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Párujúci 
kód2

Vykazujúci 
kód Názov Doplnok

Max.  
cena  

v lekárni
Doplatok 
poistenca

Nutričná 
podpora 

(limit L7)3

Plná 
výživa

(limit L8)3

Preskripčné 
obmedzenie

NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN Dávkovanie (L7): 2x125 ml denne

DP048
D0705* Nutridrink Compact Protein s príchuťou mocca 

sol 24x125 ml 41,76 € 0,01 € 3 − bez obmedzení
D0706* Nutridrink Compact Protein s vanilkovou príchuťou 

DP134

D1299 Nutridrink Compact Protein s neutrálnou príchuťou   

sol 24x125 ml 42,62 € 0,00 € 3 − bez obmedzení

D1286 Nutridrink Compact Protein s príchuťou hrejivého zázvoru  

D1287 Nutridrink Compact Protein s príchuťou  
chladivého červeného ovocia

D1205 Nutridrink Compact Protein s príchuťou broskyňa a mango 

D1203 Nutridrink Compact Protein s príchuťou lesného ovocia

D1278 Nutridrink Compact Protein s príchuťou chladivého kokosu               NOVÉ

D1279 Nutridrink Compact Protein s príchuťou chladivej uhorky/limetky     NOVÉ

D1204 Nutridrink Compact Protein s jahodovou príchuťou 

D1206 Nutridrink Compact Protein s banánovou príchuťou 

FORTICARE ADVANCED Dávkovanie (L7): 2x125 ml denne

DP292
D1316 FortiCare Advanced s príchuťou chladivého manga/broskyne           NOVÉ

sol 24x125 ml  61,01 € 0,00 € 3 − bez obmedzení
D1317 FortiCare Advanced s príchuťou chladivého lesného ovocia               NOVÉ

NUTRIDRINK MAX Dávkovanie (L7): 1 x 300 ml denne

 DP275

D1231 Nutridrink Max s jahodovou príchuťou 

sol 4x300 ml 16,70 € 0,00 € 7 22 bez obmedzení
D1232 Nutridrink Max s príchuťou mocca 

D1233 Nutridrink Max s vanilkovou príchuťou 

D1266 Nutridrink Max s čokoládovou príchuťou 

NUTRIDRINK Dávkovanie (L7): 2-3x200 ml denne

DP035

D0699 NUTRIDRINK príchuť jahodová 

sol 4x200 ml  6,82 € 0,04 € 17 52 bez obmedzení
D0700 NUTRIDRINK príchuť banánová 

D0701 NUTRIDRINK príchuť vanilková

D0702 NUTRIDRINK príchuť čokoládová

NUTRIDRINK MULTIFIBRE Dávkovanie (L7): 2-3x200 ml denne

DP051

D0709 NUTRIDRINK MULTIFIBRE vanilková príchuť

sol 4x200 ml  7,01 €  0,07 € 17 50 bez obmedzeníD0710 NUTRIDRINK MULTIFIBRE jahodová príchuť

D0711 NUTRIDRINK MULTIFIBRE čokoládová príchuť

NUTRIDRINK JUICE STYLE Dávkovanie (L7): 1-3x200 ml

DP129

D1162 NUTRIDRINK Juice style s jablkovou príchuťou 

sol 4x200 ml 6,87 € 0,00 € 17 − bez obmedzení
D1163 NUTRIDRINK Juice style s jahodovou príchuťou 

D1216 NUTRIDRINK Juice style s príchuťou čiernych ríbezlí

D1217 NUTRIDRINK Juice style s pomarančovou príchuťou

CUBITAN Dávkovanie (L10): 2x200 ml denne

DP023

D0854 Cubitan s vanilkovou príchuťou

sol 4x200 ml 9,99 € 0,32 € 15 INT, GER, CHI, PLMD0855 Cubitan s jahodovou príchuťou

D0856 Cubitan s čokoládovou príchuťou

FORTIMEL DIACARE Dávkovanie (L7): 1-2x200 ml denne

DP284

D1268 Fortimel DiaCare s čokoládovou príchuťou 

sol 24x200 ml 49,25 € 0,00 € 3 − INT, PED, DIA, GITD1269 Fortimel DiaCare s jahodovou príchuťou 

D1270 Fortimel DiaCare s vanilkovou príchuťou 

1 Zoznam dietetických potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. www.health.gov.sk
2 MZ SR zaviedlo pre dietetické potraviny Párujúce kódy platné od 1. 10. 2014. Dietetické potraviny, ktoré majú rovnaký párujúci kód, sú vzájomne zameniteľné pri výdaji dietetickej potraviny v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti.
3 Platí tzv. množstvový limit na indikáciu enterálnej výživy ako nutričnej podpory na max. 31 dní – limit L7; a na indikáciu plnej výživy na max. 31 dní – limit L8. Prípavok Cubitan má osobitý množstvový limit L10 – 15 balení na 31 dní. 

