưỡng do bệnh lý, 
đặc biệt trong trường hợp kém dung nạp glucose. 
Đối tượng sử dụng:
Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng hoặc có nguy cơ bị suy dinh dưỡng đặc 
biệt trong trường hợp kém dung nạp glucose như: đái tháo đường  
hoặc kháng insulin do các bệnh lý cấp tính và mạn tính. 
Bệnh nhân có nhu cầu ăn kiêng đặc biệt: Diden Drink Vanilla không có 
gluten, thực tế không có lactose và purin, ít cholesterol và natri. Do đó 
Diben Drink Vanilla có thể dùng cho các bệnh nhân có nhu cầu ăn 
kiêng đặc biệt các chất dinh dưỡng này.   
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:
Cách dùng: Dùng dường uống. Lắc kỹ trước khi dùng. Uống chậm.
Liều dùng: 
- Được xác định bởi nhân viên y tế tùy thuộc nhu cầu của bệnh nhân.
- Dùng bổ sung: 2-3 chai/ ngày. Với trẻ em trên 3 tuổi, liều bổ sung 

chất dinh dưỡng là 1-2 chai/ngày.
- Dùng thay thế dinh dưỡng: không quá 5 chai/ngày. Với trẻ em trên 

3 tuổi, bác sĩ sẽ quyết định có sử dụng sản phẩm này hay không tùy 
thuộc vào tình trạng dinh dưỡng và chuyển hóa. Phải theo dõi cận 
thận việc cung cấp calo, protein, chất xơ và vi chất dinh dưỡng khi 
sử dụng ở trẻ em. 

Bảo quản: nơi khô thoáng, ở nhiệt độ phòng (15-25°C). Sau khi mở 
nắp nên dùng ngay, nếu chưa dùng hết có thể bảo quản trong tủ lạnh 
trong vòng 24 giờ. 
Khuyến cáo: 
- Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế.
- Không thích hợp trong những trường hợp không sử dụng được 

các sản phẩm dinh dưỡng như: tiêu chảy cấp tính, chảy máu, mất 
trương lực ruột, liệt ruột, tắc ruột.

- Không thích hợp cho những bệnh nhân đồng hóa kém hoặc không 
có khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng có trong sản phẩm. 
Không dùng cho bệnh nhân galactosaemia.

- Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi, dùng thận trọng ở trẻ dưới 6 
tuổi.

- Không được tiêm truyền.
- Có thể cần bổ sung magie, đảm bảo cung cấp đủ dịch.
- Có thể sử dụng làm nguồn bổ sung dinh dưỡng hoặc thay thế dinh 

dưỡng hoàn toàn.
Quy cách đóng gói: Chai 200ml
Thời hạn sử dụng: 15 tháng kể từ ngày sản xuất.
Nhà sản xuất: Fresenius Kabi Deutschland GmbH. 
Địa chỉ: 61346 Bad Homburg v.d.H, Germany (Đức)

Thông tin mô tả

Nước, protein sữa, tinh bột biến tính, maltodextrin, dầu thực vật (dầu 
hạt cải, dầu hoa hướng dương), fructose, triglycerid chuỗi trung bình 
(MCT), hương vani tự nhiên, kali citrat, dầu cá, chất nhũ hóa (E 471, 
lecithin đậu nành), natri clorid, cholin hydrogen tartrat, chất điều chỉnh 
độ acid (E 524), vitamin C, chất tạo ngọt tổng hợp (natri cyclamate, 
natri saccharin),  magie oxid, sắt pyrophosphat, kẽm sulfat, vitamin E, 
niacin, acid pantothenic, mangan clorid, đồng sulfat, vitamin B2, 
vitamin B1, vitamin B6, natri florid, beta-caroten, vitamin A, acid folic, 
crôm clorid, kali iodid, natri molybdat, natri selenit, vitamin K1, biotin, 
vitamin D3, vitamin B12.

Thành phần

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của Chi cục ATVSTP 
số 02/2019/ĐKSP.

Tài liệu tham khảo

EPA + DHA
Cholesterol ≤ 6 ≤ 12 mg


