
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
Zawiera substancję słodzącą (ksylitol)
Produkt bezglutenowy

GALAKTAN 2 to żywność o składzie dostosowanym do stanu lub ryzyka niedożywienia u osób po zabiegach operacyjnych, u 
osób z zaburzeniami gojenia oraz u osób z zaburzeniami funkcjonowania przewodu pokarmowego.  Produkt przeznaczony dla 
dorosłych, odpowiedni dla diabetyków.

GALAKTAN 2 jest przeznaczony do postępowania dietetycznego:
• w stanach niedożywienia lub ryzyku niedożywienia u pacjentów chirurgicznych w okresie pooperacyjnym;
• w celu wsparcia układu immunologicznego u pacjentów chirurgicznych w stanach niedożywienia lub w przypadku ryzyka

niedożywienia w okresie pooperacyjnym;
• w okresie pooperacyjnym u pacjentów po rozległych zabiegach operacyjnych w zakresie chirurgii, kardiochirurgii, 

ortopedii, ginekologii, chirurgii głowy i szyi, neurochirurgii;
• w okresie pooperacyjnym u pacjentów po zabiegach bariatrycznych (niski indeks energetyczny), w tym u pacjentów z 

zaburzeniami funkcji nerek;
• w zaburzeniach funkcji przewodu pokarmowego i ich profilaktyce (chemioterapia, immunosupresja, przewlekła 

antybiotykoterapia) – zwłaszcza w stymulacji procesów regeneracyjnych;
• w chorobach przewodu pokarmowego przebiegających z zaburzeniami mikrobioty jelitowej, jak choroby zapalne jelit, stany

pooperacyjne, zespoły krótkiego jelita, przetoki jelitowe;
• w przypadku trudno gojących się ran (odleżyny, stopa cukrzycowa, rany pooperacyjne, oparzenia) – zwłaszcza u pacjentów 

otyłych, z ograniczeniem podaży energetycznej i białkowej;
• po przebytych schorzeniach przewodu pokarmowego albo innych stanach przebiegających z zaburzeniem jego funkcji, jak

rzekomobłoniaste zapalenie jelit, stany po antybiotykoterapii, popromienne zapalenia jelit, stany po leczeniu biegunki 
podróżnych.

Sposób użycia: 
Podanie doustne. Zawartość saszetki należy dodać do posiłku (np. kaszka na wodzie, owsianka na wodzie, kisiel, ryż na wodzie, 
puree, bulion oraz inne zupy bez dodatków mlecznych), wymieszać i spożyć.
Zawartość saszetki można również wsypać do ok. 100-150 ml wody lub soku (pół szklanki), wymieszać i wypić.
Nie należy łączyć produktu z mlekiem i przetworami mlecznymi.

Zalecana porcja dzienna:
1 saszetka 2 razy dziennie (rano i wieczorem).
Produkt zaleca się spożywać przez okres 7 dni po operacji.
W przypadku trudno gojących się ran lub w zaburzeniach przewodu pokarmowego produkt zaleca się stosować dłużej, przy czym 
czas stosowania określa lekarz.

Właściwości:
GALAKTAN 2 to specjalnie dobrana kompozycja składników aktywnych, zalecana szczególnie w przypadku konieczności 
wzmocnienia układu odpornościowego oraz pobudzenia procesów regeneracji tkanek u osób z trudno gojącymi się ranami, przy 
jednocześnie obniżonej podaży energii (kalorii) oraz białka.

Produkt zawiera składniki wspierające układ immunologiczny i pokarmowy, hamujące proces zapalny oraz wspomagające proces 
gojenia ran.

• pacjenci po wykonanej operacji w ramach tzw. chirurgii jednego dnia;
• pacjenci hospitalizowani po wykonanej operacji;
• pacjenci po operacji bariatrycznej;
• osoby z trudno gojącymi się ranami pooperacyjnymi lub ze średnim lub dużym ryzykiem takich zaburzeń;
• osoby z zaburzeniami funkcjonowania lub chorobami przewodu pokarmowego;
• osoby wymagające ograniczonej podaży białka (niewydolność nerek, choroby wątroby lub trzustki);
• osoby przygotowywane do chemioterapii, stosujące leki przeciwnowotworowe, immunosupresyjne lub długotrwałą 

antybiotykoterapię.

Ulotka informacyjna

proszek

• Arabinogalaktan wpływa na poprawę pasażu jelitowego i komfortu trawiennego, co jest bezpośrednim wsparciem dla zdrowia 
jelit.

• Nukleotydy wzmacniają barierę jelitową, wykazują działanie probiotyczne oraz są źródłem składników odżywczych 
wspomagających regenerację w stanach niedożywienia.

