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Specifikus csoportoknak szánt élelmiszerek

Korábban:  A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről 

szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szabályozta
DE! 
• egyre változatosabb és különféle célokra szolgáló élelmiszerek jelentek meg 
a piacon
• a „különleges táplálkozási célú élelmiszerek” fogalom eltérő értelmezése • a „különleges táplálkozási célú élelmiszerek” fogalom eltérő értelmezése 
• egyre több élelmiszert forgalmaznak különleges táplálkozási célú 

élelmiszerként 
• hasonló élelmiszer különböző tagállamokban különböző kategóriákban 

(jogbizonytalanság, verseny torzulása)
• újabb jogszabályok elfogadása (étrend-kiegészítő, tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állítás, vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb 
anyagok élelmiszerekhez adása) 

Szükségessé vált a jogi megközelítés módosítása, új szabályozás 
kialakítása.



Az Európai Parlament és a Tanács 609/2013/EU rendelete a csecsemők és kisgyermekek 

számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás 

céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről

2013. június 29-én megjelent
2013. július 20-án hatályba lépett
3 év türelmi idő után 2016. július 20-tól kötelezően alkalmazandó!

Különleges táplálkozási célú élelmiszer helyett Specifikus csoportoknak szánt élelmiszer

Új Európai Uniós rendelet

Különleges táplálkozási célú élelmiszer helyett Specifikus csoportoknak szánt élelmiszer

Keretszabályozás alá eső termékcsoportok:
• csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek (anyatej-helyettesítő és 

anyatej-kiegészítő tápszerek, a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerek és bébiételek)
• orvosi felügyelet alatt álló betegek számára készült élelmiszerek (speciális 

gyógyászati célra szánt élelmiszerek)
• testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a teljes napi étrendet helyettesítő 

élelmiszerek, nagyon alacsony energiatartalmú étrendek

Ami a korábbiakhoz képest kimaradt:

• Nagy izomerő kifejtését elősegítő, elsősorban sportolóknak szánt élelmiszerek

• Szénhidrát-anyagcserezavarokban szenvedőknek készült diabetikus élelmiszerek



• Arra a néhány jól ismert és pontosan meghatározott élelmiszer kategóriára, 

amelyek nélkülözhetetlenek bizonyos állapotok esetén és/vagy 

elengedhetetlenek a lakosság egyes jól meghatározott, veszélyeztetett 

csoportjainál a táplálkozási igény kielégítéséhez, általános rendelkezéseket 

határoz meg. 

• Rendelkezik a hatálya alá tartozó termékcsoportokba tartozó élelmiszerekhez 

hozzáadható vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, karnitin és taurin, 

A rendelet célja

hozzáadható vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, karnitin és taurin, 

nukleotidok, kolin és inozit vegyületformáiról, és e lista módosítási 

lehetőségeiről .

• Intézkedéseket határoz meg azokkal a termékcsoportokkal kapcsolatban, 

amelyek jelenleg különleges táplálkozási célú élelmiszerként vannak 

forgalomban, de nem tartoznak e rendelet hatálya alá.



• Alkalmasság azon személyek táplálkozási igényeinek kielégítésére, és 
megfelelőség azok számára akiknek szánják (általánosan elfogadott 
tudományos adatok alapján) 

• Semmilyen olyan anyagot nem tartalmazhatnak olyan mennyiségben, 
hogy veszélyeztesse azok egészségét, akiknek szánják 

• A hozzáadott anyagok biológiai hasznosíthatósága, megfelelősége 
azok számára, akiknek szánják 

Az összetételre és tájékoztatásra vonatkozó 
általános követelmények

azok számára, akiknek szánják 

• A címkézés, kiszerelés, reklámozás nem lehet megtévesztő, nem 
tulajdoníthat a terméknek emberi betegség megelőzésére, kezelésre, 
gyógyítására vonatkozó tulajdonságot, és ilyenre nem is utalhat, de 
tájékoztatnia kell az élelmiszer megfelelő használatáról 

• Az előzőek nem akadályozhatják olyan hasznos információk, ajánlások 
terjesztését, amelyek kizárólag orvosi, táplálkozástudományi, 
gyógyszerészeti, anya- és gyermekgondozási szakembereknek 
szólnak.



