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Przewlekła choroba nerek (PChN)
Stanowi istotny problem medyczny, 

społeczny i ekonomiczny. 
– PChN - stale rosnącą liczbą pacjentów zarówno w 

Polsce, jak i na świecie. 

– Według szacunkowych danych epidemiologicznych 
w Polsce dotyczy ona blisko 12% populacji, to 
znaczy około 4 mln osób [1].

– Niezależnie od schorzenia pierwotnego PChN ma 
charakter postępujący. 

– U niektórych pacjentów progresja choroby 
prowadzi do schyłkowej niewydolności nerek, 
wymagającej leczenia nerkozastępczego.

– PChN (zwłaszcza w swej schyłkowej fazie), znacznie 
pogarsza jakość życia pacjenta oraz istotnie obniża 
jego rokowanie. 

– Śmiertelność wśród dializowanych pacjentów jest 
nawet kilkadziesiąt razy wyższa w porównaniu z 
populacją ogólną [2].

[1]. Król E., Rutkowski B., Czarniak P. i wsp. Early detection of chronic kidney disease: 
results of the PolNef study. Am. J. Nephrol. 2009; 29: 264–273. 

[2]. Foley R.N., Parfrey P.S., Sarnak M.J. Clinical epidemiology of cardiovascular disease 
in chronic renal disease. Am. J. Kidney Dis. 1998; 32 (supl. 3): S112–S119.



Główne zaburzenia metaboliczne u chorych z 
PChN i schyłkową niewydolnością nerek 

• Obwodowa oporność na insulinę 

• Upośledzenie lipolizy

• Stan zapalny małego stopnia z lub bez aktywacji 
katabolizmu białek 

• Nasilona odpowiedź kataboliczna na choroby 
współistniejące 

• Kwasica metaboliczna 

• Nadczynność przytarczyc, mocznicowa choroba kości 

• Niedokrwistość nerkopochodna 

• Upośledzona aktywacja witaminy D3



PChN & stan odżywienia chorych



PROBLEM NIEDOŻYWIENIA WŚRÓD CHORYCH Z PChN

 Niedożywienie jest częstym 
powikłaniem PChN. 
– „wyniszczenia białkowo-energetycznego” 

(PEW, protein-energy wasting) jest 
obecne nawet u 50% pacjentów z PChN 
[3,4].

– Nieleczone niedożywianie znacznie obniża 
jakość życia oraz rokowanie dotkniętych 
nim pacjentów, prowadząc do częstszych 
hospitalizacji, nasilając ryzyko infekcji, 
schorzeń sercowo-naczyniowych i 
śmiertelności [4]

[3].  Fouque D., Kalantar-Zadeh K., Kopple J. i wsp. A proposed nomenclature and 
diagnostic criteria for protein-energy wasting in acute and chronic kidney 
disease. Kidney Int. 2008; 73: 391–398. 13. 

[4].  Fouque D., Pelletier S., Mafra D., Chauveau P. Nutrition and chronic kidney 
disease. Kidney Int. 2011; 80: 348–357.



Najczęstsze przyczyny niedożywienia wśród chorych z 
PChN [5].

[5]. Cawood A.L., Elia M., Stratton R.J. Systematic review and meta-analysis of the effects of high protein oral 
nutritional supplements. Ageing Res. Rev. 2012; 11: 278–296.



DIETA NISKOBIAŁKOWA JAKO ELEMENT
POSTĘPOWANIA NEFROPROTEKCYJNEGO



Działanie nefroprotekcyjne ma na celu:

- wydłużenie okresu do rozpoczęcia leczenia 
nerkozastępczego i istotnie zwiększa szanse na 
dłuższe przeżycie pacjenta. 

Jednym z najistotniejszych elementów postępowania 
nefroprotekcyjnego jest leczenie dietetyczne.



