
Příbalová informace pro uživatele

Paravit™-CF tobolky
Vitamínový preparát v měkkých želatinových tobolkách

Paravit™-CF tobolky je potravina pro zvláštní lékařské účely. Paravit™-CF tobolky je určen pro dietetický režim 
pacientů s cystickou fibrózou. Paravit™-CF tobolky obsahuje vyšší množství vitamínů rozpustných v tucích 
než běžné potravinové doplňky.
Důležitá upozornění
Používejte pod lékařským dohledem. Paravit™-CF tobolky se nesmí používat jako jediný zdroj výživy 
a nepředstavuje náhradu pestré stravy. Paravit™-CF tobolky 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 tobolky určen, 
může tento přípravek představovat zdravotní riziko. Paravit™-CF tobolky se smí používat během těhotenství 
pouze na základě doporučení lékaře. Paravit™-CF tobolky není doporučen pro děti mladší 3 let. Pro tuto 
věkovou skupinu je doporučen přípravek Paravit™-CF roztok.
Jak se přípravek Paravit™-CF tobolky používá a uchovává
Upozornění: Paravit™-CF tobolky není určen k  parenterálnímu použití. Paravit™-CF tobolky se má užívat 
s  jídlem. O  tom, jak máte Paravit™-CF tobolky 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.
Kolik Paravit™-CF tobolek se má užívat
Doporučené výchozí dávkování Paravit™-CF tobolky 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:  - Děti ve věku 3 až 8 let: jedna tobolka denně. 

- Děti starší 8 let (včetně dospělých): dvě tobolky denně.
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.

Složení
Triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, vitamín E (DL-α-tokoferyl acetát), želatina, stabilizátory: glycerol 
(E422) a  včelí vosk (E901); vitamín K1 (fytomenadion), vitamín  A  (retinyl palmitát), barviva: měďnaté 
komplexy chlorofylinů (E141ii), oxid titaničitý (E171); vitamín D3 (cholekalciferol), emulgátor: sójový 
lecitin; barvivo: oxid železa (E172).



Nutriční hodnoty

Složka Jednotka Na tobolku Na 100 kcal Na 100 g

Energie kJ/kcal 14/3 1 995/447

Tuky gramy
0,3 

(z toho nasycených 0,3)
39 

(z toho nasycených 38)

Sacharidy gramy
0,07 

(z toho cukry 0,01)
10 

(z toho cukry 1)

Bílkoviny gramy 0,1 21

Sůl gramy 0 0

Vitamín A mikrogramy
1 500 

(= 5000 IU)
50 000 

(= 166 666 IU)
232 126 

(= 773 754 IU)

Vitamín D3 mikrogramy
37,5 

(= 1500 IU)
1 250 

(= 50 000 IU)
5 803 

(= 232 126 IU)

Vitamín E miligramy
100 

(= 150 IU)
3 333 

(= 5 000 IU)
15 475 

(= 23 212 IU)

Vitamín K1 mikrogramy 5 000 166 666 773 754

IU = mezinárodní jednotky
Neobsahuje soli. Obsahuje složku ze sójových bobů, ovšem žádné jiné potenciální alergeny podle nařízení 
EU.
Alergeny jsou zvýrazněny tučně.

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