I. Csecsemők és kisgyermekek számára 
készült élelmiszerek

WHO ajánlás: 

• Kizárólagos anyatejes táplálás a 6. hónapig

• 12 hónapos korig megfelelő kiegészítő táplálás mellett folytatott szoptatás

Anyatejes táplálás előnyei az anya szempontjából:

• csökkenti a szülés utáni vérzést (oxitocin-felszabadulás)

• növeli a vér prolaktin koncentrációját → laktációs amenorrhea (családtervezés)• növeli a vér prolaktin koncentrációját → laktációs amenorrhea (családtervezés)

• alacsonyabb mell – és petefészekrák morbiditás, a posztmenopauzális oszteoporózis
alacsonyabb rizikója

• olcsó és környezetbarát

• kalóriaigényes, ezért elősegíti a szülés előtti alak visszanyerését

• kényelmi szempontok:

– steril, nem romlik meg

– nem szükséges külön eszköztár a szoptatáshoz

– „kéznél” van, amikor csak a baba igényli

– mindig megfelelő hőmérsékletű

• pszichés hatások (érzelmi biztonság, szoros kötődés)



Az anyatejes táplálás előnyei

Anyatejes táplálás előnyei a baba szempontjából:

• minden összetevőt tartalmaz, amely szükséges a csecsemő egészséges 
fejlődéséhez 

• összetétele folyamatosan változik a csecsemő szükségleteinek, életkorának 
megfelelően (koraszülés esetén az anya tejének fehérjetartalma és 
energiaértéke a szokásosnál nagyobb)

• az előtej (colostrum) immunológiai szempontból értékes anyagokat tartalmaz 
(első védőoltás)(első védőoltás)

• a gyakori szoptatás elősegíti az élettani sárgaság feloldódását, ill. az élettani 
súlyvesztés (a szül. súly 10%-a lehet) mihamarabbi visszanyerését

• a baba számára csökkenti az elhízásra való hajlamot, a cukorbetegség, szív-
érrendszeri megbetegedések esélyét

• elegendő folyadékot tartalmaz, még meleg időjárás esetén sem szükséges 
folyadékpótlás

• serkenti a koraszülött csecsemők agytörzsi fejlődését, így a korai 
légzésszünetek kialakulásának esélyét.

• a szopómozgás segíti az állkapocs, a fogak és a szájizomzat egészséges 
fejlődését



Anyatej összetétele

Komponens Képviselői

Szénhidrátok laktóz, oligoszacharidok, glikopeptidek, bifidus faktorok

Zsírok
Foszfatidil-etanolamin/kolin/szerin/inozitol palmitinsav és olajsav 

észterei, karotinoidok, zsírsavak, foszfolipidek, trigliceridek, szterinek

Fehérjék
α- laktalbumin, β-laktoglobulin, kazein, enzimek, növekedési faktorok, 

hormonok, laktoferrin, lizozim, immunglobulinok (IgA)hormonok, laktoferrin, lizozim, immunglobulinok (IgA)

Vitaminok összes vitamin (K vitamin nyomnyi mennyiségben)

Ásványi anyagok Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO3
-, SO4

2-, PO4
3-citrát ion

Nyomelemek
króm, kobalt, réz, fluor, jód, vas, mangán, molibdén, nikkel, szelén, 

cink

Nitrogén tartalmú 

vegyületek

kreatin, kreatinin, glükózamin, nukleinsavak, nukleotidok, poliaminok, 

karbamid, húgysav

Sejtes elemek epitél sejtek, leukociták, limfociták, makrofágok, neutrofil granulociták



Szénhidrátok

Összesen 12-15 g/100ml

• Laktóz (7 g/100ml): 
energia 

 fokozott Ca abszorpció

KIR felépítésében fontos szerepet játszó galaktolipidek szintézisének kiinduló anyaga
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• Oligoszacharidok(5-8 g/100ml): 3-20 monomer egységet tartalmazó cukrok

Alapszerkezet: 

– redukáló végen található laktóz egység

– N-acetil-laktózamin egységek 

– Szializáció és/vagy fukoziláció

Nagy szerkezeti diverzitás: több 100 szerkezet

Az összetétel változik a laktáció során, illetve egyének között



Az oligoszacharidok biológiai funkciói

• nincs konkrét tápláló funkciójuk az utódra nézve 

• Kialakítják és táplálják az egészséges bélflórát

• Védelem a kórokozók ellen

 Szerkezeti hasonlóságok/azonosságok a sejtfelszíni 
glikokonjugátumokkal

 Baktériumokon oligoszacharid kötő fehérjék: lektinek, Toll-like
receptorokreceptorok
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Az oligoszacharidok hozzákötődnek a baktériumsejt 
felszínéhez, ezzel meggátolva annak kötődését a bélfalhoz.



