
Polymerní výživa MEDISENS® 
 
Polymerní  výživa MEDISENS® (dále také jen "MEDISENS®") je potravina pro zvláštní lékařské účely  s vysokým 1 2

obsahem energie a bílkovin. 

Jedná se o standardní polymerní hyperkalorickou výživu ve formě husté polévky s vysokou energetickou denzitou, 
která je určena k dietnímu postupu při podvýživě nebo při riziku podvýživy s vysokou potřebou energie a bílkovin. 
MEDISENS® je tak možné použít např. u pacientů trpících onkologickým onemocněním nebo u pacientů s Parkinsonovou 
či Alzheimerovou chorobou. 

Jde o nový výrobek tohoto druhu na českém trhu, a to jednak z hlediska jeho formy (nikoli hotový nápoj, ale prášek 
určený k rychlé a snadné přípravě), jednak z hlediska chuti (první slaná chuť ve dvou variantách: žampionová  
a zeleninová). 

 Polymerní výživu je možné chápat jako vysokomolekulární, nutričně definovanou stravu (dietu) s definovaným složením jednotlivých živin.1

 Potraviny pro zvláštní lékařské účely jsou  a) nutričně kompletní potraviny se standardním složením živin, které mohou být jediným zdrojem výživy, pokud jsou používány 2

podle návodu výrobce, b) nutričně kompletní potraviny se složením živin specificky adaptovaným pro dané onemocnění, poruch nebo zdravotní situaci, které mohou být 
jediným zdrojem výživy za předpokladu, že budou používány podle návodu výrobce, c) nutričně nekompletní potraviny s definovaným složením živin nebo složením 
adaptovaným specificky pro onemocnění, poruchu nebo zdravotní situaci, které nejsou vhodné jako jediný zdroj výživy (§ 13 odst. 1 vyhlášky č. 54/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů)
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MEDISENS® je určen pro pacienty trpící podvýživou nebo s rizikem 
podvýživy a pro pacienty, kteří z důvodu svého onemocnění potřebují vysoký 
přísun energie. 

Příklady diagnóz, při kterých je vhodné Medisens používat: 

• onkologická onemocnění, 

• dialyzovaní pacienti, 

• pacienti s IBD (např. Ulcerózní kolitida či Crohnova nemoc) - při 
snášenlivosti laktózy, 

• pacienti po zákrocích v dutině ústní a v horní části GIT, 

• Parkinsonova choroba, 

• Alzheimerova choroba, 

• pacienti po cévní mozkové příhodě, 

• amyotrofická laterální skleróza, 

• zánětlivá a autoimunitní onemocnění 

• atd. 

Každé balení obsahuje 3 porce (polévky) polnohodnotného pokrmu. 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Pro koho  
je  

MEDISENS®  
určen



 

MEDISENS® má za úkol zvýšit příjem energie a bílkovin v rámci celodenní stravy 
v malém množství tekuté stravy. Cílem není doplnění vitaminů a minerálních 
látek, jejichž denní příjem je třeba více individuálně přizpůsobit zdravotnímu 
stavu pacienta a jeho medikaci. Výtečná chuť a jedinečná textura je 
předpokladem pro to, že pacient porci stravy zkonzumuje bez obtíží a včas.     

 

Každé balení MEDISENS® obsahuje 3 porce (sáčky), přičemž z každého sáčku je 
možné připravit plnohodnotný pokrm ve formě husté polévky bez velkých částic. 

Příprava je velice snadná a rychlá – obsah sáčku se zalije 130 ml horké vody  
a promíchá se tak, aby se nevytvořily hrudky. Pokud je vhodné snížit 
energetickou hodnotu, je možné obsah sáčku zalít 200 ml vody. 

Takto připravený pokrm je možné použít také prostřednictvím gastrické 
sondy. Ucpání sondy není pravděpodobné. 
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Co je úkolem  
MEDISENS®



 

Obě chuťové varianty MEDISENS® obsahují 44 % sacharidů, 35 % tuků, 20 % 
bílkovin a 1 % vlákniny z celkové energetické hodnoty pokrmu.  

Účelem MEDISENS® není doplňovat vlákninu, neboť vyšší podíl vlákniny může 
být u řady vážných zdravotních stavů problematický. 

