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Heparon Junior
Heparon Junior är en komplett näring för spädbarn och mindre barn med 
akut eller kronisk leversjukdom samt kolestas. Kan matas med flaska eller 
ges med sond. Innehåller protein från komjölk och är berikad med gre-
nade aminosyror (leucin, isoleucin och valin), kolhydrat, fett (varav 49% i 
form av MCT), vitaminer, mineral- och spårämnen. En ökad mängd zink 
samt ett lägre innehåll av natrium jämfört med en vanlig modersmjölk-
sersättning. Ej lämplig vid galaktosemi.

DOSERING
1 burk à 400 g ger 2220 ml med spädningen 18 g pulver till 100 ml 
färdig näringslösning.

Heparon Junior ger per 100 ml vid en spädning på 18 g/100 ml
● 86,4 kcal
●  2 g protein från mjölkprotein varav 30% från grenade aminosyror

(9 E%)
● 3,6 g fett från MCT olja, soja- och rapsolja (37 E%)
● 11,6 g kolhydrat från torkad glukossirap, (54 E%)

REKOMMENDERAD SPÄDNING OCH TILLREDNING
Spädning: Bipackad skopa i burken ger 4,5 g pulver. 4 skopor x 4,5 g 
som tillsätts ca 90 ml vatten ger rekommenderad spädning (18% vikt/
volym). Heparon Junior kan både koncentreras eller spädas mer efter 
individuellt behov.

Tillredning
1.  Tvätta händerna och arbeta på en väl rengjord arbetsyta och

med väl rengjorda redskap.
2.  Koka vattnet under 5 minuter och låt svalna till en lagom ättem-

peratur. Droppa några droppar på din handled för att kontrollera
temperaturen. Häll upp doserad mängd vatten i en väl rengjord
flaska eller sondmatningsbehållare.

3.   Fyll skopan med Heparon Junior och ”raka av pulvret” med en
kniv. Pressa inte ner pulvret i skopan.

4.  Tillsätt ordinerad mängd skopor i flaskans vatten. Sätt på korken
och skaka tills pulvret löst sig väl. Innan matning, försäkra dig
om att blandningen har rätt temperatur genom att droppa några
droppar på din handled.

5.  Observera att pulvret inte är sterilt varför tillredd mat ska ges
inom 15 min från tillredning. Överbliven näring efter en timmes
flaskmatning ska kastas. Varmhåll inte. För sondmatning gäller
en hängtid på 4 timmar.

VIKTIGT
Doseringen av volym och koncentration kan göras individuellt
för enskilda barns specifika behov och skall alltid göras i samråd
med läkare och dietist.

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Förpackningen förvaras i rumstemperatur. Bäst före datum anges på 
förpackningen (dag-månad-år). Öppnad burk bör förslutas väl och 
användas inom 4 veckor.

INGREDIENSER
Torkad glukossirap, mjölkpulver, MCT olja, soja-, rapsolja, vassleprotein 
(mjölk), mjölkkoncentrat, kalciumkaseinat (mjölk), kalciumfosfat tribasik, 
L-leucin, L-valin, L-isoleucin, trikaliumcitrat, kalciumklorid, L-askorbinsyra,
magnesiumvätefosfat, kalciumkarbonat, kolinbitartrat, kaliumklorid, kali-
um väteoxid, trinatriumcitrat, D-a-tokoferyl polyetylenglycol 1000 suc-
cinat, taurin, M-inositol, L-cystin, järnsulfat, magnesiumcitrat, zinksulfat,
L-karnitin, nikotinamid, kalcium- D-pantotenat, mangansulfat, pyridoxin
väteklorid, vitamin A acetat, riboflavin, kopparsulfat, tiaminväteklorid,
kaliumjodid, folsyra, kromklorid, vitamin K1, natrium molybdat, natrium
selenit, vitamin D3, D-biotin, cyanokobalamin

Näringsvärde Per 100 g 
pulver

Per 100 ml  
 (18%)

Per 100 ml  
 (22,5%)

Energi kJ "2016 "86,4 "108
kcal     480" 363" 454"

Protein (9 E%) g 11,1 2 2,5
–  varav grenade 

aminosyror
% 30 – –

Kolhydrat (54 E%) g 64,2 11,6 14,4
– varav sockerarter g 15,9 2,9 3,6
– därav laktos g 6 1,08 1,35

Fett (37 E%) g 19.9 3,6 4,5
– mättat g 11,0 2 2,5
– enkelomättat g 2,9 0,52 0,65
– fleromättat g 5,1 0,92 1,1
MCT % 49 – –
LCT % 51 – –
E% linolsyra 8,2 – –
E% a-linolensyra "1,2 "– "–
Förhållandet n6:n3 6,8" –" –"

Mineraler
Natrium mg (mmol) 72 (3,1) 13 (0,56) 16,2 (0,7)
Kalium mg (mmol) 420 (10,8) 75,6 (1,9) 94,5 (2,4)
Klorid mg (mmol) 260 (7,4) 46,8 (1,3) 58,5 (1,7)
Kalcium mg 509 91,6 115
Fosfor mg 277 49,9 62,3
Magnesium mg 39 7 8,8
Järn mg 7,2 1,3 1,6
Zink mg 7,2 1,3 1,6
Koppar µg 220 39,6 49,5
Mangan mg 0,48 0,09 0,11
Molybden μg 17,2 3,1 3,9
Selen μg 13,2 2,4 3
Krom μg 11,6 2,1 2,6
Jod μg 55 9,9 12,4
Vitaminer
Vitamin A μg-RE "567 "102
Vitamin D3 μg 9,7 1,7
Vitamin E mg a-TE 10,7 1,9
Vitamin K μg 25 4,5
Tiamin mg 0,32 0,06
Riboflavin mg 0,55 0,1
Niacin mg NE 7,5 1,4
Pantotensyra mg 2,4 0,43
Vitamin B6 mg 0,96 0,17
Folsyra μg 55 9,9
Vitamin B12 μg 1,1 0,2
Biotin μg 8,3 1,5
Vitamin C mg 58" 10,4"
Övriga näringsämnen
L-Karnitin mg 7 1,3 1,6
Kolin mg 39 7 8,8
Inositol mg 24 4,3 5,4
Taurin mg 28 5 6,3
Osmolalitet   mOsmol/kgH20 – 310 –

Heparon Junior 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

Heparon Junior 1 burk à 400 g 90 02 90

Förskrivs med läkemedelsrecept och licensmotivering för barn under 16 år.