Anyatejes táplálás – védelem az allergia és a 
fertőző betegségek ellen

Immunglobulinok (IgA): a baba korának megfelelően, illetve az anya környezetében lévő 
kórokozók hatására változnak

Immunsejtek (leukociták, limfociták, makrofágok, neutrofil granulociták)

Lactobacillus bifidus: Egyidőben zajlik a bifidus-kolonizáció és az immunrendszer érése 

• bélflóra jelentősége: Legnagyobb immun-szervünk a GALT (Gut-Associated Lymphoid
Tissue)

Anyatej oligoszacharidok

• prebiotikumok

• patogénekkel szembeni védelem (szolubilis receptoranalógok + sejtfelszíni cukormintázat)

Az anyatejes táplálás csökkenti a következő betegségek rizikóját, súlyosságát:
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Hasmenéses betegségek 

Középfülgyulladás

Alsó légúti fertőzések

Húgyúti fertőzések

Sepsis

Bakteriális meningitis

Botulizmus

Nekrotizáló enterokolitisz

Crohn betegség

Colitis ulcerosa

Bölcsőhalál

allergiás betegségek



Az anyatej összetétele 

Zsírok (4,5 g/100 ml)
• Össz energiabevitel 40-50 % zsírból

• Lipoprotein lipáz tartalom → Gyors gyomorürülés

• Esszenciális hosszú szénláncú zsírok (arachidonsav és dokozahexaénsav)

• mennyisége és aránya az anya táplálkozásától függően napról napra változik
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Fehérjék (0,8–1,2 g/100ml)

• nem testidegen, magas biológiai értékű fehérjék (fajazonosak)

• szabad As-k: gyors növekedés elősegítése

• α-laktalbumin: kazein = 70:30  →   könnyű emésztés



Az anyatej és a tehéntej

Összetevő (g/100 ml) Érett anyatej Tehéntej

Fehérje 0,8–1,2 3,3

Kazein 0,4 2,5

Laktalbumin 0,4 0,2

Laktoglobulin – 0,2

Zsír 4,5 3,8

Tejcukor 7,0 4,7

Ásványi anyagok 0,2 0,7

Energia (kcal/100 ml) 60–70 70

13



A szoptatás kontraindikációi

Anya: 

• fertőzéses megbetegedések (aktív TBC, HIV, Herpes simplex-emlő, ebola, 
marburg)

• egyéb betegségek (súlyos veseelégtelenség, SLE központi idegrendszeri 
vasculitisszel, stb.)

• diagnosztikus vagy terápiás célból adott radioaktív izotóp vagy egyéb 
radioaktív expozíció (amíg a radioaktivitás jelen van)

• gyógyszeres kezelés (kemoterápia, antimetabolitok, stb.)• gyógyszeres kezelés (kemoterápia, antimetabolitok, stb.)

• drog abúzus

Csecsemő:

• nyelési képtelenség (nyelőcső fejlődési rendellenesség, szájpadhasadék)

• bizonyos anyagcsere betegségek (galaktozémia, laktóz intolerancia, 
fenilketonuria, cisztás fibrózis)

Tápszeres táplálás indikációi:

• kontraindikált szoptatás

• az anyatej elégtelen mennyisége, vagy teljes hiánya

• elválasztás
14



Tápszeres táplálás

A megfelelő tápszer kiválasztása elsősorban a gyermekorvos feladata.

A tápszerválasztás szempontjai:

• Életkor

• Születési súly (2500g <)

• Jelenlegi testsúly

• Tápláltsági állapot

• Allergia vagy hajlam az allergiára

• Veleszületett anyagcserezavar

• Genetikai rendellenesség

• Az emésztőrendszer állapota (fejlettség, reflux, nyelési nehézség stb.)

1. Anyatej-helyettesítő tápszerek: Egészséges csecsemőknek 6 hónapos korig 
kizárólagos táplálékforrásként alkalmazhatók, az anyatej hiánya vagy csökkent 
termelődése esetén

2. Anyatej-kiegészítő (követő, elválasztási, follow on, follow up 2-es, 3-as) tápszerek: 
Egészséges csecsemőknek 6 hónapos kor után, az anyatejes táplálás kiegészítésére és 
a vegyes táplálkozás bevezetésére

15



1. Anyatej-helyettesítő tápszerek

• mennyiségi és minőségi összetételében egyaránt az anyatej összetételét 
próbálja megközelíteni

• módosított összetételű tehéntejfehérje alapú tápszerek

• csökkentett fehérje tartalom

• magasabb szénhidrát koncentráció

• a csecsemő igényeinek megfelelő a vitamin és ásványi anyag tartalma 
(Fe!)