W zależności od stopnia niewydolności nerek zaleca się 
zastosowanie:

- diety niskobiałkowej (LPD, low protein dieta -
polega na ograniczeniu spożywanego przez 
pacjenta białka do 0,6 g/kg mc. na dobę), lub

- wzbogacanej diety bardzo niskobiałkowej (sVLPD, 
supplemented very low protein diet - ilość spożywanego 
białka ustalona jest na 0,3–0,4 g/kg mc. na dobę, natomiast 
wzbogacona jest ona  o preparaty ketoanalogów 
aminokwasów [6-8]. 

[6]. Aparicio M., Bellizzi V., Chauveau P. i wsp. Keto acid therapy in predialysis chronic kidney disease patients: final consensus. J. Ren. Nutr. 
2012; 22 (supl.): S22–S24.

[7]. Czekalski S., Rutkowski B., Małgorzewicz S., Dębska-Ślizień A. Stanowisko Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w dziedzinie 
Nefrologii dotyczące stosowania ketoanalogów aminokwasów i roztworu aminokwasów w leczeniu niedożywienia i zapobieganiu mu u 
dorosłych chorych z przewlekłą chorobą nerek. Forum Nefrologiczne 2011; 4: 183–188.

[8]. Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. K/DOQI, National Kidney Foundation. Am. J. Kidney Dis. 2000; 35 (supl. 2): 
S1–S140.







 Dieta LPD - 50–60% spożywanego białka powinny stanowić 
proteiny pełnowartościowe z produktów pochodzenia 
zwierzęcego);

 Dietę sVLPD trzeba wzbogacać preparatami zawierającymi 
aminokwasy niezbędne [8].

Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. K/DOQI, National Kidney Foundation. Am. J. Kidney Dis. 2000; 35 (supl. 2): S1–

S140.
• Dzienna ilość energii 30–35 kcal/kg, głównie w postaci 

węglowodanów (65%); 

• Tłuszcze stanowią 30% tej diety; 

• Białko jedynie 5%.

„Korzystny wpływ sVLPD na spowolnienie progresji PChN potwierdzono w licznych, 
choć nie wszystkich pracach doświadczalnych.”
Gao X., Huang L., Grosjean F. i wsp. Low-protein diet supplemented  with ketoacids reduces the severity of renal disease in 5/6 

nephrectomized rats: a role for KLF15. Kidney Int. 2011; 79: 987–996.



„Istnieją też liczne doniesienia świadczące o korzystnym wpływie sVLPD na
profil lipidowy, parametry stresu oksydacyjnego, wskaźniki stanu
zapalnego i kwasicę nieoddechową pacjentów z PChN”
Aparicio M., Bellizzi V., Chauveau P. i wsp. Do ketoanalogues still have a role in delaying dialysis initiation in CKD predialysis 

patients? Semin. Dial. 2013; 26: 714–719.

„Wyniki przedstawionych prac sprawiły, że sVLPD wzbogacona o ketoanalogi aminokwasów jest
obecnie uznanym postępowaniem nefroprotekcyjnym i, obok niewzbogaconej diety LPD,
zaleca się ją w polskich i światowych wytycznych żywieniowych. Szczegółowe zasady
prowadzenia leczenia ketodietą zawarte są w stanowisku Zespołu Krajowego Konsultanta
Medycznego w dziedzinie Nefrologii”

Czekalski S., Rutkowski B., Małgorzewicz S., Dębska-Ślizień A. Stanowisko Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w dziedzinie 
Nefrologii dotyczące stosowania ketoanalogów aminokwasów i roztworu aminokwasów w leczeniu niedożywienia i zapobieganiu mu u 

dorosłych chorych z przewlekłą chorobą nerek. Forum Nefrologiczne 2011; 4: 183–188.

„Niestety, nadal nie ma randomizowanych badań, w których u 
niedożywionych pacjentów z PChN zbadano by wpływ 
niskobiałkowej diety wzbogaconej o ketoanalogi 
aminokwasów na stan odżywienia oraz na progresję choroby”

Borek P, Chmielewski M. Zastosowanie ketoanalogów aminokwasów u niedożywionych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Forum 
Nefrologiczne 2014, tom 7, nr 2, 75–80. 





