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För kostbehandling av prematurer med låg vikt vid otillräckligt proteinintag
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Nutrilon Proteinberikning
Nutrilon proteinberikning är till för berikning av bröstmjölk eller bröst-
mjölksersättning för prematura spädbarn.

Berikningen görs för att uppnå en proteinnivå som motsvarar behovet 
hos prematura barn med låg födselvikt med målet att uppnå god tillväxt 
och utveckling.

INNEHÅLLER PER 100 G PULVER
●  338 kcal
●  82,1 g protein från vassle och kasein (97 E%)
●  2,2 g kolhydrat varav 1,3 g sockerarter (3 E%)

OBSERVERA
Bröstmjölk är den bästa födan for det späda barnet. Nutrilon pro-
teinberikning är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Bör 
doseras efter bröstmjölkens innehåll och det prematura barnets 
behov. Används endast under tillsyn av läkare eller dietist. Nutrilon 
proteinberikning har inte steriliserats. Följ instruktionerna noggrant 
och använd endast väl rengjorda redskap vid tillredningen. Endast 
för oralt/enteralt bruk. Får ej ges intravenöst.

ANVÄNDNING
Nutrilon proteinberikning-beredningen kan användas för kostbehand-
ling av prematurer med låg födelselvikt vid lågt proteinintag. Bered-
ningen kan tillsättas i bröstmjölk berikad med Nutriprem bröstmjölks-
berikning eller i modersmjölksersättning för prematurer för att trygga 
ett tillräckligt proteinintag hos prematurer med låg vikt för att stödja 
tillväxt och utveckling. 

DOSERING
Eftersom mängden som behövs är liten, rekommenderas dosering 
genom vägning. Förpackningen innehåller inget dosmått. 
För prematurer <1000 g rekommenderas proteinintag 3,6-4,1 g/100 
kcal (4,0-4,5 g/kg/d).1

TILLAGNING
Tvätta händerna och använd endast rena redskap för tillagning och 
servering. Säkerställ att förpackningen är ren. Följ hygieniska tillagnings- 
och hanteringsmetoder. Tillred endast en portion i taget och använd 
inom 2 timmar. Häll alltid bort mjölk som inte går åt under måltiden.

FÖRVARING
Torrt i rumstemperatur. Använd öppnad förpackning (ask) inom en 
månad. Tillslut väl. Öppnade dospåsar kastas genast bort. Förpackat i 
skyddande atmosfär.

INGREDIENSER
Vassleproteinhydrolysat (från mjölk), Kaseinhydrolysat (från mjölk).

1. Agostoni C, et al. JPGN. 2010 Jan;50(1):85-91.

Näringsvärde Per 100 g pulver Per dospåse (1g)

Energi kcal 338 3,38
kJ 1435 14,35

Protein g 82,1 0,821
Kolhydrat g 2,2 0,022
– varav sockerarter g 1,3 0,013
Fett g 0,1 0,001
– mättat g 0,1 0,001
Kostfiber g 0 0
Mineraler
Natrium mg 776 7,76
Kalium mg 1226 12,26
Klorid mg 66 0,66
Kalcium mg 524 5,24
Fosfor mg 516 5,16
Magnesium mg 46 0,46
Järn mg 0 0
Zink mg 0 0
Koppar mg 0 0
Mangan μg 210 2,10
Fluor mg 0 0
Molybden μg 0 0
Selen μg 27 0,27
Vitaminer g 0 0

Nutrilon proteinberikning kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt 
från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order.amnse@nutricia.com
 telefon: 08-24 15 30 eller fax 019-76 62 330.

Produkt Antal/Förp Best nr

Nutrilon proteinberikning 4 x 50 x 1 g 90 04 88
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