• összetételét, az egyes összetevők minimum és maximum értékeit az 
Európai Gyermek Gasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozási 
Társaság irányításával egy nemzetközi grémium határozza meg

• az opcionális összetevők minimum és maximum értékeit is szabályozzák

• prebiotikumok (a rövid láncú, kis molekulasúlyú galakto-oligoszacharidok
(GOS) és a hosszú láncú, nagy molekulasúlyú frukto-oligoszacharidok
(FOS) 9:1 keverékei)

• Probiotikumok

• LCP

• nukleotidok
16



1. Anyatej-helyettesítő tápszerek

Tápszer GOS/
FOS

Bifidus kultúra LCP zsírsavak Egyéb

BEBA PRO 
1

Bifidobacterium 
lactis (106 cfu/g 
por)

ARA: 7,9 mg, 
DHA: 7,9 mg;

Kolin: 12,1 mg; Inozit: 10,3 
mg; Taurin: 5,1 mg; Karnitin: 
1,2 mg

Humana 1 GOS ARA: 6,4 mg; 
DHA: 6,4 mg

Milumil 1 + DHA: 0,01 g L-karnitin: 1,5 mg; Kolin: 12 
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Milumil 1 + DHA: 0,01 g L-karnitin: 1,5 mg; Kolin: 12 
mg; Inozitol: 3,9 mg; Taurin: 
5,3 mg

Milupa 1 + ARA: 6,4mg, 
eikozapentaénsav: 
1,4mg/100 ml, 
DHA: 6,4 mg.

L-karnitin: 1,6 mg; Kolin: 12 
mg; Inozitol: 3,8 mg; Taurin: 
5,3 mg

HIPP 1 BIO 
Combiotik

GOS Lactobacillus
fermentum 
CECT5716

LCP: 16 mg Karnitin: 1,9 mg Kolin: 12 
mg; Inozitol: 6,9 mg



2. Anyatej-kiegészítő tápszerek

Egészséges csecsemőknek 6 hónapos kor után, az anyatejes táplálás
kiegészítésére és a vegyes táplálkozás bevezetésére, akár 12–18 hónapos 
korig. Kizárólagos tápanyagforrásként nem alkalmazhatók! 

• összetételükre nemzetközi rendelkezések

2-es tápszerek 6 hónapos kortól: Beba Pro 2, Milumil 2, Novalac 2, Humana 
2, Milupa 2, Hipp 2 Bio Combiotik2, Milupa 2, Hipp 2 Bio Combiotik

3-as jelűek (babatejek) 9 hónapos kortól: Hipp 3 Bio Combiotik, Milumil 3, 
Milupa 3, BEBA Pro 3

18



II. Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek

• különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszer – (indikáció!)

• kizárólag orvosi felügyelet mellett használható 

• olyan betegek - köztük csecsemőkorú betegek - kizárólagos vagy részleges 
táplálására szolgál, akiknél a természetes eredetű tápanyagok vagy azok 
metabolitjainak felvétele, emésztése felszívódása, feldolgozása vagy kiválasztása 
korlátozott, csökkent, vagy zavart, valamint más orvosilag meghatározott 
tápanyagszükséglet áll fenn, és ez nem biztosítható a hagyományos étrend 
megváltoztatásával, más különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerrel vagy e megváltoztatásával, más különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerrel vagy e 
kettő kombinációjával.(pl. rosszindulatú daganatos betegségek, cukorbetegség, 
májbetegség, vesebetegség vagy esetleg műtét utáni lábadozás időszaka).

• gyártói felhasználási előírással összhangban lévő használatának biztonságosnak, 
előnyösnek és hatásosnak kell lennie azon személyek különleges táplálkozási 
igényének kielégítésében, akiknek szánták, és ezt általánosan elfogadott tudományos 
adatokkal kell igazolni.

• gyógyszertári forgalomban kaphatóak, amelyeket szakorvos vagy háziorvos írhat fel a 
táplálásterápia során.

• emberi betegségek megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó 
tulajdonságot tulajdonítani, vagy erre utalni tilos



A speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek 
csoportjai I.

a) tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű élelmiszer szokásos tápanyag-
összetétellel, amely a gyártó utasításaival összhangban történő felhasználás mellett 
egyedüli tápanyagforrásul is szolgálhat azok számára, akiknek szánják; 

• Felnőttek és 6 éves életkor feletti gyermekek részére:

Enterális táplálásra: Pl. Fresubin Energy drink, Nutricia Nutridrink, Medidrink Plus

Szondán át alkalmazható: Pl. Nutrison Advanced Peptisorb, Fresubin 2 kcal HP

• 1 és 6 éves kor, illetve 8 és 20 kg-os testtömeg közötti gyermekek részére:

Az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerek tápanyag-összetételén 
alapul, betegség kapcsán kialakult alultápláltság és csecsemőkori növekedésbeni
elmaradás esetén 

Enterális táplálásra : Pl. Infatrini Peptisorb

Szondán át alkalmazható: Pl. Nutrini, Nutrini Peptisorb, Nutrini Multi Fibre

b) tápanyagtartalom szempontjából teljes értékű élelmiszer kifejezetten a betegséghez, 
rendellenességhez vagy egészségi problémához igazított tápanyag-összetétellel, 
amely a gyártó utasításaival összhangban történő felhasználás mellett egyedüli 
tápanyagforrásul szolgálhat azok számára, akiknek szánják; 