Cele leczenia żywieniowego w PChN

• Zapobieganie niedożywieniu białkowo – energetycznemu 
(PEM, protein-energy malnutrition) we wczesnych stadiach 
choroby nerek i utrzymanie optymalnego stanu odżywienia;

• Zmniejszenie lub kontrola akumulacji produktów przemiany 
materii;

• Zapobieganie chorobom sercowo – naczyniowym (przez 
leczenie hiperlipidemii)

• Chorobom kości (przez wyrównywanie niedoborów 
witaminy D)

• Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc;
• Wyrównanie niedokrwistości w celu opóźniania postępu 

dysfunkcji nerek;



 W leczeniu niedożywienia najważniejsze jest wdrożenie 
odpowiedniego postępowania dietetycznego.
– Podstawą terapii jest dieta wysokobiałkowa i wysokokaloryczna.

– Wykazano, że zastosowanie wysokobiałkowych suplementów diety u pacjentów niedożywionych 
w przebiegu chorób przewlekłych wiąże się z redukcją ryzyka powikłań rzędu 38%, redukcją 
hospitalizacji na poziomie 41%, a także poprawą masy i siły mięśniowej [11]. 

Cawood A.L., Elia M., Stratton R.J. Systematic review and meta-analysis of the effects of high protein oral 
nutritional supplements. Ageing Res. Rev. 2012; 11: 278–296.



DROGA DOUSTNA 

• powinna zawsze stanowić postępowanie z wyboru w leczeniu 
żywieniowym, natomiast podaż preparatów ONS należy rozważyć w 
każdym przypadku, gdy stwierdza się niewystarczające 
przyjmowanie pokarmów, zarówno w zakresie makro – jak i 
mikroelementów. 

• „Definicja żywienia klinicznego  - doustne wsparcie żywieniowe 
rozumiane jako prawidłowo zbilansowana dieta z dodatkiem lub 
bez ONS jest pierwszą formą pomocy pacjentowi niedożywionemu 
lub zagrożonemu niedożywieniem”
– Jest to szczególnie ważne, gdy pacjent traci  na wadze lub nie jest w 

stanie przyjmować wystarczającej ilości pożywienia (<60% dobowego 
zapotrzebowania na energię drogą doustną) przez ponad 5 – 7 dni.

– Jednocześnie użycie doustnych preparatów odżywczych (ONS) jest 
uwarunkowane prawidłową zdolnością połykania oraz zachowaniem 
czynności przełyku i żołądka.



PREPARATY ŻYWIENIOWE 
NISKOBIAŁKOWE



KETOSTERIL (preparat żywieniowy) - tabletki 
powlekane (Fresenius Kabi)

• KETOSTERIL (ketoanalogi aminokwasów 
rozgałęzionych) jest lekiem stosowanym 
w terapii żywieniowej, u pacjentów z 
zaburzeniami czynności nerek 
(niewydolność nerek). 

Wskazania do stosowania: 

o KETOSTERIL jest wskazany w 
zapobieganiu i leczeniu 
skutków nieprawidłowego lub 
niewystarczającego 
metabolizmu białek u 
dorosłych pacjentów z 
przewlekłą chorobą nerek, w 
połączeniu z ograniczonym 
spożyciem białka w pożywieniu 
w ilości 40 g/dobę lub mniej.

o Stosowany jest zwykle u 
pacjentów z filtracją 
kłębuszkową (pierwszy etap 
powstawania moczu) mniejszą 

niż 25 ml/min. 



Jak stosować KETOSTERIL? 

– Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami 
lekarza/lekarza nefrologa (+ regularne monitorowane 
stanu odżywienia – wykwalifikowany dietetyk);  

– Podanie doustne (lek należy przyjmować podczas posiłku);

– W trakcie leczenia należy spożywać wystarczającą ilość 
kalorii, co jest niezbędne do zachowania dobrego stanu 
zdrowia (zaleca się monitorowanie stanu odżywienia 
pacjenta)

Brak refundacji &  koszt leczenia 



PREPARATY ŻYWIENIOWE 
NISKOBIAŁKOWE – ONS (ang. oral nutrition 

supplements)



Doustne suplementy pokarmowe DSP (ang. 
ONS – oral nutrition supplements, sipfeeding)

- to specjalna kategoria żywności medycznej 
dedykowana żywieniowemu wsparciu 
pacjentów niedożywionych lub zagrożonych 
niedożywieniem pod nadzorem 
wykwalifikowanego personelu medycznego 
(lekarze, dietetycy, farmaceuci, pielęgniarki). 

