בס"ד

תחליפי חלב  ,מזון לתינוקות ומזון רפואי
ערב פסח תשע"ה
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 חלבי שלב  / 1 , 2 , 3מטרנה אקסטרה קר שלב 1 , 2 , 3
מטרנה נוטרילאק למהדרין שלב  / 1 , 2מטרנה למהדרין  /מטרנה למהדרין שלב 1 , 2 , 3
מטרנה צמחית )פרווה(  /מטרנה צמחית מגיל לידה עד גיל שנה  /מטרנה צמחית מגיל שנה ואילך
דייסת מטרנה אורז & דייסת מטרנה וניל & דייסת מטרנה קורנפלור
דייסת גם וגם מטרנה קורנפלור .
מותרים לשימוש בפסח :
 פורמולות מוכנות להאכלה בשימוש בתי חולים  & RTFפּגיםPHF תוסף להעשרת חלב אם לפגים FM85 מחיות המיוצרות במפעל "נסטלה פולסקה אס איי " ומשווקות תחת המותג "מטרנה"  :מחית תפוחעץ

.2מוצרי נוטרילון השונים המסומנים בתווית"-כשר לפסח קטניות,חלבי לאוכלי חלב נוכרי
בהשגחת משולש  Kובאישור הרבנות הראשית :

נוטרילון  / ARנוטרילון  / HAנוטרילון קומפורט /נוטרילון ללא לקטוז  /נוטרילון פגים /
נוטרילון שלב  & 1שלב  & 2שלב 3
1
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.3

מוצרי סימילאק המותרים לשימוש בפסח :

סימילאק אדבנס פלוס שלב  / 1 , 2 , 3סימילאק למהדרין שלב 1 , 2 , 3
סימילאק אדבנס פלוס מוכן להזנה ) (SIMILAC ADVANCE PLUS 1 RTF
סימילאק ספּיישל קאר ) (SIMILAC SPECIAL CARE RTF
סימילאק טופ שלב  / 1 , 2 , 3סימילאק (SIMILAC PM 60/40) PM 60/40
סימילאק איזומיל ) / (SIMILAC ISOMILסימילאק איזומילטַ ף )(SIMILAC ISOMIL TAF
מעשיר חלב אם )  / (HUMAN MILK FORTIFIERסימילאק ג'נטל )(SIMILAC GENTLE
סימילאק נאושור ) / (SIMILAC NEOSUREסימילאק אלימנטום )(SIMILAC ALIMENTUM
סימילאק קומפורט  / (SIMILAC COMFORT) 2 & 1סימילאק SPIT-UP RELIEF RS

.4מוצרי אנפמיל -בי.סי.אי.די  -נוטרמיגן  -פרג'סטימיל-פניל פרי המותרים לשימוש
בפסח :

אנְפַ מִ יל &  1 A.Rליפיל  /אנפמיל  2 A.R.ליפיל )(ENFAMIL A.R. LIPIL 1 & 2
נוּטְ רַ מִ יגֶן  LGG 2ליפיל )(NUTRAMIGEN LGG LIPIL 1 & 2
נוּטְ רַ מִ יגֶן  LGG 1ליפיל /
סְ' טִ ימִ יל ליפיל )(PREGESTIMIL LIPIL
פְּ רֶג
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.מזון רפואי המותר לשימוש בפסח :

אְ בואנד תפוז )( ABOUND
אוסְ מולייט (OSMOLITE HN) HN
אליטרק )(ALITRAQ
אם סי טי אויל )(MCT OIL
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אנְשור פלוס שוקולד&קפה& וניל ) , (ENSURE PLUSאנְשור וָנִיל )(ENSURE VANILA
אנשור  2קק"ל
אנְשור קומפקט )(ENSURE COMPACT
ג'ביטי ) , (JEVITYג'ביטי פלוס ) (JEVITY PLUS
גלוצרנה פלוס )(GLUCERNA PLUS
גלוצרנה וניל )(GLUCERNA VANIL
ויטל  1.5קק"ל ) ( VITAL 1.5 KCAL
נאוקט ( NEOCATE LCP ) LCP
נפרו (NEPRO LP) LP
נפרו (NEPRO HP) HP
פדיאשור שוקולד -בקבוק ) , (PEDIASURE RPBפדיאשור וניל-בקבוק )(PEDIASURE RPB
פדיאשור קומפליט וניל) , (PEDIASURE COMPLETEפדיאשור קומפליט שוקולד ) (PEDIASURE
COMPLETE
פולִיקוז )(POLYCOSE
פולמוקאר וניל ) ( PULMOCARE
פּרטיב )(PERATIV READY TO FEED
מעשיר חלב אם ) (HUMAN MILK FORTIFIER

רשימת תכשירי "דרך חיים"
כשרים לפסח

אומגה  600 3מ"ג שמן דגים

OMEGA 3 600MG

אומגה  950 3מ"ג שמן דגים

OMEGA 3 950MG
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אסידופולוס ללעיסה בטעם תות

CHEWABLE ACIDOPHILUS STRAW BERRY FLAVOR
) IRON BIS GLYCINATE (EASY IRON

ברזל ביס גליצינאט

VITA CAL + D

ויטה קל D +

VITA CAL + D + MINERALS

ויטה קל + D +מינרלים
ויטה קל  600מ"ג

VITA CAL 600 MG

ויטמין  E 200יב"ל

VITAMIN E 200 IU

ויטמין  E 400יב"ל

VITAMIN E 400 IU
VITA FLEX 30/180 TABS

ויטה פלקס  180/ 30טבליות

VITA FLEX + MSM

ויטה פלקס MSM +

ויטמין  B12למציצה בתוספת חומצה פולית VITAMIN B12 SUBLINGUAL +FOLIC ACID
ALPHA LIPOIC ACID 600 MG

חומצה אלפא ליפואית  600מ"ג

VITAMIN D DROPS 400IU

טיפות ויטמין  400 Dיב"ל בטיפה

מולטי ויטמין  9חודשים +

MULTI VITAMIN 9 MONTHS +
MULTI VITAMIN GOLD

מולטי ויטמין גולד
סידן ציטראט  +ויטמין D

CALCIUM CITRATE + VITAMIN D

סופר קואנזים  100 Q10מ"ג

SUPER COENZYME Q10 100 MG

קואנזים  200 Q10מ"ג

COENZYME Q10 200 MG

קואנזים  50 Q10מ"ג

COENZYME Q10 50 MG
ESTER C 500 MG

אסטר סי )ויטמין  Cלא חומצי (  500מ"ג

ESTER C 1000 MG

אסטר סי )ויטמין  Cלא חומצי (  1000מ"ג
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