Pl. Fresubin Hepa Drink, krónikus májelégtelenségben (Magas energiatartalmú, 
csökkentett folyadéktartalmú, nátriumszegény)



A speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek 
csoportjai II.

c) tápanyagtartalom szempontjából nem teljes értékű élelmiszer szokásos 
tápanyagtartalommal vagy kifejezetten a betegséghez, rendellenességhez vagy 
egészségi problémához igazított tápanyag-összetétellel, amely nem alkalmas arra, 
hogy kizárólagos tápanyagforrásul szolgáljon. 

Pl. Fresubin 5 kcal SHOT, általában anorexiában vagy megnövekedett 
energiaigény esetén (Kis volumenű, nagyon magas energiatartalmú, hosszú és energiaigény esetén (Kis volumenű, nagyon magas energiatartalmú, hosszú és 
közepes szénláncú triglicerideket tartalmaz.)

Fresubin Jucy Drink, fokozott fehérje- és energiaigénnyel vagy zsír 
malabszorpcióval társuló alultápláltság esetén (Magas energiatartalmú, zsír- és 
rostmentes )

Fresubin Protein Energy Drink , Nutricia Nutridrink Protein, fokozott fehérje-
és energiaszükségletű betegeknek.(Fehérjében gazdag, magas energiatartalmú)



Táplálásterápia a daganatos kezelés egyes fázisaiban II. 

A tápszerek a daganatos állapot bármely fázisában elősegíthetik a 
daganatellenes kezelés eredményességét.

Diagnóziskor:
A speciális tápszerek, magas energiatartamuk révén biztosítják a szükséges 
energiát. Megfelelő tápanyagellátást jelentenek a daganatellenes kezelésre 
való felkészüléshez.

A terápia során:
A megváltozott ízérzékelés, szaglás, stb. miatti étvágycsökkenésre megoldást A megváltozott ízérzékelés, szaglás, stb. miatti étvágycsökkenésre megoldást 
jelenthet a speciális tápszerek széles ízválasztéka, amely biztosítja, hogy 
mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A tápszerek a megfelelő 
tápanyagellátás révén segítenek a súlycsökkenés megelőzésében, elkerülve 
így a veszélyes mértékű fogyást.

Az utókezelés alatt:
A speciális tápszerek széles választékban hozzáférhetőek, ezért hosszútávon 
is fogyaszthatók anélkül, hogy unalmassá válnának. Emellett kiválóan 
illeszthetők a mindennapi életbe és étrendbe, hagyományos ételekkel is 
kombinálhatók.



Táplálásterápia a daganatos kezelés egyes fázisaiban II. 

Összetevők általában: 
Fehérje (joghurt és tejsavó fehérje, szója, borsó) koncentrátum, növényi 
olajok (repcemag- és napraforgóolaj), szacharóz, izomaltulóz, maltodextrin, 
vitaminok, karotinoidok, ásványi sók, nyomelemek

Specifikus követelmények:
• Összetételre vonatkozó különös követelmények (A kötelező jelölésnek 

tartalmaznia kell: a rendelet tervezet mellékletében lévő valamennyi vitamin 
és ásványi anyag mennyiségét, amennyiben a termékben jelen vannak, de és ásványi anyag mennyiségét, amennyiben a termékben jelen vannak, de 
nem tartalmazhatja a beviteli referencia értékek %-át,  a fehérje, szénhidrát 
és zsír egyes komponenseinek mennyiségét és/vagy és vagy egyéb 
tápanyagok és komponenseik mennyiségét, amelyek deklarálása szükséges 
lenne a termék megfelelő felhasználásához, osmolaritás vagy osmolatlitás, 
ha szükséges, a fehérje és/vagy fehérje hidrolizátum forrása és természete.)

• Növény-védőszerekkel és maradékaikkal kapcsolatos követelmények 
• Címkézés, kiszerelés, reklámozás (állítások) követelményei  (Tápanyag-

összetételre és egészségre vonatkozó állítások alkalmazása tilos. Pl. A C-
vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez)



Speciális tápszerek csecsemőknek

Valamely speciális indikációs terület kielégítését célzó készítmények.

a) Fehérje hidrolizátumok (részleges vagy teljes)

b) Aminosav hidrolizátumokat tartalmazó készítmények

c) Rizs- és szentjánoskenyérfa-mag alapú tápszerek

d) Szója alapú tápszerek

e) Anyagcserezavarok tápszerei (laktóz-intolerancia, galaktozémia, PKU, TYR)

f) Antireflux tápszerek

g) Tápszerek hasmenés esetén

h) Koraszülött tápszerek
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a) Fehérje hidrolizátum tápszerek