Dyrektywa Unii Europejskiej 1999/21/EC z dnia 25 marca 1999 r., w sprawie 
dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego;



 Preparaty typu ONS są wskazane u: 
o każdego chorego, który nie jest w stanie za pomocą 

zwykłej diety pokryć indywidualnego dobowego 
zapotrzebowania białkowo – energetycznego, 

o u chorych zagrożonych rozwojem niedożywienia z uwagi 
na rozpoznanie choroby i planowane leczenie [dokładnie 
określone w dyrektywie Unii Europejskiej 1999/21/EC 
25.03.1999]. 

o u chorych, którzy połykają bezpiecznie, nie krztuszą się  
(pacjenci bez dysfagii);

o u chorych z prawidłową drożnością przewodu 
pokarmowego;

o u chorych, którzy akceptują taką formę wsparcia 
żywieniowego; 

Weimann A, Braga M, Harsanyi L, Ljungqvist O, Soeters P, DGEM (German Society for Nutritional Medicine) 
ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Surgery Including organ transplantation, ClinNutr. 2006 Apr; 
25(2): p.224-44.  



• Preparaty typu ONS mogą być niekompletne lub 
kompletne pod względem składu (zawierają tylko 
wybrane lub wszystkie makro- i mikroskładniki 
diety). 
- Preparaty standardowe (odzwierciedlające skład 

i proporcje zwykłej diety doustnej) lub 
- Preparaty specjalne (produkowane wg wymagań 

żywieniowych wynikających z określonych chorób, np. 
niewydolności nerek). 

ONS mogą stanowić uzupełnienie codziennej diety, 
a niektóre z nich mogą ją całkowicie zastąpić.



Wskazania do stosowania ONS według NICE (National 

Institut for Health and Clinical Exellence)  

• wskaźnik masy ciała (BMI) <18,5 kg/m2

• niezamierzona utrata masy ciała powyżej 10% w ciągu 
ostatnich 3-6 miesięcy;

• BMI <20kg/m2 i niezamierzona utrata masy ciała powyżej 5% 
w ciągu ostatnich 3-6 miesięcy; 



ZALETY ONS

Wygoda stosowania: 

- ONS to zbilansowany preparat – gotowy do użycia, nie wymaga 
skomplikowanych czynności kulinarnych, można go dowolnie mieszać 
z produktami naturalnymi, schładzać, delikatnie podgrzewać;

• Skoncentrowane źródło kalorii i składników odżywczych w małej objętości;

• Możliwość dostosowania składu preparatu do wymagań żywieniowych, 
jakie dyktuje choroba, np. preparaty niskobiałkowe dla chorych z 
niewydolnością nerek w fazie przeddializacyjnej etc.;

• Nie zawierają składników potencjalnie szkodliwych (laktoza, gluten, 
puryny, cholesterol),

• Pakowane są w atmosferze jałowej (sterylizowane UHT), co oznacza, że są 
wolne od bakterii,

• Bardzo wygodny sposób przechowywania.

MINUSY: brak refundacji na większość preparatów i wysoka cena ! 



Dla chorych z przewlekłą niewydolnością nerek w 
okresie leczenia zachowawczego (faza 
przeddializacyjna), zaleca są preparaty 
hiperkaloryczne 1,3-2 kcal/ml.
– Jest to grupa produktów, która charakteryzuje się 

zmniejszoną zawartością białka do 6-10%, tzn. 2-5g/100ml. 
– Pozostałym źródłem energii są tłuszcze 45% i węglowodany 

47%. Białko ma wysoką wartość biologiczną, ponieważ 
zawiera wszystkie aminokwasy niezbędne. 

