
OLULINE TEAVE! Rinnapiim on imikule parim toit. Pudelist toitmise järgselt võib laps rinnast võõrduda. Piimasegu kasutatakse ainult pärast arsti-/õega 
konsulteerimist ja nende soovitusel. Piimasegu valesti valmistamine, tarvitamine või säilitamine võib kahjustada lapse tervist. Liiga pikk või liiga sage pudelist 
toitmine suurendab hambakaariese riski.

• Kasutamiseks üle 1 aasta vanuses lehmapiima asemel:
   - aitab ennetada rauavaegust ja D vitamiini puudust
   - valgu kogus ja koostis sobilik väikelapsele
Aptamil 3 - pulbriline piimajook - 
800 g Eazy Pack (5,4 l valmis toitu)
Aptamil 4 - pulbriline piimajook - 
800 g Eazy Pack (7,2 l valmis toitu)

• Prebiootiliste kiudainete scGOS/lcFOS segu suhtes 9:1
• Postbiootikumid saadud ainulaadses tootmisprotsessis 
 3'-GL (HMO)
• Pika ahelaga polüküllastumata rasvhapped (DHA ja AA)
• Raud ning vitamiinid
• Ilma lisatud palmiõlitaalates

2 aasta
vanusest

alates
1 aasta

vanusest

Nutri Medical OÜ
Türi 3, Tallinn  ·  Telefon: 62 62 702
www.nutricia.ee  ·  www.aptaclub.ee  ·  e-pood: http://ravitoit.ee
Tasuta infotelefon 800 3663

APTAMILI TOOTEVALIK

Informatsioon ainult meditsiinitöötajatele.

• Kasutatakse rinnapiima vähesusel või selle puudumisel
Aptamil 1 - pulbriline piimasegu - 
800 g Eazy Pack (5,9 l valmis piimasegu)
400 g Eazy Pack (2,9 l valmissegu)
Vedel kasutamisvalmis piimasegu - 2 x 200 ml plastpudel 
keeratava korgiga
Aptamil 2 - pulbriline jätkupiimasegu - 
800 g Eazy Pack (5,5 l valmis toitu)
Pulbriline jätkupiimasegu - 400 g (2,8 l valmis toitu)
Vedel kasutamisvalmis jätkupiimasegu - 2 x 200 ml plastpudel 
keeratava korgiga

• Prebiootiliste kiudainete scGOS/lcFOS segu suhtes 9:1
• Postbiootikumid saadud ainulaadses tootmisprotsessis 
 3'-GL (HMO)
• Pika ahelaga polüküllastumata rasvhapped (DHA ja AA)
• Raud ning A-, C- ja D-vitamiinid
• Ilma lisatud palmiõlita
Valmistamine: 90 ml vett + 3 tasandatud mõõtlusikatäit
piimasegu pulbrit = 100 ml valmistoitu

• Ebamugavustunne kõhus, rahutus ja sage nutt, 
 koolikud, kõhukinnisus, kõhupuhitus.
 NB! EI SOBI LEHMAPIIMA ALLERGIA RAVIKS!
Pulbriline piimasegu - 
400 g (2,9 l Comfort 1 ja 2,7 l Comfort 2 jätkupiimasegu)
Laktoosi 2,7 g/100 ml piimasegus 2,8 g/100 ml jätkupiimasegus

• Prebiootiliste kiudainete scGOS/lcFOS segu suhtes 9:1
• Pika ahelaga polüküllastumata rasvhapped (DHA ja AA)
• Osaliselt hüdrolüüsitud valgud
• Sisaldab vähem laktoosi
• Unikaalne rasvade segu
Valmistamine: 90 ml vett + 3 tasandatud 
mõõtlusikatäit piimasegu pulbrit = 100 ml valmistoitu

Aminohappeline täisväärtuslik toitesegu kasutamiseks 
0 - 12 kuu vanuses.
Pulbriline – 400 g = 2,96 liitrit
Valmistamine: 3 tasandatud mõõtlusikatäit pulbrit + 
90 ml keedetud ja jahutatud vett

Aminohappeline täisväärtuslik toitesegu kasutamiseks 
0 - 12 kuu vanuses. 
Pulbriline – 400 g = 2,72 liitrit
Valmistamine: 3 tasandatud mõõtlusikatäit pulbrit + 
90 ml keedetud ja jahutatud vett

Aminohappeline täisväärtuslik toitesegu kasutamiseks 
1 - 2 aasta vanuses. 
Pulbriline – 400 g = 1,9 liitrit
Valmistamine: 3 tasandatud mõõtlusikatäit pulbrit + 
90 ml keedetud ja jahutatud vett

