 
מרץ7102 
סימוכין: 293368516



מידע בנושא תמ"ל לשימוש הצוות המקצועי בטיפות חלב
חלב אם הינו המזון המתאים להזנת תינוקות.
משרד הבריאות ממליץ על הנקה בלעדית למשך כ 6-חודשים והמשך הנקה עם מתן מזון משלים עד גיל שנה ואף יותר.
אם התינוק אינו יונק ,או יונק חלקית מומלץ לבחור בתמ"ל על בסיס חלב פרה ,פרט למקרים בהם קיימת התוויה רפואית לתמ"י (תרכובת מזון ייעודית).
ארגון הבריאות העולמי  WHOמדרג אתדרך ההזנה המיטבית בכמה רמות איכות כשדרך  1היא המומלצת ובסדר יורד דרכים אחרות:
 .1הנקת האם את תינוקה
 .2חלב שאוב של אם התינוק
 .3תרכובות מזון לתינוקות

מטרת דף זה הינה לספק מידע לצוות הרפואי בטיפות החלב על סוגי התמ"ל השונים ,להזנת תינוקות בריאים.
נסקרים כאן סוגי התמ"לים הקיימים בשוק הישראלי (נכון לתאריך כתיבתו) ,על המאפיינים העיקריים שלהם והתוויות מיוחדות.
כל התמ"לים קיבלו אישורים מתאימים ועומדים בחקיקה הרלוונטית.

תמ"ל רגיל(לרכישהבמרכוליםובתימרקחת) 
סוג
תמ"ל על בסיס חלב פרה
מתאיםלהזנתתינוקותבשליםובריאים,עלפי
הנחיותהתדריךלהזנתהתינוקהבריא,משרד
הבריאות .

תמ"ל על בסיס חלב עיזים
תמ"ל על בסיס חלב פרה
תמ"ל על בסיס חלב פרה
תמ"ל על בסיס חלב פרה
תמ"ל על בסיס חלב פרה
תמ"ל ללא לקטוז על בסיס חלב פרה
תמ"ל על בסיס סויה
תמ"ל המשך לפגים
על בסיס חלב פרה

שם

מס' כפיות
ל 06-מ"ל מים

מטרנהחלבי 
מטרנהמהדרין 
מטרנהחלבישראל 
מטרנה Extra Care
סימילאקTop
סימילאקלמהדרין 
סימילאק Advance Plus
נוטרילון 
שופרסל Baby
קבריטה 
נוטרילון HA
סימילק Comfort 
נוטרילון  Comfort

0
0
0
0
0
0
0
7
0
7
7
0
7















מטרנהExtra care Comfort 
מטרנהמהדריןספיישל 
מטרנהלילהטוב 
נוטרילוןללאלקטוז 

0
0
0
7






מטרנהצמחית 
סימילאק Isomil NG 
מטרנה Extra care Sensitive
סימילאק Neosure
נוטרילון pre mature

0
0
0
0
7







מאפיין עיקרי




מבוססיםעלחלבפרה .



מבוססעלחלבעיזים 
מכילחלבוןמפורקחלקית 
מכיליםחלבוןwheyמפורקחלקית,ופחותלקטוז 
מכיליםפחותלקטוז 


מבוססעלחלבפרהבתוספתקורנפלור (עמילןתירס) 
אינומכיללקטוז 
חלבוןופחמימותממקורצמחי 
אינםמכיליםלקטוז(סוכרהחלב) .
מכיליםיותרקלוריותורכיביתזונהשונים(חלבון,מינרליםועוד)
בהשוואהלתמ"לשלתינוקותבשלים


תמ"ל יעודי (תמ"י) לרכישה ( OTCניתןלרכושאצלהרוקחללאמרשם.ניתןלרכישהזולהיותרעםמרשם):
שם

סוג התמ"י
וההתוויה
להקלה בפליטות 
יכוללהקטיןכמותפליטותאךלאמטפלבמחלתרפלוקס

מפורק -על בסיס הידרוליזט מלא של חלבון
לתינוקותעםאלרגיותאואיסבילות 

מפורק – על בסיס חומצות אמינו חופשיות
לתינוקותופעוטותעםאלרגיהצולבתלחלבוןחלבפרהולחלבוןסויה,
שלאהשתפרועםתמ"לעלבסיסהידרוליזאטמלאשלחלבון
לתינוקותעםמחלותמעייםספציפיות,תתספיגהקשה
מזון ייעודי לתינוקות עם בעיות ספציפיות באישור רופא או
דיאטנית בלבד:
תפקודיכליהלקויים/איספיקהכלייתית
לתינוקותעםכשלבגדילהאותתתזונה 
צרכים מיוחדים ומחלות מטבוליות נדירות

