Fresubin®
2 kcal DRINK
Fuldgyldig ernæringsdrik med højt
indhold af energi og protein
Til patienter med øget energi- og proteinbehov og/eller
væskerestriktion og samtidig konstateret underernæring
eller risiko for underernæring.
Velegnet som supplerende eller fuldgyldig ernæring.

Mange anvendelsesmuligheder
Højeste kombinationsværdier på
markedet
• 400 kcal/1680 kJ
• 20 g protein/flaske
Fuldgyldig
God smag
• 8 lækre smagsvarianter, heraf 2 nye

Fresubin® 2 kcal DRINK
Næringsindhold

Produktegenskaber
Fødevarer til særlige medicinske formål:
Fuldgyldig, energirig (2,0 kcal/ml) og proteinrig (20 E%) ernæringsdrik
uden ﬁbre. Højt indhold af vit. D. Laktosefattig. Glutenfri.

Pr. 100 ml
Energi

200 kcal / 840 kJ

Protein

10,0 g

Kulhydrater
heraf sukkerarter
heraf laktose

22,5 g
1,18-5,8 g*
≤ 0,3 g

Fedt
heraf mættet fedt
heraf enkeltumættet fedt
heraf flerumættet fedt
ω6/ω3 ratio
kolesterol

7,8 g
0,59 g
5,78 g
1,43 g
4,2:1
≤ 5 mg

Vand

69 ml

Osmolaritet

356-610 mosmol/l*

Osmolalitet

520-880 mosmol/kg H2O*

Mineraler og sporstoffer:
Natrium
Kalium
Klorid
Calcium
Magnesium
Fosfor
Jern
Zink
Kobber
Mangan
Jod
Fluor
Krom
Molybdæn
Selen

60-75 mg (2,6-3,25 mmol)*
160 mg (4,1 mmol)
80 mg (2,3 mmol)
205 mg (5,1 mmol)
16 mg (0,7 mmol)
120 mg (3,9 mmol)
2,5 mg
1,6 mg
375 μg
0,5 mg
38 μg
0,3 mg
13 μg
19 μg
14 μg

Vitaminer og andre næringsstoffer:
Vitamin A
ß-karoten
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K1
Vitamin B1
Vitamin B2
Niacin
Vitamin B6
Vitamin B12
Pantotensyre
Biotin
Folinsyre
Vit. C

150-212,5 μg RE*
62,5-375 μg*
2,5-5 μg*
3,8 mg
21 μg
0,3 mg
0,4 mg
3,8 mg
0,4 mg
0,8 μg
1,5 mg
9,4 μg
63 μg
19 mg

Anvendelse:
Til ernæringsmæssig håndtering af patienter med eller i risiko for
underernæring, specielt til patienter med øget energi- og proteinbehov
eller med væskerestriktioner.
Dosering:
Som supplement anbefales 1-2 flasker à 200 ml/dag. Som fuldgyldig
ernæring anbefales 4-5 flasker à 200 ml/dag.
Vigtigt! Skal anvendes i henhold til ordinationen. Kan anvendes både som
fuldgyldig ernæring og som supplement. Må ikke anvendes til børn under
1 eller 3** år og skal anvendes med forsigtighed til børn under 6 år. Ikke
egnet til patienter med galaktoseintolerans/galaktosemi. Tilstrækkeligt
væskeindtag skal sikres. Omrystes godt før brug. Drikkes langsomt.
Smager bedst kold eller opvarmet.**
Opbevaring:
Opbevares ved stuetemperatur. En åbnet flaske kan opbevares 24 timer i
køleskab.
Servering:
Smagsvarianterne Asparges og Tomat/Gulerod smager bedst, hvis de
serveres varme. Hæld indholdet i en gryde og opvarm ved lav varme
eller hæld det i en skål og opvarm i mikrobølgeovnen ved 600 watt i 90
sekunder. Flasken må ikke komme direkte i mikrobølgeovnen. Kog ikke
produktet. Efter opvarmning omrøres produktet godt før brug. Når først
indholdet er varmet op, må det ikke opvarmes igen.
Øvrige smagsvarianter: Smager bedst afkølet. Smagsvarianten Neutral kan
kommes i den almindelige mad.
Ingredienser:
Vand, glukosesirup*, mælkeprotein, vegetabilske olier (solsikkeolie,
rapsolie), sakkarose, maltodekstrin, aroma, farvestoffer (E 150c, E 160c, E
160d)***, smagsforstærkere (E 627, E 631)***, kaliumcitrat, emulgatorer
(E 471, soyalecitin), kaliumkarbonat, natriumklorid, surhedsregulerende
middel (E 507), natriumkarbonat, vit. C, magnesiumoksid, jernpyrofosfat,
zinksulfat, niacin, manganklorid, pantotensyre, vit. E, kobbersulfat, vit.
B2, vit. B6, natriumfluorid, vit. B1, ß-karoten, vit. A, folsyre, kromklorid,
natriummolybdat, kaliumjodid, vit. K1, natriumselenit, biotin, vit. D3, vit. B12.
Fedtkilder: Rapsolie, solsikkeolie,
Proteinkilde: Mælk
Kulhydratkilder: Glukosesirup, sakkarose, maltodekstrin

Pakninger, smagsvarianter og varenumre
Produkt (4 x 200 ml)

DanuCare
varenr.

Neutral

3015017

Energifordeling (E%):
protein 20%, fedt 35%, kulhydrater 45%

Cappuccino

3015015

Skovbær

3015018

* Afhængig af smagsvariant
** Smagsvariant Tomat/Gulerod og Asparges
*** Smagsvariant Tomat/Gulerod

Abrikos/Fersken

3015019

Karamel

3015016

Vanille

3015013

Mix-kasse

3015014

Tomat/Gulerod

3015021

Asparges

3015020

For yderligere produktinformation kontakt venligst DanuCare
Telefon 7199 4710 eller www.danucare.dk.
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