• Laktoositalumatus
Pulbriline piimasegu - 400 g (3,1 l piimasegu)
0,007 g laktoosi/100 ml 

• Prebiootiliste kiudainete scGOS/lcFOS segu suhtes 9:1
• Laktoosivaba
• Süsivesikute allikaks maltodekstriin
• Nukleotiidid
Valmistamine: 90 ml vett + 3 tasandatud 
mõõtlusikatäit piimasegu pulbrit = 100 ml valmistoitu

Aptamil AR: kasutatakse toidu tagasiheite korral, pulbriline 
piimasegu - 400 g (2,9 l piimasegu)
Nutrilon Nutriton: vedeliku paksendaja kasutamiseks nii 
rinnapiima- kui ka piimaseguga- 135 g. 
Kasutamisjuhised vt.pakendilt
7,03 g laktoosi/100 ml

• Tavapärasest rohkem kaseiini (60% kaseiini ja 40% vadakut) 
• Sisaldab jaanileivapuu jahu, mis muudab piimasegu 
 paksemaks ning takistab selle tagasi liikumist söögitorusse
Valmistamine: 90 ml vett + 3 tasandatud mõõtlusikatäit 
piimasegu pulbrit = 100 ml valmistoitu

• Esimene valik lehmapiima- ja sojavalgu allergia korral
Pulbriline piimasegu - 450 g (3,3 l piimasegu)
2,89 g laktoosi/100 ml

• Pika ahelaga polüküllastumata rasvhapped (DHA ja AA)
• Ekstensiivselt hüdrolüüsitud vadakuvalk
• SYNEO™ – patenditud kliiniliselt uuritud segu prebiootilistest 
 oligosahhariididest scGOS/lcFOS (9:1) ja Bifidobacterium 
 breve M-16V-st, toimib mikrobiootale sünergiliselt
• Nukleotiidid
Valmistamine: 90 ml vett + 3 tasandatud 
mõõtlusikatäit piimasegu pulbrit = 100 ml valmistoitu

• Seedeprobleemid ja/või malabsorptsioon
• Seedeprobleemidega kulgev toiduallergia
Pulbriline piimasegu - 450 g (3,5 l piimasegu)
0,05 g laktoosi/100 ml

• Pika ahelaga polüküllastumata rasvhapped (DHA ja AA)
• Ekstensiivselt hüdrolüüsitud vadakuvalk
• Keskmise ahelapikkusega rasvhapped 
 (MCT rasvhapped) 50% 
• Nukleotiidid
Valmistamine: 90 ml vett + 3 tasandatud 
mõõtlusikatäit piimasegu pulbrit = 100 ml valmistoitu

• Enneaegselt sündinud või väikese sünnikaaluga imikute 
 toitmiseks rinnapiima vähesuse või selle puudumise korral
Pulbriline piimasegu - 400 g (2,4 l piimasegu)
90 ml plastpudel

• Pika ahelaga polüküllastumata rasvhapped (DHA ja AA)
• Suurem valgu- ja energiasisaldus
• Prebiootiliste kiudainete scGOS/lcFOS segu suhtes 9:1
Valmistamine: 15 g pulbrit (3 mõõtl.) + 
90 ml keedetud ja jahutatud vett = 100 ml toitu

• Rinnapiima rikastamiseks väikese sünnikaaluga 
 imikutele (<1500g), kui toidukogus on ligikaudu 100 ml/kg
• Piisava koguse toitainete ja energia saamise tagamiseks 
200 g

• Suurem valgu- ja energiasisaldus
(1 g pulbris 0,33 g valku ja 4,31 kcal energiat) 

• Võib lisada:
 - rinnapiimale
 - rinnapiimale, mida on eelnevalt rikastatud Aptamil HMF-iga 
 - enneaegsetele mõeldud piimasegule (Aptamil Prematil)
50 g (1 g x 50) 

• Vadaku- ja kaseiinihüdrolüsaat (piimast) (50:50 suhtes) 
1 g pulbris on 0,82 g valku ja 3,38 kcal energiat
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NäidustusedToote nimetus Toote kirjeldus

Raske LPV allergia raviks (saadaval retseptiga apteegist)

1 - 2 aastat 100% soodustusega:
K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2

0 - 12 kuud 100% soodustusega:
K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2
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Aptamili toitesegud allergia korral (Soodustus 0 - 12 kuud 10%: K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2)