– Natomiast tłuszcze prawie w połowie pokrywają 
zapotrzebowanie na energię - część występuje jako MCT. 

– Ograniczona jest zawartość składników mineralnych, 
mogących się przyczynić do progresji niewydolności nerek: 
Na, K, Cl, Ca, P, Mg. 

– Dodatkowo w swoim składzie zawierają karotenoidy, L-
karnitynę oraz taurynę . 

Praktyczny przewodnik po ONS oralnutrition suport. Kapała A.2015, Scientifica.



• Z kolei praktyczne zastosowanie preparatów 
niskobiałkowych w układaniu jadłospisów u 
chorych z PChN ma przede wszystkim na celu 
zwiększyć wartość odżywczą posiłków  i 
ograniczyć podaż białka, fosforanów i potasu w 
diecie. 

– Dlatego zgodnie z zaleceniami ekspertów w zakresie 
żywienia mogą być one stosowane pomiędzy 
posiłkami lub jako dodatek do posiłków, w celu 
zwiększenia wartości odżywczej i energetycznej diety.



Wybrane preparaty niskobiałkowe (ONS)



DIETA DLA PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK HIPERKALORYCZNA 
(2kcal/ml), NISKOBIAŁKOWA

Charakterystyka produktu 

• Niska zawartość białka, odpowiednia dla pacjentów niewymagajacych 
leczenia nerkozastępczego

• Głównym źródłem węglowodanów są maltodekstryny

• Obniżony poziom składników mineralnych: Na, K, Cl, Ca, P, Mg

• Zwiększony poziom przeciwutleniaczy (karotenoidów, witamina E, cynku, 
selenu)

• Bezresztkowa

• Produkt bezglutenowy

Wskazania

• Do postępowania dietetycznego w niewydolności nerek wymagającej 
ograniczenia podaży białka.

Przeciwwskazania

• Stosować pod nadzorem lekarza. Podawać jedynie jako uzupełnienie 
naturalnej diety. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Nie stosować 
u pacjentów z galaktozemią. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania 
pozajelitowego.

RENILON 4.0 (NUTRICIA) 



SPOSÓB UŻYCIA 
• Produkt gotowy do spożycia, przeznaczony do picia. 

• Najlepiej podawać schłodzony. 

• Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. 

• Produkt zaleca się pić powoli (1 opakowanie od 30 min. do 1 godz.) między 
posiłkami. 

• Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu. Po pierwszym otwarciu 
opakowania produkt przechowywać w lodówce, w zamkniętej butelce, nie 
dłużej niż 24 godziny. 

• Po pierwszym otwarciu opakowania produkt przechowywać w lodówce, 
w zamkniętej butelce, nie dłużej niż 24 godziny.

Dawkowanie

• Dorośli: 1-3 butelek na dobę (249-747) o ile lekarz lub dietetyk nie zaleci 
inaczej

• Dzieci: stosować tylko zgodnie z zaleceniami lekarza

Dostępny smak: morelowy 



FRESUBIN RENAL DRINK (KABI) 

 Specjalistyczna, 
wysokoenergetyczna dieta (2,0 
kcal/1ml) 400 kcal w jednym 
opakowaniu, o obniżonej 
zawartości białka i elektrolitów, 
zmodyfikowana pod względem 
zawartości węglowodanów, 
przeznaczona do żywienia 
drogą doustną lub przez 
zgłębnik.



• Kompletna dieta 
wysokoenergetyczna (2,0 
kcal/ml), o zmniejszonej 
zawartości białka (6 en%)
i elektrolitów, zmodyfikowana pod 
względem zawartości 
węglowodanów, przeznaczona do 
żywienia drogą doustną lub przez 
zgłębnik. 

– Zawiera błonnik, 

– skrobię, 

– izomaltulozę oraz 

– EPA i DHA pochodzące z oleju 
rybnego. 

– Nie zawiera glutenu, klinicznie 
wolna od laktozy.

• Do postępowania 
dietetycznego u osób 
zagrożonych 
niedożywieniem lub 
niedożywionych, w 
szczególności z przewlekłą 
chorobą nerek lub 
niekatabolicznymi formami 

ostrej niewydolności nerek.



