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PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ 

HASCO-LEK  S.A. 

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E 

 

Tekst ulotki informacyjnej 
 

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego 
 
 

FEROVIT Bio Special BABY 
 

zawiesina 

 
ZAWIERA LIPOFER ® 

MIKROKAPSUŁKOWANE 

LIPOSOMOWE ŻELAZO 

• BRAK METALICZNEGO POSMAKU 

• DELIKATNE DLA PRZEWODU POKARMOWEGO 

• WYSOKA BIODOSTĘPNOŚĆ 
 

od pierwszych dni życia 

 
 

Składniki: olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), Lipofer® (skrobia 

kukurydziana, difosforan żelaza, emulgator - lecytyna słonecznikowa), naturalny aromat 

bananowy. 

 

Wartość odżywcza 100 ml 1 ml 

Wartość energetyczna 3379 kJ/822 kcal 34 kJ/8 kcal 

Tłuszcz 
 

 - w tym kwasy tłuszczowe nasycone 

88 g 
 

88 g 

0,9 g 
 

0,9 g 

Węglowodany 
 

- w tym cukry 

8,3 g 
 

0 g 

0,1 g 
 

0 g 

Białko 0 g 0 g 

Sól < 0,01 g  < 0,01 g 

Żelazo 1000 mg 10 mg 

 

0,1 ml zawiera 1 mg żelaza 
 

1 ml zawiera 10 mg żelaza 
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FEROVIT Bio Special BABY przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w celu 

zapobiegania niedoborom żelaza i niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii). 

Przeznaczony jest dla: 

− noworodków i niemowląt: szczególnie z małą masą urodzeniową, urodzonych 

przedwcześnie, z ciąż mnogich oraz urodzonych przez matki z niedokrwistością w 

czasie ciąży  

− dzieci. 

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.  

Dawkowanie i długość stosowania produktu zależą od stopnia niedoboru żelaza.  

Doustna strzykawka dozująca z podziałką, co 0,1 ml, pozwala na dokładne odmierzenie 

właściwej porcji produktu i dostosowanie odpowiedniej dawki żelaza do masy ciała.   

 

FEROVIT Bio Special BABY zawiera difosforan żelaza (pirofosforan żelaza) w postaci 

mikrokapsułkowanego liposomowego żelaza LIPOFER®. Żelazo LIPOFER® poddano 

mikronizacji, czyli dużemu rozdrobnieniu cząsteczek, a następnie zamknięto w liposomach 

dzięki czemu wykazuje ono dużą biodostępność i jest delikatne dla przewodu pokarmowego.  

Żelazo LIPOFER® w postaci mikrokapsułkowanego liposomowego żelaza nie pozostawia 

także metalicznego posmaku.  
 

 

Sposób użycia:  

Dawkowanie i czas stosowania produktu zależą od stopnia niedoboru żelaza i powinny 

odbywać się według zaleceń lekarza.  

Dawki żelaza zależne są także od masy ciała.  

 

Zalecenia ekspertów dotyczące suplementacji żelazem: 

 

Grupa ryzyka wczesnych niedoborów żelaza: wcześniaki, niemowlęta urodzone o czasie z 

niską masą urodzeniową, dzieci z ciąż mnogich i z matek z niedokrwistością w czasie ciąży: 

− 1-2 mg żelaza/kilogram masy ciała/dobę. 

 

Wewnątrz opakowania znajduje się strzykawka dozująca z podziałką, co 0,1 ml, pozwalająca 

na odmierzenie właściwej ilości produktu zawierającej odpowiednią dawkę żelaza. 

W tabelce przedstawiono przykładowe ilości produktu i odpowiadające im dawki żelaza.   

 

Ilość produktu 

(wskaźnik podziałki) 
Zawartość żelaza 

0,1 ml 1 mg 

0,2 ml 2 mg  

0,3 ml 3 mg 

0,4 ml 4 mg 

0,5 ml 5 mg 

1 ml 10 mg 

1,5 ml 15 mg 

2 ml 20 mg 

2,5 ml 25 mg 

3 ml 30 mg 
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Przed każdym użyciem produkt należy energicznie i dokładnie wymieszać, w celu uzyskania 

jednorodnej zawiesiny.  

Po zakończeniu mieszania należy odmierzyć właściwą dawkę produktu za pomocą strzykawki 

dozującej.  

 

Instrukcja użycia strzykawki dozującej: 

− należy odkręcić zakrętkę i nałożyć strzykawkę na korek umieszczony w szyjce butelki, 

− aby napełnić strzykawkę, butelkę należy energicznie wstrząsnąć, odwrócić do góry dnem, 

a następnie ostrożnie przesuwać tłok strzykawki do dołu, wciągając zawiesinę w 

pożądanej ilości określonej na podziałce, 

− strzykawka posiada podziałkę, co 0,1 ml, 

− w celu dokładnego odmierzenia dawki kołnierz korpusu strzykawki powinien zostać 

ustawiony na linii podziałki znajdującej się na tłoku, 

− butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wyjąć strzykawkę z korka, 

 

 

 

 
 

 

 

− końcówkę strzykawki należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno wciskając 

tłok, ostrożnie opróżnić zawartość strzykawki, 

− po zastosowaniu butelkę zamknąć, a strzykawkę umyć i wysuszyć.  

 

Uwaga! Nie należy opróżniać zawartości strzykawki z powrotem do butelki.  

 

Należy zachować odstęp czasowy pomiędzy przyjmowaniem preparatu i karmieniem dziecka 

mlekiem. 

 

Bez dodatku barwników, substancji słodzących i substancji konserwujących. 

Bezglutenowy. 

Nie zawiera białek mleka krowiego i laktozy.  

 

Ważna informacja:   

Produkt do postępowania dietetycznego w celu zapobiegania niedoborom żelaza i 

niedokrwistości z niedoboru żelaza (anemii). 

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.  

Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia.  

Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. 

 

Przeciwwskazania: 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. 
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Przechowywanie: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, w sposób 

niedostępny dla małych dzieci. 

Po otwarciu butelki produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy. 
 

 

Producent:  

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO – LEK S.A. 

ul. Żmigrodzka 242 E 

51-131 Wrocław   
 

 

… ml 
 