Aptamili toitesegud enneaegsuse ja väikese sünnikaalu korral

Aptamili spetsiaalsed piimasegud imikutele

Aptamil® TABS

Aptamil® NUTRIBIOTIK™ - prebiootikumid (GOS/FOS), HiMO 3'GL, oomega-3 ja oomega-6 rasvhapped

Aptamil Prematil 400 g: 100% soodustust 0 - 7 kuustele imikutele diagnoosidega: E42, P05, P07, P27.1

Aptamil® 
COMFORT

• Kasutatakse rinnapiima vähesusel või selle puudumisel
• Piimasegu pulber, tablettidena (1 tablett = 1 mõõtlusikatäis)
• Lihtne doseerida, lihtne kaasas kanda, lihtne kasutada
• Sobib kasutamiseks paralleelselt pulbrilise piimaseguga
105 tabletti 21 kotikeses
30 tabletti 6 kotikeses

• Prebiootiliste kiudainete scGOS/lcFOS segu suhtes 9:1
• Pika ahelaga polüküllastumata rasvhapped (DHA ja AA)
• Raud ning A-, C-, E- ja D-vitamiinid
• Ilma lisatud palmiõlita
• LCP-d (DHA ja AA)alates

6 kuu
vanusest

alates
sünnist

Aptamil® 1 TABS
Aptamil® 2 TABS

Aptamil® 
LACTOSE FREE

Aptamil® AR

Nutrilon® NUTRITON

Aptamil® 1

Aptamil® 2

Aptamil® 3
Aptamil® 4

Aptamil® 
Pepti SYNEO™

Aptamil® 
PEPTI MCT

Aptamil® 
PREMATIL

Aptamil® HMF -
rinnapiima rikastaja

Aptamil® 
Protein Supplement -
valgulisand

Aptamil® PEPTI MCT
450 g N12
0 - 12 kuud

1 originaal = 12 purki (5400 g)
Pakendikood: 7000085

Neocate Syneo
 400 g N6
0 - 12 kuud

1 originaal = 6 purki (2400 g)
Retseptiõigus: perearst/eriarst

Pakendikood: 7017960

Neocate LCP
400 g N6

0 - 12 kuud
1 originaal = 6 purki (2400 g)

Retseptiõigus: perearst/eriarst
Pakendikood: 7017971

Neocate Junior
400 g N6
1 - 2 aastat

1 originaal = 6 purki (2400 g)
Retseptiõigus: pediaatril

Pakendikood: 7017959

APTAMILI JA NEOCATE TOITESEGUD ALLERGIA KORRAL 
KASUTAMISEKS ON 100% SOODUSTUSEGA

K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2

NEOCATE TOODETE ORIGINAALIDE 
SUURUSED RETSEPTIL

NEOCATE TOITESEGUD RASKE ALLERGIA KORRAL
SOODUSTUS 0 - 12 KUUD (1 - 2 AASTAT NEOCATE JUNIOR)

Aptamil® Pepti SYNEO™
450 g N12
0 - 12 kuud

1 originaal = 12 purki (5400 g)
Pakendikood: 7018017

GOS/FOS

Bifidus Bre
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• Vabad aminohapped (ei sisalda lehmapiimavalku)
• Pika ahelaga polüküllastamata rasvhapped
• Nukleotiidid

• Vabad aminohapped (ei sisalda lehmapiimavalku)
• Pika ahelaga polüküllastamata rasvhapped, nukleotiidid
• Sisaldab prebiootilisi kiudaineid lcFos/scFos 
 ning probiootilist bakterit Bifidubacterium breve M-16V

• Vabad aminohapped (ei sisalda lehmapiimavalku)R
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e-pood: http://ravitoit.ee



Kõhulahtisus

Laktoositalumatus

Koolikud

Kõhukinnisus

Regurgitatsioon ja refluks

Malabsorptsioon

LEIA SOBIV NUTRICIA TOIT/RAVITOIT

Aptamil® COMFORT 2Aptamil® COMFORT 1

Neocate® SYNEO Neocate® LCP Neocate® JUNIOR

Aptamil® LACTOSE FREE

Aptamil® AR

Aptamil® NUTRI-BIOTIK™ Aptamil® NUTRI-BIOTIK™ 

Aptamil® PEPTI MCT

Aptamil® Pepti SYNEO™ Aptamil® PEPTI MCT

JUHUL, KUI RINNAPIIMAGA TOITMINE 
EI OLE VÕIMALIK

PIIMASEGUD, JÄTKUPIIMASEGUD 
JA PIIMAJOOGID IMIKUTELE JA 
VÄIKELASTELE
Toetab immuunsüsteemi 
seedetrakti kaudu

