תחליפי חלב  ,מזון לתינוקות ומזון רפואי
גם השנה המשכנו בשיתוף פעולה עם ספקי תחליפי חלב ,מזון לתינוקות ומזון רפואי לקבל מידע מפורט.
כמו"כ נערכו בדיקות ובירורים מול פוסקי הלכה וגורמים מקצועיים ועל סמך אלו נערכה הרשימה דלהלן.
פריט שאינו מופיע ברשימה והחולה זקוק לו בהוראת רופא  ,יש לקחתו (יש לייחדו כלים מיוחדים ).

.1מוצרי מטרנה השונים המסומנים כ"כשר לפסח" -ייצור מיוחד לפסח ,מותרים לשימוש בפסח :
מטרנה קורנפלור
מטרנה חלבי שלב 1 , 2 , 3
מטרנה אקסטרה קר שלב 1 , 2 , 3
מטרנה מהדרין
מטרנה מהדרין שלב 1 , 2 , 3
מטרנה צמחית שלב 1 , 2 , 3
מטרנה צמחית
מטרנה דייסת אורז  /וניל  /קורנפלור
מטרנה דייסת קורנפלור גם וגם ועוד
פורמולות בשימוש בתי חולים ּ & RTF1פגיםRTF

 .2מוצרי סימילאק המותרים לשימוש בפסח :
סימילאק אדבנס שלב
סימילאק אדבנס פלוס שלב 1 , 2 , 3
סימילאק טופ שלב 1 , 2 , 3
סימילאק איזומיל
סימילאק אדבנס פלוס מוכן להזנה ((RTF
סימילאק סּפיישל קר
1,2,3

.3מוצרי אנפמיל  -בי.סי.אי.די  -נוטרמיגן  -פרג'סטימיל  -פניל פרי המותרים לשימוש בפסח :
אנְפַ מִ יל  1A.R & 2A.Rלִ יפִ יל () ENFAMIL
אנפמיל (ENFAMIL HUMAN MILK FORTIFIER) HMF
בִי.סִ י.איִ .די ) BCAD 2( 2
נּוטְ ַרמִ יגֶן )NUTRAMIGEN 1&2) 1 , 2
פֶ נִיל -פְ ִרי )PHENYL- FREE 1&2( 1 , 2
ּפְ ֶרג'סְ טִ ימִ יל ()PREGESTIMIL

. 4מזון רפואי המותר לשימוש בפסח :
אג ּפְ לּוס ()EGG PLUS
אֹוסְ מֹולָ י ִיט ()OSMOLITE
אל -אמנְטָ ל ()L-EMENTAL
ָאלִ יטְ ַרק ()ALITRAQ
אם סִ י טִ י אֹוי ִל ()MCT OIL
אנְשּור וָנִיל עִ ם סִ יבִים ()ENSURE W/FIBRE

אנְשּור ּפְ לּוס שֹוקֹולָ ד& ָקפה&ּתּות & וָנִיל ()ENSURE PLUS
ִ
ּפּודינְג ()ENSURE
אנְשּור שֹוקֹולָ ד& וָנִיל
ג'בִיטִ י ()JEVITY
גְלּוצ ְרנָה ()GLUCERNA
טִ יק & אִ יזִי ()THIC AND EASY
נּוטְ רן  1עם סִ יבִים ()NUTREN 1.0 WITH FIBER
נּוטְ רן  1 , 1.1 , 2וָנִיל ()NUTREN 1&1.5&2 VANILLA
נּוטְ רן ג'ּונְיֹור וָנִיל ()NUTREN JUNIOR VANILLA
נּוטְ רן ג'ּונְיֹור עם סִ יבִים ()NUTREN JR+ FIBER
נֶפרֹוקאר וָנִילָ ה ()NEPHROCARE
מֹודּולן ()MODULEN
סּוּפְ לֶ נָה ()SUPLENA
ּפ ִדיאשּור שֹוקֹולָ ד ()PEDIASURE
ּפ ִדיאשּור וָנִיל ()PEDIASURE
ּפֹולִ יקֹוז ()POLYCOSE
ּפּולְ מֹוקייר ()PULMOCARE
ּפ ָרטִ יב ()PERATIV READY TO FEED