Średnia zawartość w 100 ml
Wit. A 48 µg ER
β-karoten 200 µg
Wit. D3 1,0 µg
Wit. E 3 mg α-ET
Wit. K1 10,5 µg
Wit. B1 0,26 mg
Wit. B2 0,3 mg
Niacyna 3,4 mg EN
Wit. B6 0,67 mg
Wit. B12 0,6 µg
Kwas pantotenowy 1,2 mg
Biotyna 12 µg
Kwas foliowy 100 µg
Wit. C 10 mg

• Cholina 55 mg
Tauryna 20 mg
L-karnityna 10 mg
Inozytol 24 mg
Średnia zawartość w 100 ml
Sód (Na) 68 mg
Potas (K) 100 mg
Chlorki (Cl) 62 mg
Wapń (Ca) 84 mg
Magnez (Mg) 20 mg
Fosfor (P) 55 mg
Żelazo (Fe) 2,0 mg
Cynk (Zn) 1,8 mg
Miedź (Cu) 200 μg
Mangan (Mn) 0,4 mg
Jod (I) 20 μg
Fluorki (F) 0,3 mg
Chrom (Cr) 3,0 μg
Molibden (Mo) 7,0 μg
Selen (Se) 10 μg

Skład: średnia zawartość w 100 ml

• Wartość energetyczna (840 kJ) - 200 
kcal

• Tłuszcz (40 kJ%) 8,9 g 
– w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,7 g

– w tym MCT 2,2 g

– w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone 4,7 g

– w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone 1,47 g

– w tym EPA + DHA 0,06 g

• Węglowodany (53 kJ%) 26,4 g 
– w tym cukry 8,17 g)

– w tym laktoza ≤ 0,4 g

• Błonnik (1 kJ%) 1,2 g
Białko (6 kJ%) 3,0 g
Sól 0,17 g
Woda 71 ml
Osmolarność 500 mosmol/l
Osmolalność 710 mosmol/kg H2O



Sposób użycia 
• Powinno być ustalane przez personel 

medyczny w zależności od indywidualnego
zapotrzebowania pacjenta. 

• Zalecane podawanie w żywieniu 
całkowitym: ≥ 5 butelek (2000 kcal)/dobę
lub uzupełniającym: 2-3 butelki (800-1200 
kcal)/dobę.

• Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

• Po otwarciu należy zużyć w ciągu
24 godzin. 

• W przypadku podawania produktu drogą 
doustną należy pić powoli. 

• Nie należy mieszać z produktami 
leczniczymi w przypadku podawania przez 
zgłębnik. 

• Najlepiej podawać produkt
schłodzony

Ważne !!
 Należy stosować pod nadzorem lekarza. 

 W przypadku podawania przez zgłębnik 
należy monitorować prędkość podawania.

 Odpowiedni jako jedyne źródło 
pożywienia. 

 Nie podawać
dzieciom poniżej 1 roku życia. 

 Produkt nie jest przeznaczony do 
stosowania u chorych na
galaktozemię. 

 Podczas stosowania należy zapewnić 
odpowiednią podaż płynów.

 Produkt nie jest
przeznaczony do stosowania 
pozajelitowego (dożylnego).



NEPRO LP (preparat żywieniowy) – płyn (ABBOTT)





Survimed Renal: proszek (Fresenius Kabi)

Postać: proszek do sporządzenia roztworu 100 ml zawiera: 2 g białka, 27,2 g 
węglowodanów (w tym: 5 g cukru, 0,09 g laktozy), 1,5 g tłuszczu (w tym: 
0,35 g nasyconych kwasów tłuszczowych, 0,35 g jednonienasyconych 
kwasów tłuszczowych, 0,83 g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, 
0,07 g MCT), składniki mineralne, witaminy, mioinozytol. 