Tehéntejfehérjéből (kazein vagy savófehérje), szarvasmarha vagy 
sertéskollagénből

• parciálisan hidrolizált /HA (többnyire 1500 - 5000 Dalton molekulasúlyú 
polipeptidek)

Allergia prevenciójára

6 hó alatt: Milumil HA 1 Optima, BEBA H.A. 1 PRO6 hó alatt: Milumil HA 1 Optima, BEBA H.A. 1 PRO

6 hó felett: Milumil HA 2 Optima, BEBA H.A. 2 PRO

• extenzíven hidrolizált (1500 Daltonnál kisebb polipeptidek)

Tehéntejfehérje allergia esetén (a tejallergiás csecsemők legalább 90 %-a 
tünetmentes)

Allergia, akut- és krónikus hasmenés, felszívódási zavarok

6 hó alatt: Milumil Pregomin (laktózmentes is), Milumil Pepti Pronutra, 
HIPP HA 1 Combiotik, Novalac Allernova

6 hó felett: Hipp HA 2 Combiotik, Milumil Pepti Plus 2 Pronutra
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b) Aminosav hidrolizátumokat tartalmazó tápszerek

Tehéntejfehérje-allergia és többszörös táplálékfehérje-intolerancia 
esetén

Indikációk:

• Az emésztés és felszívódás súlyos zavara

• súlyos, hidrolizátumokra sem reagáló multiplex vagy 
tehéntejfehérje iránti túlérzékenységtehéntejfehérje iránti túlérzékenység

• perzisztáló gasztrointesztinális, légúti és bőrtünetek (pl. ekcéma)

• parenterális táplálásról enterálisra való áttérés

• elmaradó súlynövekedés

Kizárólagos és kiegészítő táplálásra is alkalmas.

Neocate LCP
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3. c) Rizs- és szentjánoskenyérfa-mag alapú tápszerek

Szénhidrátot (szacharóz és keményítő) magasabb, növényi zsiradékot 
alacsonyabb összmennyiségben, valamint élelmi rostanyagokat tartalmaznak.

Szentjánoskenyérfa (Ceratonia siliqua, Fabaceae) lisztté őrölt magja

Indikációs terület:

• Tehéntej- vagy/és szójafehérje iránti, továbbá 
táplálékfehérje iránti multiplex - esetleg 
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táplálékfehérje iránti multiplex - esetleg 
laktózintoleranciával is társult – túlérzékenység

• laktózintolerancia

• posztenteritiszes szindróma

• allergén-eliminációs diéta

• tehéntejfehérje iránti túlérzékenység 
kialakulásának megelőzése

4 hónapos életkor felett, kiegészítő táplálásra.

Beba Sinlac

Milumil Sinemil



d) Szója alapú tápszerek

Szójafehérje izolátumot tartalmaznak, laktóz- és így galaktózmentesek. 

Alacsonyabb biológiai értékű fehérjék (metionin szupplementáció).

• fitoösztrogén tartalom

• allergizálhat (szójaterhelés!)

• koraszülötteknek nem javasolt

Szűk indikációs terület:

• Galaktozémia

• kongenitális primer alaktázia

• IgE-mediált tejallergia, de csak hat hónapos kor után 

• laktóz intolerantia

• vegetáriánus diétához ragaszkodó szülők

• Újszülött kortól és kiegészítő táplálásra

Humana SL, Nutrilon Soja
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e) Anyagcserezavarok tápszerei I. 

• Cisztás fibrózis: Milupa Cystilac kizárólagos és kiegészítő táplálásra, nagy 
energiatartalmú (441 kJ/105 kcal)

Magas biológiai értékű hidrolizált fehérje (savó és kazein hidrolizátum), élelmi rost, 
könnyen emészthető közepes láncú zsírsavak (MCT), hosszú szénláncú zsírsavak (LCP 
Milupan)

• Laktóz-intolerancia: Beba laktózmentes tápszer

Más jellegű táplálékintoleranciával nem társult tejcukor-emésztési zavar (laktázhiány, 
fertőzés okozta gastroenteritis utáni átmeneti laktózintolerancia)

Tejfehérje bázisú, glükóz-szirup, növényi zsiradék (többszörösen telítetlen zsírsavak), D -Tejfehérje bázisú, glükóz-szirup, növényi zsiradék (többszörösen telítetlen zsírsavak), D3-
vitamin, nukleotidok, Fe, OPTIPRO fehérje, Lactobacillus reuteri

Beba Sinlac, Humana SL

• Tirozinémia: Fenilalanin- és tirozinmentes aminosavkeverék

Indikáció: csecsemők és idősebb gyermekek fehérjeszegény diétájának kiegészítésére 

Milupa tyr 2 prima/secunda/advanta, Milupa lp-drink 1 éves kor felett

• Homocisztinúria: Metionin-mentes aminosav keverék

Milupa hom 2 prima/secunda/advanta (12 hótól/8 évtől/15 évtől) Milupa lp-drink
1 éves kor felett 29



3. e) Anyagcserezavarok tápszerei II. 

