
Dialamine
Aminosyratillskott som består av endast essentiella aminosyror 

samt cystein och histidin, kolhydrat och en mindre mängd mineraler.
Apelsinsmak.



Dialamine  
Dialamine är ett pulver att blanda till dryck, avsett att användas vid 
lågproteinkost där behovet av essentiella aminosyror måste tillgodo-
ses, exempelvis ureacykeldefekter som OTC-brist. Proteinet består 
av endast essentiella aminosyror samt cystein och histidin, kolhydrat 
och en mindre mängd mineraler. Kan användas från 6 månaders ålder. 
Apelsinsmak.  

Dialamine innehåller per 100 ml:
●  72 kcal 
●  0 g fett
●  13 g kolhydrat från sackaros och torkad glukossirap (72 E%)
●  5 proteinekvivalenter (28 E%)
●  6 g aminosyror

ANVÄNDNING 
Dialamine är livsmedel för speciella medicinska ändamål och används 
under inrådan av dietist eller läkare. Ej lämplig som enda näringskälla. 

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

TILLREDNING
Rekommenderad koncentration är 1:5. För osmotiskt känsliga patienter 
är den rekommenderade koncentrationen 1:7. 

1:5: 20 g pulver blandat med 100 ml vatten till en slutvolym på 116 ml 
(900 mOsmol/kg H2O)

1:7: 20 g pulver blandat med 140 ml vatten till en slutvolym på 156 ml 
(640 mOsmol/kg H2O)

Mät upp rekommenderad mängd pulver och blanda med lite av vattnet. 
Tillsätt sedan resterande mängd vatten under omrörning. Skakas eller 
blandas väl innan servering. Smakar bäst väl kyld.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad burk förvaras i rumstemperatur och inte i direkt solljus. 
Bäst-före-datum anges på förpackningen som dag-mån-år. Öppnad 
burk förvaras i rumstemperatur och används inom 1 månad. Tillredd 
näring kan förvaras i kylskåp och intas inom 24 h.
 
INGREDIENSER
Sackaros, torkad glukossirap, L-lysinacetat, citronsyra, L-leucin, L-valin, 
L-treonin, L-isoleucin, L-tyrosin, L-fenylalanin, aromämne, L-cystin, L-his-
tidin, L-metionin, L-tryptofan, L-askorbinsyra, färgämne (E160a, E162). 

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 Per portion, 
20 g 

Energi            Kcal           360 72

kJ          1530 306
Fett (0 E%)                  g       -  - 
Kolhydrat (72 E%)                       g    65 13
varav sockerarter                         g            59 11,8
Kostfiber (0 E%)                       g         -  - 
Proteinekvivalenter (28 E%)          g      25 5
Salt g <0,03 <0,006
Aminosyror g 30 6
L-cystine g 1,2 0,24
L-histidin g 1,2 0,24
L-isoleucin g 3,3 0,66
L-leucin g 5,13 1,03
L-lysin g 4,2 0,84
L-metionin g 1,2 0,24
L-fenylalanin g 1,8 0,36
L-treonin g 3,6 0,72
L-tryptofan g 0,75 0,15
L-tyrosin g 3,0 0,6
L-valin g 4,62 0,92
Mineraler
Natrium                         mg (mmol)     <10 (<0,4) <2 (<0,08)
Kalium                      mg (mmol)   <10 (<0,27) <2 (<0,054)
Klorid                          mg (mmol)   <20 (<0,57) <4 (<0,11)
Kalcium                             mg (mmol) <5 (<0,12) <1 (<0,024)
Fosfor                                   mg (PO4 mmol) <5 (<0,16) <1 (<0,032)
Magnesium                       mg (mmol)           <5 (<0,21) <1 (<0,042)
Vitaminer
Vitamin C mg 125 25

Dialamine 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. 

Dialamine Bestnr: 75 06 90 Förpackning: 1 burk à 400 g


