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Paravit™-CF roztok
Vitamínový preparát ve formě roztoku

Paravit™-CF roztok je potravina pro zvláštní lékařské účely. Paravit™-CF roztok 
je určen pro dietetický režim pacientů s  cystickou fibrózou. Paravit™-CF roztok 
obsahuje vyšší množství vitamínů rozpustných v  tucích než běžné potravinové 
doplňky.

Důležitá upozornění
Používejte pod lékařským dohledem. Paravit™-CF roztok se nesmí používat jako 
jediný zdroj výživy a nepředstavuje náhradu pestré stravy. Paravit™-CF roztok byl 
navržen specificky pro pacienty s cystickou fibrózou a měl by být používán pouze 
touto skupinou, jelikož je určen pouze pro osoby s tímto onemocněním. V případě 
konzumace osobami, které netrpí zdravotním postižením, pro něž je Paravit™-CF 
roztok určen, může tento přípravek představovat zdravotní riziko. Paravit™-CF 
roztok se smí používat během těhotenství pouze na základě doporučení lékaře.

Jak se Paravit™-CF roztok používá a uchovává
Pouze pro perorální podání (podání ústy). Paravit™-CF roztok se má užívat s jídlem. 
O  tom, jak máte Paravit™-CF roztok užívat, se poraďte se svým dietetickým 
specialistou na cystickou fibrózu.Uchovávejte při pokojové teplotě, na chladném 
a  suchém místě. Uchovávejte mimo dosah a  dohled dětí. Paravit™-CF roztok 
nepoužívejte, je-li uzávěr na lahvičce poškozen ještě před zahájením užívání 
přípravku. Po otevření spotřebujte do 28 dnů. Paravit™-CF roztok se dodává 
s  kapátkem uzavřeným v  pouzdru. Při přípravě k  použití otevřete lahvičku 
s roztokem tak, že rozlomíte její uzávěr a šroubovací víčko zlikvidujte. Kapátko po 
použití našroubujte na lahvičku místo víčka.

Jaké množství Paravit™-CF roztoku se má užívat
Doporučené výchozí dávkování Paravit™-CF roztok vychází z doporučení organizace 
Cystic Fibrosis Trust 2016 a  z  pokynů ESPEN-ESPGHAN-ECFS pro nutriční péči 
u kojenců, dětí a dospělých s cystickou fibrózou z roku 2016. 
Toto dávkování je následující:

-  Kojenci ve věku 0 až 12 měsíců: 0,125 ml denně, odměřuje se pomocí 
samostatně dodávané stříkačky. Případný nespotřebovaný roztok po 28 
dnech zlikvidujte.

-  Děti ve věku 1 až 8 let: 0,25 ml denně (odměřuje se podle značky 0,25 ml na 
do dávaném kapátku).

-  Děti starší 8 let (včetně dospělých): 0,5 ml denně (odměřuje se jako 
dvojnásobek objemu 0,25 ml podle značky na dodávaném kapátku).

Doporučené denní dávky jsou vyšší než v  případě normálního potravinového 
doplňku. Důvodem je zohlednění potíží s nedostatečným vstřebáváním u pacientů 
s cystickou fibrózou.



Nepřekračujte uvedenou denní dávku.
7 ml tekutého přípravku představuje dostatečný objem na 14 dnů léčby dospělého 
(nebo dítěte staršího 8 let) a na 28 dnů léčby dítěte (ve věku 1 až 8 let). Aby bylo 
zajištěno, že kapátko bude schopno nabrat celých 7 ml roztoku během doby léčby, 
je objem roztoku v lahvičce zvýšen o 1 ml (celkový obsah tudíž činí 8 ml). Na konci 
příslušného období léčby zůstane v lahvičce určité množství roztoku, kterou je třeba 
následně zlikvidovat.

Složení
Vitamín E (DL-α-tokoferyl acetát), triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, vitamín 
K1 (fytomenadion), vitamín A (retinyl palmitát), vitamín D3 (cholekalciferol).

Nutriční hodnoty

Složka Jednotka Na 0,25 ml 
z kapátka Na 100 kcal Na 100 ml

Energie kJ/kcal 2,09/0,50 836/200

Tuky gramy
0,075 (z toho 

nasycených 0,075)
30 (z toho 

nasycených 30)

Sacharidy gramy
0 

(z toho cukry 0)
0 

(z toho cukry 0)

Bílkoviny gramy 0 0

Sůl gramy 0 0

Vitamín A mikrogramy
1 515 

(= 5 000 IU)
303 000 

(= 1 000 000 IU)
606 000 

(= 2 000 000 IU)

Vitamín 
D3

mikrogramy
37,5 

(= 1 500 IU)
7 500 

(= 300 000 IU)
15 000 

(= 600 000 IU)

Vitamín E miligramy
100 

(= 150 IU)
20 000 

(= 30 000 IU)
40 000 

(= 60 000 IU)

Vitamín K1 mikrogramy 5 000 1 000 000 2 000 000

IU = mezinárodní jednotky

Distribuci v ČR zajišťuje: 
NORDIC Pharma, s.r.o., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy
Paravit™-CF roztok je vyroben v Itálii pro ParaPharm Development Limited.
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