Žampionový krém 

Izolovaná mléčná bílkovina, maltodextrin, syrovátkový permeát (mléko), 
řepkový olej, modifikovaný kukuřičný škrob, houbový extrakt (3 %), 
slunečnicový olej, sůl [(sůl, protispékavá látka (hexakyanoželeznatan 
tetrasodný)], látky zvýrazňující chuť, cibule v prášku, kvasnicový extrakt, 
glukózový sirup, houby (0,4 %), paprika, protispékavá látka (amorfní oxid 
křemičitý). 
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Složení  
MEDISENS® 



Zeleninový krém 

Maltodextrin, izolovaná mléčná bílkovina, zelenina (18 %), bramborový prášek 
v granulích 8 % [( brambory, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, 
stabilizátor (difosforečnan disodný) konzervant (disiřičitan disodný)], regulátor 
kyselosti (kyselina citronová)], mrkev 4 %, cuketa 2 %, cibule 2 %, zelená 
paprika, řepkový olej, syrovátkový permem (mléko), kvasnicový extrakt, sůl 
[(sůl, protispékavá látka (hexakyanoželeznatan tetrasodný)], modifikovaný 
bramborový škrob,  slunečnicový olej, tymián, glukózový sirup,  pepř, česnek, 
protispékavá látka (amorfní oxid křemičitý). 
 

Informace pro alergiky:  
Obě chuťové varianty obsahují mléko. Vyrobeno v závodě, kde se zpracovávají 
vejce a potravinářské suroviny obsahující lepek.  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Složení  
MEDISENS® 



 

Doporučuje se zkonzumovat 1 až 2 porce (sáčky) MEDISENS® denně, pokud lékař 
nedoporučí jinak. V případě potřeby se obsah sáčku rozdělí na dvě části  
a postupně během dne si pacient připraví dvě porce.  
 

Po otevření sáčku je možné uzavřený obsah skladovat v suchu a chladu po dobu 
jednoho měsíce. Po rozmíchání s vodou je nutné vše zkonzumovat do 24 hodin. 
 

Příprava: Obsah sáčku se zalije 130 ml horké vody a promíchá se tak, aby se 
nevytvořily hrudky. Takto připravený pokrm je možné následně požít jak teplý, 
tak studený, dle preferencí pacienta. 

Připravený pokrm je možné použít také pomocí gastrické sondy. 

Je-li potřeba snížit energetickou hodnotu (množství kJ/kcal na 1 ml), doporučuje 
se zalít obsah sáčku 200 ml vody. V takovém případě je energetická hodnota 
pokrmu 6,5 kJ/1,6 kcal/1ml). 
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Doporučené 
dávkování  
a příprava  

MEDISENS® 



 

✓ Snadná a rychlá příprava – stačí zalít obsah sáčku horkou vodou, 
promíchat a 3 minuty vyčkat 

✓ První slaná chuť na českém trhu 

✓ Snadné polykání 

✓ Lze konzumovat teplé i studené 

✓ Nekomplikované skladování bez zvláštních požadavků na teplotu  
a snadný transport (lze s sebou pohodlně brát i na cesty), nízká hmotnost 
balení 

✓ Nová (slaná) chuť odpovídající preferencím českého spotřebitele 

✓ Lze použít i u pacientů, kteří mají zavedenou gastrickou sondu, a to 
nejen při domácím použití, ale také v rámci lůžkového zdravotnického 
zařízení (chuť a vůně výrobku je pro pacienta důležitá a velmi zřetelná  
i při podávání gastrickou sondou) 
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Výhody 
MEDISENS® 



 

MEDISENS® splňuje veškeré požadavky na potraviny pro zvláštní lékařské účely, 
dané evropskou i českou legislativou. 

MEDISENS® byl v ČR řádně notifikován prostřednictvím Registru ohlášených 
potravin (ROP) a je možné jej vyhledat zde: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/
Registr/ROP/Potravina 

MEDISENS® v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) ZDE. 
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Zákonné 
požadavky na 
MEDISENS®  

a další informace

https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/ROP/Potravina
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/ROP/Potravina
http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data%5Bsearch_for%5D=medisens&data%5Bcode%5D=&data%5Batc_group%5D=&data%5Bmaterial%5D=&data%5Bpath%5D=&data%5Breg%5D=&data%5Bradio%5D=none&data%5Brc%5D=&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-yes&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-no&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-def&data%5Bwith_adv%5D=0&search=Vyhledat&data%5Blisting%5D=20


 

• MEDISENS® není určen pro děti mladší 3 let 

• MEDISENS® je třeba užívat pod kontrolou lékaře či nutričního terapeuta 

• MEDISENS® není určen jako jediný zdroj živin v rámci celodenní stravy 

Smluvním výrobcem polymerní výživy MEDISENS® je česká společnost Nutrition 
Improvement s. r. o.  

Výroba probíhá ve Francii. 

