
Beskrivning
Livsmedel för speciella medicinska ändamål. 
MCT Procal är ett neutralt pulver innehållande MCT-fett. 

Indikation
MCT Procal skall användas vid kostbehandling av fett-
malabsorption, betaoxidationsdefekter samt vid andra 
tillstånd som kräver en kost rik på MCT och låg på LCT. 
Produkten kan användas från 1 år. 

Dos och hantering 
MCT Procal skall användas på inrådan av dietist eller 
läkare. Mängd beror på medicinskt tillstånd, ålder  
och kroppsvikt. 

Användning
Strö MCT Procal på mat eller i dryck, varm som kall. 
Rör runt pulvret tills det är upplöst. MCT Procal kan 
också användas i bakning. Recepthäfte kan fås på 
förfrågan. 

MCT Procal passar inte bra att blanda i juice.

1 påse MCT Procal innehåller 10 g MCT- 
fett, 2 gram protein och 112 kcal. 

•  Skall endast användas under medicinsk  
    övervakning.

•  Tänkt till barn över 1 år.

•  Skall inte användas som enda näringskälla.

•  Ej för parenteralt bruk.
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* Produkten är baserad på triglycerider innehållande fettsyror med kedjelängd under c12:0  
   (c10:0 och c8:0 utgör 98 %)
 

Allergideklaration
Innehåller mjölkprodukter. MCT Procal skall inte användas 
till dem med mjölkproteinallergi.
 
Förvaring
Förvaras svalt och torrt, ej över normal rumstemperatur. 
Påsar som öppnats skall användas omedelbart. Om det 
finns pulver kvar så skall den förseglas med en klämma 
och användas inom 24 timmar. 
 
Ingredienser
Vegetabilisk olja (palm- och kokosolja), torkad glukos-
sirap, natriumkaseinat (från mjölk), antikoagulerings-
medel (E340ii, E341iii).

Förpackningsstorlek
30 x 16 g 

Hållbarhet
18 månader

Beställningsinformation
Kan beställas hos Navamedic på: 
 Tel: 031- 335 11 90
 Fax: 031- 335 11 99
 Email: infose@navamedic.com

Artikelnummer
 Navamedic: 90201
 MediCarrier: 70481
    Apotek: 691066 

Näringsvärde 

Energi  kJ  2897  464
  kcal  700  112
Protein g  12.5  2.0
Kolhydrater   g  20.6  3.3
  varav sockerarter  g  3.1  0.5
Fett g  63.1  10.1
  mättat   g  62.6  10
  enkelomättat  g  0.30  0.05
  �eromättat  g  0.20  0.03
  MCT*  g  62.2  10
  LCT  g  0.90  0.14
Fiber  g  0  0

Mineraler  mg  245  39.2
  mmol  10.5  1.7
Kalium  mg  625  100
  mmol  15.6  2.5
Klorid  mg  <60  <9.6
  mmol  <1.7  <0.3
Kalcium  mg  450  72
  mmol  11.3  1.8
Fosfat  mg  435  69.6
  mmol  13.9  2.2
Magnesium  mg  < 10  < 1.6
  mmol  < 0.4  < 0.1

 per per 16g
 100g       (1 påse)

 per per 16g
 100g      (1 påse)


