
MSUD Aid III
Aminosyraersättning för kostbehandling av 

Maple Syrup Urine Disease (MSUD)



MSUD Aid III 
MSUD Aid III är en aminosyraersättning i pulverform utan leucin, isoleu-
cin och valin för spädbarn, barn och vuxna. Avsedd för kostbehandling 
av Maple Syrup Urine Disease (MSUD) och relaterade tillstånd där det är 
nödvändigt att begränsa intaget av grenade aminosyror. Innehåller övriga 
essentiella och icke-essentiella aminosyror och liten mängd kolhydrat. 

MSUD Aid III måste kompletteras med naturligt protein, vätska och an-
dra näringsämnen enligt ordination från läkare eller dietist, för att täcka 
behovet av leucin, isoleucin, valin och övriga näringsämnen.   

MSUD Aid III innehåller per 100 g:
●  326 kcal
●  4,5 g kolhydrat från glukossirap (6 E%)
●  77 g proteinekvivalenter (94 E%)

ANVÄNDNING 
MSUD Aid III är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och 
används under inrådan av dietist eller läkare. Intaget bör spridas över 
dagen och intas i samband med måltid och extra vätska. Ej lämplig som 
enda näringskälla.  

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

TILLREDNING
Rekommenderad spädning är 1:20, exempelvis 1 g pulver plus 20 ml 
vatten.

Blanda rekommenderad mängd pulver med lite vatten och blanda där-
efter gradvis ner resterande mängd vatten under omrörning tills pulvret 
är helt upplöst.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad burk lagras torrt, ej över normal rumstemperatur. Bäst-före 
datum anges på burkens botten som dag-månad-år. Öppnad burk 
försluts väl och förbrukas inom 1 månad. Tillredd näring kan förvaras i 
kylskåp upp till ett dygn.
 
INGREDIENSER
L-lysin-L-glutamat, L-prolin, L-arginin, glycin, L-asparaginsyra, L-treonin, 
L-tyrosin, L-fenylalanin, L-serin, histidin, L-alanin, torkad glukossirap, L-cys-
tin, L-tryptofan, L-metionin, L-glutamin, L-glutaminsyra, trikalciumfosfat, 
taurin, L-karnitin.

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

Nutricia. Tel: 08-24 15 30. www.nutricia.se

Näringsvärde Per 100 g

Energi            Kcal           326
kJ          1386

Fett (0 E%)                  g      –
Kolhydrat (6 E%)                       g    4,5
varav sockerarter                         g            0,4
Kostfiber (0 E%)                       g        –
Proteinekvivalenter (94 E%)          g      77
Salt g 0
Aminosyror g 93
L-alanin g 4,83
L-arginin g 8,47
L-asparaginsyra g 7,07
L-cystine g 3,16
L-glutamin g 0,69
L-glutaminsyra g 9,51
Glycin g 7,59
L-histidin g 4,84
L-isoleucin g ej tillsatt
L-leucin g ej tillsatt
L-lysin g 8,83
L-metionin g 2,07
L-fenylalanin g 5,75
L-prolin g 9,2
L-serin g 5,69
L-treonin g 6,38
L-tryptofan g 2,53
L-tyrosin g 5,75
L-valin g ej tillsatt
Mineraler
Natrium                         mg (mmol)     –
Kalcium mg (mmol)   145 (3,6)
Fosfor mg (PO4 mmol)   75 (2,4)
Övriga näringsämnen
Karnitin                                      mg 60
Taurin                                             mg             120
Osmolalitet vid spädning 1:20 mOsmol/kg H2O 330

MSUD Aid III 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. 

MSUD Aid III Bestnr: 78 78 61 Förpackning: 1 burk à 500 g 