• Kiiresti vees lahustuv
• Lihtsam valmistada
• Lihtsam doseerida: 1 tablett 
 (= 1 mõõtlusikatäis) + 30 ml vett
• Sobib kasutamiseks paralleelselt 
 pulbrilise piimaseguga

PIIMA- JA JÄTKUPIIMASEGU 
PULBER TABLETTIDEKS 
PRESSITUNA. 
MUGAV JA LIHTNE 
VALMISTADA.

alates 2 aasta 
vanusest

alates 1 aasta 
vanusest

alates 6 kuu 
vanusest

alates sünnist

alates 6 kuu vanusestalates sünnist

alates sünnist

alates sünnist

alates sünnist

alates 1 aasta vanusestalates sünnist alates sünnist

alates 6 kuu vanusestalates sünnist

SPETSIAALSED PIIMASEGUD JA 
JÄTKUPIIMASEGUD IMIKUTELE

TOITESEGUD LEHMAPIIMAVALGU ALLERGIA 
KORRAL

EKSTENSIIVSELT HÜDROLÜÜSITUD VADAKUVALGU RAVI SEGUD (EHF)
100 % SOODUSTUSEGA 0 - 12 kuu vanuses (K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2)

*Neocate Junior 1 - 2 aastat

• Allergiline reaktsioon ekstensiivselt 
hüdrolüüsitud toitesegule (eHF)

• Seedetraktihäired
• Kasvupeetus

• Raske atoopiline dermatiit nahal
• Allergia mitmete erinevate toitude suhtes ehk polüallergia

• Allergia rinnapiimatoidul imikul, kui emal eliminatsioonidieet  
• Anafülaksia

alates sünnist

Infatrini Infatrini Peptisorb

0 - 18 kuud või kuni 9 kg 
kehakaalu saavutamiseni

100 % soodustusega 0 - 12 kuu vanuses, 
diagnoosikoodiga E42, 

juhul kui on paigaldatud 
gastrostoom või jejunostoom

NB! Sisaldab prebiootikume (GOS/FOS), HiMO 3'GL, 
oomega-3 ja oomega-6 rasvhappeid.

Laktoosi 0,007 g/100 ml

7,03 g laktoosi/100 ml

0,05 g laktoosi/100 ml

Laktoosi 2,7 g/100 ml Laktoosi 2,8 g/100 ml

0 - 18 kuud või kuni 9 kg 
kehakaalu saavutamiseni

Ebapiisav söömine, toitmisprobleemid ja neelamishäired 
(nt kesknärvisüsteemi haigused)

Suurenenud energiavajadus:
• hingamiselundite haigused

• kaasasündinud südamerikked/haigused, 
tsüstiline fibroos ja bronhopulmonaalne düsplaasia

• operatsioonieelne ja -järgne periood

Seedehäired ja/või toitainete imendumishäired, näiteks:
• seedesüsteemi düsfunktsioon
• lühikese soole sündroom
• kolestaas
• pankrease ensüümide puudulikkus
• põletikulised soolehaigused
• Kui laps ei talu täisvalgul baseeruvat toitu: 
 kõhulahtisus, gastroösofageaalne refluks, oksendamine

OPTIMAALSE KOOSTISEGA ENERGIARIKAS 
RAVITOIT KAALU- JA KASVUPEETUSE- JA/VÕI 
ALATOITUMUSEGA IMIKUTELE

TOITESEGUD RASKE LPVA/POLÜALLERGIA KORRAL
100 % SOODUSTUSEGA 0 - 12 kuu vanuses* (K22.8, K52.2, K90.4, L20.8, L27.2, L50, T78.0, T78.1, T78.2)

alates sünnist

• Kerge või keskmise raskusega LPVA
• Nahanähud (lööve)
• Toidutalumatusest põhjustatud koolikud
• Sisaldab SYNEO™-d – patenditud 
 kliiniliselt uuritud segu prebiootilistest 
 oligosahhariididest scGOS/lcFOS (9:1) ja 
 Bifidobacterium breve M-16V-st

• Kerge kuni keskmise raskusega 
 LPVA seedetrakti sümptomitega
• Seedehäired ja/või malabsorptsioon:        
 -  pikaajaline kõhulahtisus
 -  kasvupeetus
 -  tsüstiline fibroos

Aptamil® 1 TABS Aptamil® 2 TABS


