
GTO Oil
Lorenzo’s Oil

Oljor för kostbehandling av adrenoleukodystrofi (ALD) 
och adrenomyeneuropati (AMN) 



Lorenzo’s Oil
Lorenzo’s Oil är en klar, gul olja för barn och vuxna med adrenoleuk-
dystrofi (ALD) och adrenomyeneuropati (AMN). Innehåller 4 delar 
glycerol trioleate oil (GTO) och 1 del glycerol trierucate oil (GTE). 

Lorenzo’s Oil innehåller per 100 ml :
● 807 kcal
●  89,7 g fett från glycerol trioleate- olja och glycerol trierucate-  

olja (100 E%)

ANVÄNDNING 
Lorenzo’s Oil är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och 
används under inrådan av dietist eller läkare. Används i samband med 
fettlåg kost med restriktion av fettsyran C:26. Kan tas som enskild dos 
eller blandas med annan mat. Lorenzo’s Oil måste kompletteras med 
essentiella fettsyror.  

DOSERING
Doseringen är individuell och görs i samråd med dietist eller läkare.

FÖRBEREDELSE 
1.  Lämna flaskan i rumstemperatur (ca 21°C) ca 1 tim innan användning.
2.  Skaka flaskan ordentligt tills det vita sedimentet är jämnt fördelat i oljan.
3.  Häll upp rekommenderad mängd olja i en förslutningsbar behållare.
4.  Den dagliga volymen av Lorenzo’s Oil förvaras mörkt i rumstempera-

tur för att sedan tas under dagen enligt instruktion från dietist eller 
läkare.

5. Skaka oljan väl innan servering.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad flaska förvaras mörkt och torrt, ej över normal rumstempera-
tur. Bäst-före-datum anges som dag-mån-år. Öppnad flaska förvaras i 
kyl och används inom 1 månad. 

INGREDIENSER
Glycerol trioleate-olja, glycerol trierucate-olja.

GTO Oil
GTO Oil är en klar, gul olja för barn och vuxna med adrenoleukdystrofi 
(ALD). Innehåller glycerol triolate-olja som består av ca 90% oljesyra 
och är fri från fettsyrorna C21-C26.  

GTO Oil innehåller per 100 ml :
● 819 kcal
● 91 g fett från glycerol trioleate-olja (100 E%)

ANVÄNDNING 
GTO Oil är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och används 
under inrådan av dietist eller läkare. Används i samband med fettlåg 
kost och främst vid matlagning och bakning eller som exempelvis 
salladsdressing. 

DOSERING
Doseringen är individuell och görs i samråd med dietist eller läkare.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad flaska förvaras mörkt och torrt, ej över normal rumstempera-
tur. Bäst-före-datum anges som dag-mån-år. Öppnad flaska förvaras i 
kyl och används inom 1 månad. 

Nutricias produkter är livsmedel för speciella medicinska ändamål 
och skall användas under inrådan av dietist eller läkare.

Näringsvärde / per 100 ml Lorenzo's Oil GTO Oil

Energi            Kcal           807 819
kJ          3319 3367

Fett (100 E%) g      89,7 91
varav
– mättat g 3,2 3,8
– enkelomättat g 83,5 83,4
– fleromättat g 3,1 3,8

Kolhydrat (0 E%) g    – –
Kostfiber (0 E%) g        – –
Proteinekvivalenter (0 E%)  g      – –
Salt g – –
Fettsyraprofil
C16:0/ Palmitinsyra mg 686 870
C17:0/ Margarinsyra mg 137 174
C17:1/ Heptadecensyra mg 137 174
C18:0/ Stearinsyra mg 2059 2610
C18:1/ Oljesyra mg 62634 79170
C18:2/ Linolsyra mg 2831 3480
C18:3/ a-linolensyra mg 137 174
C20:1/ Gadoleinsyra mg 412 348
C22:0/ Behensyra mg 17,2 –
C22:1/ Erukasyra mg 16388 –
C24:1/ Nervonsyra mg 309 –
Andra mg 120 –

Lorenzo’s Oil och GTO Oil 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  

Lorenzo’s Oil Bestnr: 75 89 38 Förpackning: 1 flaska à 500 ml

GTO Oil Bestnr: 76 56 94 Förpackning: 1 flaska à 500 ml 
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