Další informace o MEDISENS® je možné najít na webových stránkách české 
společnosti Nutrition Improvement s. r. o. www.medisens.cz. 
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Důležitá 
upozornění  

a další informace 



Časté otázky pacientů (FAQ) 

Proč je polymerní výživa MEDISENS® v prášku, nikoli 
jako tekutá strava, stejně jako konkurenční výrobky 

Je to nejen kvůli povaze použitých surovin, které 
umožňují rychle vytvořit dokonalou texturu polévky  
a následně snadnou konzumaci, ale také pro dosažení 
výtečné chuti a zachování optimální biologické hodnoty,  
a tedy i stravitelnosti použitých surovin. Nízká hmotnost 
jednoho balení také vychází vstříc rodinným 
příslušníkům nemocných, kteří si v lékárnách na velkou 
váhu výživy (balení) v tetrapaku často stěžují a jejich 
transport ve větším množství je častým problémem.  

Mohou MEDISENS® užívat i lidé trpící alergií na lepek 
či celiaci? 

MEDISENS® neobsahuje žádnou složku s lepkem, ale 
vyrábí se v závodě, který zpracovává i suroviny 
obsahující lepek. Z tohoto důvodu nemůže být označen 
jako “bezlepkový". 

Mohou MEDISENS® užívat i lidé trpící alergií či 
nesnášenlivostí laktózy? 

MEDISENS® obsahuje izolovanou mléčnou bílkovinu  
a syrovátkový permeát (mléko), proto není vhodný pro 
pacienty trpící alergií či nesnášenlivostí laktózy. 

V jakých příchutích je polymerní výživa MEDISENS® 
dostupná? 

Aktuálně se MEDISENS® na český trh dodává ve dvou 
chuťových variantách, a to jako žampionový  
a zeleninový krém. 

Kde je možné MEDISENS® zakoupit? 

MEDISENS® je možné zakoupit v lékárnách sítě Dr. Max. 

Mohu MEDISENS® zakoupit, i když nemám recept od 
lékaře? 

Ano, MEDISENS® je volně prodejná potravina pro zvláštní 
lékařské účely.  

Mohou MEDISENS® užívat i děti? 

Polymerní výživa MEDISENS® není určena pro děti 
mladší 3 let. Vždy je třeba MEDISENS® užívat pod 
kontrolou lékaře či nutričního terapeuta. Pokud tedy 
zvažujete podávání polymerní výživy MEDISENS® 
Vašemu dítěti, nejdříve tuto možnost zkonzultujte  
s ošetřujícím lékařem či nutričním terapeutem. 
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Proč není MEDISENS® určen jako jediný zdroj živin  
v rámci celodenní stravy? 

MEDISENS® má za úkol zvýšit příjem energie a bílkovin 
v rámci celodenní stravy v malém množství tekuté 
stravy. Jeho cílem není doplnění vitaminů a minerálních 
látek, jejichž denní příjem je třeba více individuálně 
přizpůsobit zdravotnímu stavu pacienta a jeho medikaci.  

Předpokládá se, že MEDISENS® bude u pacientů 
kombinován i s dalšími přípravky klinické výživy podle 
aktuálních potřeb pacienta. I z tohoto důvodu se 
zdůrazňuje nutnost předchozí konzultace s lékařem či 
nutričním terapeutem, který celkově nastaví stravování 
pacienta tak, aby odpovídalo jeho individuálním  
a specifickým požadavkům. 

Kde mohu o polymerní výživě MEDISENS® získat více 
informací? 

Informace o polymerní výživě MEDISENS® jsou dostupné 
na webových stránkách www.medisens.cz.  

Pokud si připravím porci polévky MEDISENS® (zaliji 
prášek horkou vodou), do kdy nejpozději musím tuto 
porci zkonzumovat? 

V takovém případě se doporučuje připravenou porci 
zkonzumovat nejpozději do 24 hodin od přípravy. 

Pokud si porci (obsah sáčku) MEDISENS® rozdělím 
např. na dvě menší a spotřebuji pouze jednu část, jak 
dlouho mohu zbytek prášku skladovat? 

V případě, že si obsah sáčku rozdělíte na dvě porce, 
doporučuje se spotřebovat (připravit) si je během jednoho 
dne. Po otevření sáčku je možné uzavřený obsah 
skladovat v suchu a chladu po dobu jednoho měsíce. 

Proč je nutné polymerní výživu MEDISENS® užívat 
pod kontrolou lékaře či nutričního terapeuta? 

Lékař či nutriční terapeut je schopen vyhodnotit 
celkovou situaci pacienta a navrhnout jeho stravování 
tak, aby odpovídalo dané situaci a jeho aktuálním 
výživovým potřebám.
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