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Warszawa, 17 maja 2019 r. 

ZAKOŃCZENIE PRODUKCJI MILUPA CYSTILAC  

I WPROWADZENIE PREPARATU ZASTĘPUJĄCEGO - INFATRINI POWDER 

Komunikat NUTRICIA Polska 

Szanowni Rodzice,  

zależy nam na tym, by mieli Państwo dostęp do najbardziej aktualnych informacji dotyczących leczenia 

żywieniowego Państwa dzieci, dlatego z wyprzedzeniem chcielibyśmy Państwa poinformować o zmianach 

w zakresie dostępności produktów przeznaczonych do postępowania dietetycznego u niemowląt i dzieci 

z mukowiscydozą w Polsce.  

Produkcja Milupa Cystilac, stosowanego dotychczas w tym wskazaniu, została zakończona z przyczyn 

niezależnych od NUTRICIA Polska we wszystkich krajach, w których produkt był stosowany. Szacujemy, że 

wprowadzone dotychczas na rynek partie preparatu zapewnią jego dostępność w Polsce i innych 

krajach europejskich do końca sierpnia 2019 roku. Do tego czasu apteki są i będą na bieżąco 

zaopatrywane w preparat przez hurtownie farmaceutyczne. Termin przydatności Milupa Cystilac 

przypada na 20 października 2019 roku. 

Mamy świadomość, jak ważne jest zapewnienie ciągłości leczenia żywieniowego u niemowląt i dzieci 

z mukowiscydozą, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakończeniu produkcji, rozpoczęliśmy 

działania mające na celu znalezienie produktu zastępującego Milupa Cystilac. Niezależna grupa 

ekspertów klinicznych* wskazała, że najwłaściwszą opcją zastąpienia tego produktu będzie preparat 

Infatrini Powder.  

Biorąc pod uwagę dotychczasową refundację preparatu Milupa Cystilac i jego dostępność w kwocie 

ryczałtowej, po rejestracji Infatrini Powder w Polsce złożyliśmy odpowiednie wnioski w sprawie jego 

refundacji. Jesteśmy w trakcie niełatwych i wieloetapowych rozmów z Ministerstwem Zdrowia na ten 

temat. Po otrzymaniu decyzji refundacyjnej niezwłocznie Państwa o niej poinformujemy. Od końca 

czerwca tego roku preparat Infatrini Powder będzie dostępny w aptekach w pełnej odpłatności do 

momentu uzyskania refundacji.  

Komunikat o zmianie został również przekazany lekarzom, zajmującym się opieką nad niemowlętami 

i dziećmi z mukowiscydozą, by z odpowiednim wyprzedzeniem mogli zapoznać się z rekomendacjami 

odnośnie przechodzenia z produktu Milupa Cystilac na Infatrini Powder.  

Wiemy, że w przypadku każdej zmiany związanej z procesem leczenia, istotnym jej elementem jest dostęp 

do informacji, dlatego do Państwa dyspozycji pozostaje nasz serwis konsumencki: 

serwis@nutriciamedyczna.pl, +48 22 55 00 155. 

Z poważaniem,  

 
Artur Krzyżanowski 
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* Skład grupy ekspertów: Prezes Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy i Kierownika Kliniki i Zakładu 

Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym 

– prof. dr hab. n. med. Dorota Sands; Kierownik Katedry Pediatrii i Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób 

Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – prof. dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak oraz Specjalista 

ds. żywienia i dietetyki Kliniki i Zakładu Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Centrum Leczenia 

Mukowiscydozy w Dziekanowie Leśnym – dr n. o zdr. Monika Mielus. 
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