Vždy aktuálny protokol, zoznam dietetických potravín a portfólio nájdete na https://bit.ly/aktualnyprotokol
Infolinka: 0800 444 006

Potraviny na osobitné lekárske účely. Prípravky radu Nutridrink sú určené na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením. Forticare Advanced je určený na diétny režim 
pri podvýžive alebo riziku podvýživy u onkologických pacientov. Fortimel DiaCare je určený na diétny režim pri podvýžive súvisiacej s ochorením u pacientov s diabetes mellitus 
alebo hyperglykémiou. Cubitan je určený na diétny režim pri starostlivosti o pacientov s dekubitmi. Prípravky sa musia používať pod lekárskym dohľadom. Materiál je určený len 
pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť. ONS23PHAOSPE4SK

* Párujúci a vykazujúce kódy príchutí mocca a vanilka budú v priebehu 03-04/2023 nahradené novými (mocca - D1202, vanilková - D1201). Nový párujúci kód DP134. 
Aktuálne kódy nájdete vždy na www.e.nutricia.sk.



Párujúce kódy
MZ SR zaviedlo od 1. 10. 2014 tzv. párujúce kódy k dietetickým potravinám uvedeným v zozname kategorizovaných 
dietetických potravín v stĺpci C. 

Zmena poskytuje možnosť kombinovať, respektíve zamieňať príchute jednotlivých prípravkov. Týka sa to však výlučne 
dietetických potravín, ktoré majú rovnaký párujúci kód, majú rovnaký názov, rozdielnu príchuť alebo typ, sú určené na 
rovnaký účel, majú identické množstvo, rovnaký počet referenčných dávok a rovnakú konečnú cenu dietetickej potra-
viny vo verejnej lekárni, ktorá nepresahuje výšku maximálnej ceny dietetickej potraviny vo verejnej lekárni. Prínosom 
je,  že sa dajú zamieňať a pri výdaji vo verejnej lekárni v rámci poskytovania lekárenskej starostlivosti kombinovať 
v rôznych dostupných typoch a príchutiach.

Tieto kódy sú výhodou najmä pre pacientov, kde sú prípravky súčasťou dlhodobej liečby ochorenia.  
Do 1. 10. 2014  mohli lekárnici vydať pacientom na základe lekárskeho predpisu maximálne dva typy alebo dve príchute 
dietetických potravín v danom množstve. Neraz sa tak stalo, že pacienti nemali možnosť kombinovať a dlhodobo 
konzumovali prípravky (napr. enterálnej výživy) iba v dvoch príchutiach. Takáto jednotvárnosť bola pre mnohých 
pacientov zaťažujúca až do takej miery, že predpísané dietetické potraviny nedokázali skonzumovať, čím sa ich liečba 
stávala neefektívnou a strácal sa tak požadovaný účinok. 

Lekár predpisuje dietetické potraviny tak ako doteraz, pretože softvér v le-
kárňach dokáže dešifrovať príslušnosť vydávanej dietetickej potraviny 
k párujúcemu kódu.

Príklad: Prípravky Fortimel DiaCare v zozname kategorizovaných 
dietetických potravín:

Lekár na recept uvedie vykazujúci kód špecifický 
pre každú príchuť.

Vždy aktuálny protokol, zoznam dietetických potravín a portfólio nájdete na: 
https://bit.ly/aktualnyprotokol
Infolinka: 0800 444 006

Potravina na osobitné lekárske účely. Fortimel DiaCare je určený na diétny režim pri podvýžive súvisiacej 
s ochorením u pacientov s diabetes mellitus alebo hyperglykémiou. Prípravky sa musia používať pod lekárskym 
dohľadom. Materiál je určený len pre odbornú verejnosť - nie je určený pre pacientov ani širokú verejnosť.

Párujúci kód pre lekáreň, ktorý vykazuje zdravotnej poisťovni. 
Lekáreň môže zameniť príchute a vydať pacientovi rôzne príchute  
pod jedným párujúcim kódom celkovo v množstve L7 alebo L8. 

Párujúci  
kód MZ SR

Vykazujúci 
kód MZ SR Názov dietetickej potraviny Balenie

DP284

D1268 Fortimel DiaCare s čokoládovou príchuťou 

sol 24x200 mlD1269 Fortimel DiaCare s jahodovou príchuťou 

D1270 Fortimel DiaCare s vanilkovou príchuťou 

Lekár uvádza  
na lekársky  
predpis tento kód.


