
 

Gama de produtos para a 

gestão nutricional de 

Doença Renal Crónica (DRC)  

 

  

   

  

DRC 

Nefrologia 

Fórmulas produzidas na Alemanha por: metaX Institut für Diätetik GmbH 

A disponibilidade dos produtos apresentados pode variar de acordo com o seu estado de comercialização em cada país 

 

Gestão nutricional de Pré-

Insuficiência Renal Crónica 

terminal ou de outras 

condições de Doença Renal 

Crónica (DRC) 

 

Fórmulas especiais para 

lactentes e crianças 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Joaquim António  

Aguiar, Nº 45, 2º Esq., 

     1070-150 Lisboa 

       +351 308 811 171 

        info@biodendrum.com 

 

         www.biodendrum.com 

 

A Biodendrum é uma empresa independente que se 

dedica à comercialização e distribuição de alimentos 

para fins medicinais específicos e de medicamentos 

órfãos para a gestão nutricional de doenças raras 

metabólicas como Aminoacidopatias (como a 

Fenilcetonúria e a Leucinose, por exemplo), Acidúrias 

orgânicas, Doenças do Ciclo da Ureia e Distúrbios na 

síntese de Ácidos Biliares. A Biodendrum aposta 

também agora em produtos para a gestão nutricional de 

Doença Renal Crónica em lactentes e crianças.  

"Cure if possible, treat when possible, comfort always" 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Gama de produtos – nephea 

Nefrologia 
 

 
nephea Kid 

 

nephea HD* Kid 

 

nephea Infant 

 

nephea HD* Infant 

 

 

nephea AS12 Infant 

 

 

Fórmulas infantis para gestão nutricional de Pré-Insuficiência Renal Crónica 

terminal ou de outras condições de Doença Renal Crónica (DRC) 

Toma oral, através de biberão, bebida ou papa, ou através de sonda 

 

205 mg de potássio e 180 mg de 

fósforo 

55 mg de potássio e 65 mg de 

fósforo 

60 mg de potássio e 70 mg de 

fósforo 

Teor de potássio e fósforo (por 100 g de produto) 

Dissolver 14-15 g (4 colheres niveladas de produto) em 90 ml de água a 40 ⁰C de forma a obter 100 ml de biberão. Agitar bem e 

verificar a temperatura. 

Preparação standard 

0 – 1 ano 

Idade 

Fórmula hipoalergénica (à base 

de L-aminoácidos). Sem lactose 

e sem glúten. 

Bom equilíbrio eletrolítico. Rica em teor energético. Com micronutrientes adaptados à idade. 

Observações 

Fórmula reduzida em teor proteico.  

* Esta formulação foi desenvolvida em cooperação com o Hospital Pediátrico de Heidelberg (HD) 

Fórmula reduzida em teor proteico e equilibrada em eletrólitos. Rica em teor 

energético. Com micronutrientes adaptados à idade e enriquecida com fibras 

solúveis. 

Observações 

A partir de 1 ano de idade 

Idade 

Dissolver 30 g (7.5 colheres niveladas de produto) em 100 ml de água a 40 ⁰C de 

forma a obter 120 ml de fórmula pronta a beber. Agitar bem e verificar a 

temperatura.  

Preparação standard 

205 mg de potássio e 148 mg de 

fósforo 

20 mg de potássio e 26 mg de 

fósforo 

Teor de potássio e fósforo (por 100 g de produto) 

Fórmula especial em pó, 400 g. Com colher doseadora (4 g). Contém aprox. 13 

porções de 30 g. 

Apresentação 
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Sabor e textura semelhantes ao 

leite 

Versões com diferentes teores 

de potássio e fósforo / Versão 

hipoalergénica 

Para além da preparação em 

biberão, a fórmula poderá ser 

preparada como bebida (num 

shaker), como papa (com adição 

de menos água a gosto), e ainda 

para administração através de 

sonda 

 

 

Fórmula especial em pó, 400 g. Com colher doseadora (3.5 - 4 g). Contém aprox. 27-28 porções de 14-15 g. 

Apresentação 