1

אנפמיל  AR Lipil
סימילאקSpit-Up relief
נוטרילון AR
מטרנה Extra care A.R.
נוטרמיגןLipil
פרג'סטמילLipil
סימילאקAlimentum
נוטרילון Pepti Junior

נאוקייטLCP(מגיל1עדשנה) 

מס' כפיות
ל 06-מ"ל מים
 7


נוזליבבקבוקומסמיךבקיבה 





מכיליםחלבוןהמפורקלפפטידים 

 7



מכיליםחומצותאמינוחופשיות 

0
7
0
7
7
7
7









נאוקייטאדוונס(מעלגילשנה) 
נוטרמיגן Puramino

 7

סימילאק PM60/40

 0

 Renastart

 7

אינפטריני 


מאפיין עיקרי



עלבסיסחלבפרהלתינוקותהזקוקיםלפחותמינרלים 

RTFבבקבוקשל עלבסיסחלבפרהמרוכזבקלוריותוברכיביתזונה 
071מ"ל 
חסרהמרכיבאותוהגוףלאיכוללפרקבשלהמחלה

המטאבולית.חשובמאדלהיותבמעקברפואי/דיאטנילמניעת
חסריםתזונתיים 

הערה :מתןמזוןשאינותמ"לסטנדרטיהינורקבייעוץעםדיאטניתאורופא.
1

 קיימותתרכובותמזוןייעודיות(תמ"י)למחלותמטבוליותנדירות.תינוקותאלהנמצאיםבמעקברפואיצמוד.ומקבליםתמ"יזהרקבאישורדיאטן/רופא 

כמות רכיבי תזונה עיקריים ב 111-מ"ל תמ"ל בשלבים ,מוכן לפי הוראות היצרן ,עפ"י הצהרת יצרן
שלב 3
שלב 2
שלב 1
רכיב
 61-27
 62-27
 66-21
אנרגיה(קק"ל)
 7.1-7.6
 0.6-7.6
 0.1-0.1
חלבון(גרם)
 7.3-1.6
 1.7-1.2
 1.1-1.3
שומן(גרם)
 2.6-2.3
 2.7-2.6
 2.1-2.2
פחמימות(גרם)
 0.7
 0.7
 1.3-0.7
ברזל(מ"ג)
 21-001
 31-071
 11-13
סידן(מ"ג)
מרכיבי רשות בתמ"ל=מרכיביםשאיןחובהלהוסיפם,(לפיהקודקסולפיהחקיקההאירופאית)אךנמצאיםבחלקמהתמ"ל.ככלהידועכיום,איןיתרוןבריאותיכלשהובהוספתם
לתמ"ל.לחלקמרכיביהרשותקיימתמגבלהשלכמותמקסימאלית .
להלןרשימהשלמרכיביהרשותבתמ"ל :
LC-PUFA
שמןבטאפול 
נוקליאוטידים 
טאורין 
לוטאין 
בטאקרוטן 
פרוביוטיקה 
פרהביוטיקה)(GOS FOS


חומצותשומןארוכותשרשרת.חיונילהוסיפןלתרכובותמזוןלפגיםאולםלאלתרכובותמזון
לתינוקותבשלים.לדברייצרניהתמ"לתורמותלהתפתחותהמוחוהראייהבתינוק .
חומצתשומןפלמיטית.לדברייצרניהתמ"למסייעתלעיכולקליותר .
קבוצתתרכובותאורגניותהמרכיבותביןהשאראתה.DNA-לדברייצרניהתמ"לתורמים
לעליהביכולתהחיסוניתשלהגוף .
חומצתאמינוהמהווהמרכיבשלמלחימרהומתפקדתגםכמעבירעצביבמערכתהעצבים
המרכזית. 
פיגמנטצהוב-כתוםנוגדחמצוןממשפחתהקרטנואידים.אנטיאוקסידנט.לדברייצרניהתמ"ל
מסייעלהתפתחותהעיניים .
פיגמנטאדום-כתוםנוגדחמצוןממשפחתהקרטנואידים.אנטיאוקסידנט,חומרמוצא 
לוויטמין.A
חיידקיםידידותייםלמערכתהעיכול. 
אוליגוסכרידים(רבסוכרים),המעודדיםגדילהופעילותשלחיידקיםידידותייםבמעי .