• Fenilketonuria Módosított, meghatározott tápanyagtartalmú, különleges 
rendeltetésű, speciális - gyógyászati célra szánt - fehérjeszegény tápszer.

Milupa lp-fruity 4 hónapos kortól 

Milupa lp-drink 1 éves kor felett

• Jávorfaszörp-betegség L-aminosavak izoleucin, leucin és valinmentes keveréke 

Indikáció: Fehérje pótlására (ketosav-dekarboxiláz enzim elégtelen működése miatt 
a valin, az izoleucin és a leucin szintjének emelkedése, az alanin csökkent 
mennyisége)

Milupa MSUD 2 prima/secunda/advanta, Milupa lp-drink 1 éves kor felett

• Organikus acidúriák (metilmalonsav-acidúria vagy propionsav-acidémia)

Izoleucin, metionin, treonin és valin-mentes aminosav keverék 

Indikáció: Fehérje pótlása

Milupa OS 2 Prima ( éves kortól) / Secunda (8 éves kortól)

• Urea-ciklus zavarai Esszenciális aminosavkeveréket tartalmazó, speciális -
gyógyászati célra szánt - tápszer.

Indikáció: Fehérjeszegény diéta kiegészítésére

Milupa ucd 1/ucd 2
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e) Anyagcserezavarok tápszerei III. 

• Glutársav-aciduria: Milupa GA 1 (1 éves korig), Milupa GA 2 Prima (1 
éves kortól)

Lizinmentes, triptofánból kis mennyiséget tartalmazó esszenciális aminosav-
keverék

• Izovaleriánsav acidémia, Leucin anyagcserezavar : Milupa leu 1 (12 
hóig), Milupa leu 2 prima (1 éves kortól)

Leucinmentes aminosavkeveréket tartalmaz, fehérje pótlására

• Hiperfenilalaninémia

Milupa lp-fruity 4 hónapos kortól 

Milupa lp-drink 1 éves kor felett

• Fehérjeszegény étrend igény (idült veseelégtelenség)

Milupa lp-fruity 4 hónapos kortól 

Milupa lp-drink 1 éves kor felett
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f) Antireflux/AR tápszerek

Bukós, refluxos gyerekeknek

• Jóval sűrűbb, mint a többi tápszer

• Egyedüli tápanyagforrásként az orvos által javasolt 
ideig használható

Novalac AR: kukoricakeményítő (gyomorban sűrűsödik)

Milumil AR Optima: szentjánoskenyérmag

Humana AR: szentjánoskenyérmag

Humana Baby Fit: banán

Beba H.A/A.R.: hidrolizált tejsavó-fehérje, 
burgonyakeményítő

Milumil Nutriton 0+: Szentjánoskenyérmag kivonatát 
tartalmazó sűrítő
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Humana Electrolyt: Heveny gyomor-bélhuzami betegségek kezdeti 
stádiumában orális rehidrációra 1 éves kor felett

• Elektrolitokat és szénhidrátot tartalmaz (glükóz, NaCl, 
maltodextrin, K-citrát, Na-citrát)

g) Tápszerek hasmenés esetén
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Hipp ORS 200 ital: rehidráció elősegítésére 4 hónapos kortól 
(almalé/sárgarépalé sűrítményből, maltodextrin, jódozott só, K-
citrát, citromsav)

Humana HN-MCT: hasmenés, zsíremésztési zavarok esetén
• Közepes szénlánchosszúságú triglicerideket (MCT), könnyen 

felszívódó szénhidrátokat tartalmaz. 83%-kal kevesebb laktóz, 
30%-kal kevesebb zsír a tejalapú anyatej-helyettesítő 
tápszerekben kötelező legkisebb mennyiségnél.



h) Tápszerek koraszülötteknek

BEBA Koraszülötteknek

Milumil Nenatal

1000 g feletti kis testtömegű (a megszületéskor <2500 g) újszülöttek táplálására 
anyatej hiánya esetén a kívánt testtömeg (kb. 5000 g) eléréséig 

• tehéntejfehérje iránti túlérzékenység kialakulásának megelőzése érdekében

• kizárólagos vagy kiegészítő táplálásra szájon át vagy szondán keresztül

BEBA Koraszülötteknek fogyasztásra kész

1000 g feletti kis testtömegű újszülöttek táplálása 1800 g testtömeg eléréséig

Breast Milk Fortifier

Milumil Fehérje-kiegészítő koraszülötteknek

Extrém kis súlyú újszülöttek táplálására szolgáló, anyatej-dúsító tápszer a kívánt 
testtömeg (általában 2500-3000 g) eléréséig

