ENTERAL NUTR ITION

Fresubin® Protein Powder
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PRODUKTEGENSKAPER
Vassleproteinpulver
Koncentrerad proteinkälla (97 E%)
Neutral smak
Lättlöslig

NÄRINGSINNEHÅLL

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:
Proteinpulver med vassle, en koncentrerad proteinkälla som
lätt blandas i drycker och maträtter. Låglaktos, glutenfri, utan
fiber. För kostbehandling av patienter med eller med risk för
undernäring, särskilt för patienter med ökat proteinbehov.
Dosering:
Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov.
Rekommendationer som kosttillägg 10–15 g (2-3 skopor) eller
1-2 portionspåsar 2–3 gånger/dag (20–45 g totalt)..
Användning i drycker och maträtter < 70 grader: rör i 2-3
skopor (10-15 g) eller en portionspåse (11,5 g) i 150 ml vätska
eller 150 g mat.
Användning i matlagning > 70 grader (kokas ej): lös upp 2-3
skopor (10-15 g) eller en portionspåse (11,5 g) i en liten mängd
rumstempererad vätska (25-50 ml). Tillsätt blandningen till
150 ml varm vätska eller 150 g mat direkt innan servering
(max 10 min innan servering). Koka inte efter att Fresubin
Protein Powder har tillsats. Fresubin Protein Powder är inte
lämpligt att koka. Använd endast skopan som medföljer i
förpackningen.
Viktigt!
Ska användas under läkares eller dietists inrådan. Ej lämplig
som enda näringskälla. Kontrollera kaliumnivåer hos patienter
som ordinerats kaliumreducerad kost. Ej lämplig för barn
under 1 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år.
Förvaring:
Förvaras i försluten förpackning, torrt och i rumstemperatur.
Öppnad förpackning skall förbrukas inom 2 månader.
Kontraindikationer:
Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut
gastrointestinal blödning, tarmatoni och ileus. Inte lämplig
för patienter med svåra former av organsvikt så som allvarlig
lever- eller njurinsufficiens. Inte lämplig för patienter med
svåra former av malassimilation/malabsorption. Inte lämplig
för patienter med galaktosemi. Inte lämplig för patienter med
medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i
Fresubin® protein powder.
Ingredienser
Vassleprotein, emulgeringsmedel (sojalecitin).

Näringsinnehåll per 100 g pulver
Energi
Protein
Kolhydrater
varav sockerarter
varav laktos
Fett
varav mättat fett
Fiber
Mineraler och spårelement:
Natrium
Kalium
Kalcium
Fosfor

1x300 g burk
40x11,5 g portionsförp kartong

Varunr
Tamro/Apotek

Artikelnr
Leverantör

82 25 47
82 27 24

795 34 01
795 84 01

1 skopa
(5 g)

1 påse
(11,5 g)

Energi

18 kcal
75 kJ
4,4 g
≤ 0,05 g
≤ 0,05 g
≤ 0,05 g
0,05 g
≤ 0,004 g
0g

41 kcal
173 kJ
10 g
≤ 0,12 g
≤ 0,12 g
≤ 0,12 g
0,12 g
≤ 0,008 g
0g

27,5 mg
60 mg
3 mg
12 mg

63,3 mg
138 mg
6,9 mg
27,6 mg

Protein
Kolhydrater
varav sockerarter
- varav laktos
Fett
varav mättat fett
Fiber
Mineraler och spårelement:
Natrium
Kalium
Kalcium
Fosfor

Energifördelning, E%:
Protein 97%, fett 2%, kolhydrater 1%, fiber 0%

Minsta beställningsmultipel Tamro/Apotek: 1 x 300 g, 40x11,5 g

Ordermottagning Tamro:
tel 031-767 76 43, fax 031-767 78 09. order@tamro.com
För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis kundservice

Fresenius Kabi AB
Marknadsbolaget
751 74 Uppsala

550 mg/23,9 mmol
1200 mg/30,7 mmol
60 mg/1,5 mmol
240 mg/7,7 mmol

Näringsinnehåll per

BESTÄLLNING
Förpackning

360 kcal
1500 kJ
87 g
≤1g
≤ 0,1 g
≤ 0,1 g
1g
≤ 0,07 g
0g

Tel: 020-116 68 44
kundservice@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.se
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