Wartość energetyczna 130 kcal/100 ml. Osmolarność 360 mOsmol/l. 80 g 
[saszetka]

Dawkowanie: Żywienie całkowite: ≥ 6 saszetek/dobę. Żywienie uzupełniające: 
≥ 2-3 saszetki/dobę. Rozpoczynając żywienie należy stopniowo zwiększać 
porcję. Podawać jako napój w ciągu dnia w niewielkich porcjach, pić powoli. 
Odmierzyć 200 ml wody. W żywieniu przez zgłębnik używać ciepłej wody, w 
postaci do picia używać zimnej wody. Rozciąć saszetkę, zawartość saszetki 
wysypać do wody, powoli mieszając trzepaczką.



SUPLENA – proszek (ABBOTT)

SUPLENA WITH CARBSTEADY is therapeutic nutrition specifically designed 
for people with Stage 3/4 chronic kidney disease, or non-dialyzed without 
protein energy wasting (malnutrition). For tube or oral feeding. For 
supplemental or sole-source nutrition. Use under medical supervision.





Preparaty niskobiałkowe – przykładowe 
posiłki



Ważne !!

Menu chorego powinno być urozmaicone, 
pełnowartościowe i pozbawione monotonii !!



Propozycja I. Koktajl z mrożonych owoców leśnych  

Składniki:

– czarne jagody(3 czubate łyżki)

– maliny (2 czubate łyżki)

– jogurt naturalny (bez dodatku 
mleka w proszku) lub mleko 
roślinne - 100 ml (wedle uznania)

– Renilon 4.0 (1 opakowanie, 125 ml)

Sposób przygotowania: 

Owoce dokładnie umyć pod bieżącą 
wodą, następnie dokładnie 
zmiksować z owocami, Renilone 
oraz jogurtem/mlekiem roślinnym 

Czas przygotowania: 2 – 3 minuty 



Propozycja II. Chłodnik z awokado i ogórka

Składniki: 

– pół awokado (bardzo dojrzałe)

– 1 ogórek gruntowy 

– sok z cytryny (½ cytryny)

– 1 duży ząbek czosnku

– 2 łyżeczki świeżego koperku 

– 4 listki mięty 

– odrobina soli

– kolorowy pieprz 

– ½ szkl. kefiru (bez dodatku mleka w proszku) lub mleka 
roślinnego

– Fresubin renal (½ opakowania, 100 ml) 

Sposób przygotowania: 

Warzywa dokładnie umyć, obrać, pokroić i włożyć do 
wysokiego pojemnika. Wszystkie pozostałe 
składniki wrzucić do naczynia i zblendować na 
gładki krem. Doprawić do smaku ulubionymi 
świeżymi lub suszonymi przyprawami. 

Czas przygotowania: 5 minut.



Propozycja III. Tagliatelle ze szparagów 
z pietruszkowym pesto

Składniki na 1 porcje:

Składniki na pesto pietruszkowe:

– 1 łyżka uprażonych pestek dyni 

– ½ pęczka pietruszki

– 2 ząbki czosnku; odrobina soli 

– 2 łyżki oliwy z oliwek; pieprz kolorowy

Wszystkie składniki razem zblendować.  

Pozostałe składniki: 

– 5 zielonych szparagów (ugotować na parze) –
obieraczką pociąć na długie paski, wstążki

– 6 pomidorków koktajlowych (przekroić w zdłuż)

– razowy makaron Tagliatelle (ugotowane 2 
gniazdka) 

– ½ piersi z kurczaka (uduszona w ziołach)

– 1 łyżka oliwy z oliwek 

– ulubione zioła (świeże lub suszone)

– Nepro LP - ½ butelki, 105 ml 

Czas przygotowania: 30 minut 

Wszystkie składniki (w tym gotowe pesto) 
razem wymieszać  i doprawić ziołami do 
smaku. 



Podsumowanie 

• Zapobieganie niedożywieniu białkowo – energetycznemu 
(PEM, protein-energy malnutrition);

• Stałe monitorowanie stanu odżywienia chorych z PChN

• Długofalowa edukacja żywieniowa chorych z PChN oraz ich 
rodzin (również w zakresie stosowania preparatów 
niskobiałkowych ONS)



Dziękuję za uwagę