• Specjalnie dobrana kompozycja kwasów omega -3/-6/-9 wpływa na przywrócenie właściwych proporcji NNKT w organizmie. 
Ponadto kwasy omega stanowią składnik budulcowy dla komórek uczestniczących w procesach gojenia ran oraz źródło energii 
dla procesów metabolicznych. 

• L-arginina wspiera układ immunologiczny oraz zmniejsza odsetek powikłań infekcyjnych szczególnie u chorych po planowanych 
zabiegach.

• L-Cytrulina odpowiedzialna jest za detoksykację organizmu, ponadto wzmacnia działanie L-argininy.
• L-Leucyna odgrywa istotną rolę w gojeniu ran i przyśpiesza regenerację tkanki łącznej.
• Hydrolizat kolagenu wołowego to kompleks aminokwasów i bioaktywnych peptydów wspomagających gojenie się ran.

GALAKTAN 2 przeznaczony jest dla pacjentów chirurgicznych po wykonanej operacji (planowanej lub wykonanej w trybie 
nagłym).
W szczególności zalecany jest dla następujących grup pacjentów:



Ważna informacja:
• Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza. 

Konieczne jest również leczenie choroby zasadniczej pod nadzorem lekarza.
• Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia.
• Produkt przeznaczony jest dla dorosłych.
• Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
• Produkt nie powinien być spożywany w przypadku braku wskazań do postępowania dietetycznego, zaburzeń stanu zdrowia lub 

schorzeń, których dotyczy zamierzone stosowanie.

Przeciwwskazania:
• Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
• Niedrożność przewodu pokarmowego.
• Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Środki ostrożności:
• W przypadku występowania innych chorób (np. nadciśnienia, cukrzycy) lub przyjmowania leków – należy skonsultować się z 

lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego produktu.
• Przyjęcie jednorazowo dużej ilości produktu może spowodować nieswoiste dolegliwości przewodu pokarmowego jak wzdęcia, 

bóle brzucha, nudności.
• W trakcie stosowania nie spożywać alkoholu.
• Produktu nie należy stosować po upływie terminu przydatności do spożycia podanego na opakowaniu.
• Nie stosować, gdy zachodzi podejrzenie, że opakowanie było wcześniej otwarte lub jest uszkodzone.

Składniki: 
błonnik z gumy akacjowej, hydrolizat kolagenu wołowego, L-leucyna, chlorowodorek L-argininy, L-cytrulina, sproszkowany olej z 
nasion lnu i nasion czarnuszki, sproszkowane nasiona lnu, ksylitol (substancja słodząca), dwutlenek krzemu koloidalny 
(substancja przeciwzbrylająca), RNA wyekstrahowany z drożdży.

Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. 
Produkt należy przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla małych dzieci.

Dostępne opakowania: 
14 saszetek po 15 g

Producent: Masters Sp. z o.o., 
Wysogotowo, ul. Skórzewska 30, 62-081 Przeźmierowo, www.masterspharm.pl

Dystrybutor: Miralex Sp. z o.o., 
ul. Lotnicza 4, 64-920 Piła, tel: +48 61 832 90 74, www.miralex.pl

Data opracowania ulotki: maj 2021 r.

w 15 g
(1 saszetka)

223 kJ / 52,8 kcal
0,83 g
0,14 g
0,15 g
0,46 g
1,56 g
0,00 g
0,89 g
8,74 g
2,57 g
0,07 g

29 mg
15 mg

396 mg
24 mg
6 mg

16 mg
0,25 mg

2,50 g
2,50 g
2,50 g
1,50 g
2,00 g

230 mg
130 mg
130 mg
200 mg

w 100 g

1488 kJ / 352 kcal
5,52 g
0,92 g
1,00 g
3,07 g

10,38 g
0,00 g
5,94 g

58,27 g
17,15 g
0,48 g

193 mg
103 mg

2643 mg
159 mg
37 mg

107 mg
1,67 mg

16,67 g
16,67 g
16,67 g
10,00 g
13,33 g

1533 mg
866,7 mg
866,7 mg
1333 mg

Wartość odżywcza

Wartość energetyczna (energia)
Tłuszcz
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone
- w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone
- w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone
Węglowodany
- w tym cukry
- w tym alkohole wielowodorotlenowe (poliole)
Białko
Błonnik
Sól 
Składniki mineralne:
Sód
Potas
Chlorki
Wapń 
Magnez
Fosfor
Żelazo
Składniki charakteryzujące produkt: 
Arabinogalaktan
Hydrolizat kolagenu wołowego
L-leucyna
L-cytrulina
L-arginina
Kwasy omega-3
Kwasy omega-6
Kwasy omega-9
Nukleotydy