• tejfehérje-hidrolizátum bázisú

• koraszülöttek és extrém kis súlyú csecsemők számára a megnövekedett fehérje-
és energiaigény biztosítására

• kizárólag fekvőbeteg gyógyintézetben

Fantomalt: 100 % szénhidrátot (glükóz-polimereket) tartalmaz, szájon át vagy 
szondatáplálásra
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Anyatej-termelést fokozó készítmények

gyógynövény-kombinációk 

Tea vagy kapszula formában

Főbb összetevők:

• közönséges ánizs termés: tejelválasztást fokozó hatása a transz-anetol
dopaminreceptoron kifejtett hatásával van összefüggésben

• édeskömény termés: transz-anetol• édeskömény termés: transz-anetol

• konyhakömény termés: d-karvon

• nagy csalán levél

• görögszéna mag: koleszterin- és vércukorszintcsökkentő, epesav-
kiválasztást fokozza, étvágytalanság, légúti hurutok, tejelválasztás fokozása 
Állatkísérletben méhösszehúzódást okozott, terhességben ellenjavallt!

• kecskerutafű: bizonyítottan vércukorszintcsökkentő (glikogénszintézis 
serkentése), fokozza a tejelválasztást. Hollandiában a tehenek 
tejhozamának fokozására a takarmányhoz adagolják.
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Tejszaporítók

Lactinatal kapszula: édeskömény, ánizs

Lactil kapszula: ánizs, édeskömény

Motherlove More Milk Plus kapszula: benedekfű, csalán, 
édeskömény, görögszéna

LactoFlow por oldathoz: árpamaláta-kivonat, b-D-glükán, 
orvosi citromfű, szurokfű

Humana szoptatós tea: hibiszkusz, C-vitamin, 
édeskömény, rooibos, vasvirág, málnalevél, 
görögszéna, kecskeruta, édeskömény
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görögszéna, kecskeruta, édeskömény

Kecskerutafű tea

Naturland Fitolac filteres teakeverék: ánizs, 
édeskömény, kamilla, csalán, orvosi citromfű

Lactoherb tea: csipkerózsa, keserű édeskömény, ánizs, 
orvosi citromfű, kömény

Mecsek tejszaporító teakeverék: ánizs, édeskömény
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Kérdések, melyekre választ kell adnunk az 
étrend-kiegészítők expediálása során:

• Mikor helyes, mikor szükséges étrend-kiegészítőt

szedni?

• Ki tudja, ki mondja meg?

• Melyik étrend-kiegészítőt szedje a „felhasználó”?

• Mennyit szedjen az étrend-kiegészítőből?

• Meddig szedjen étrend-kiegészítőt?



Étrend-kiegészítők gyógyszeres terápiához való 
viszonya

• Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által elfogadott egészségre
vonatkozó állítások egészséges ember vonatkozásában fogalmazódtak
meg.

• A gyógyszertárakban elsősorban beteg emberek fordulnak meg és
kérnek információt.kérnek információt.

A beteg embereknek betegségeik vannak→ ellenjavallatok

A beteg emberek gyógyszereket szednek→ kölcsönhatások

A gyógyszerésznek a választott vagy javasolt étrend-kiegészítőket
ezekhez kell illesztenie.



Mikor ne ajánljunk egyes étrend-
kiegészítőket és miért?

Különösen veszélyeztetett állapotok: 
• ellenjavallatok, • ellenjavallatok, 
• gyógyszerkölcsönhatások

Patológiás állapotok (krónikus betegek)

Mellékhatások



Mellékhatások

Az étrend-kiegészítőknek is vannak/lehetnek mellékhatásai (alkalmazásból eredő
káros és nem kívánt hatások)
:

• allergia
• étrend korlátozásával járó diéták, stb.,
• félrenyelés, illetve nyelési problémák (nincs határérték a tabletta méretére
vonatkozóan)

ami miatt egyes gyógynövények, vitaminok, ásványi anyagok nem ajánlottak.

Epe- és vesekő: magas oxaláttartalom esetén megnő a kőképződés kockázata
(kurkuma, rebarbara, cékla, vörösbor, tartósan nagy mennyiségű C-vitamin)

Túlsúly, elhízás: étvágyfokozó hatás (borsosmenta, édeskömény, benedekfű,
verbena)

Diabéteszes beteg: magas szénhidráttartalmú drogok

Gyártónak jelenteni (Mely termék, mi történt, kinél (kor, nem)!



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


