
 
Hur fungerar Cubitan?  

Cubitan är en produkt speciellt framtagen för snabbare läkning av trycksår. Det är en energi- och 
proteinrik näringsdryck berikad med arginin, zink, selen och antioxidanter (vitamin C och vitamin 
E) vilka har en betydelse vid sårläkningsprocessen. 

Specifika näringsämnen för en optimal sårläkning 
Patienter med trycksår behöver tillräckligt av specifika näringsämnen för att läka eller minska 
sårets yta. Några viktiga näringsämnen är: 
 
Energi 
Varje process i kroppen behöver energi, bl.a för aktivering av immunsystemet och de vita 
blodkropparnas arbete. 
Ett adekvat energiintag är viktigt för patienter med risk för undernäring. Europeiska riktlinjer 
rekommenderar ett dagligt intag av 30-35 kcal per kg kroppsvikt för patienter med trycksår (eller 
med risk för att utveckla trycksår) och som har risk att bli undernärda (1) . 
Protein 
Bidrar till nybildning av vävnad och motverkar proteinförlust (2-4) .  
Europeiska riktlinjer rekommenderar ett dagligt intag av 1.25-1.5 g protein per kg kroppsvikt för 
patienter med trycksår (eller med risk för att utveckla trycksår) och som har risk att bli 
undernärda (1) . 
Arginin 
Arginin är en aminosyra som spelar stor roll i sårläkningen. Arginin fungerar som prekursor till 
kväveoxid (NO), vilket vidgar kärlen och därmed ökar cirkulationen (3-7). 
Zink 
Zink behövs för protein- och kollagensyntes (2-4). 
Selen 
Selen ingår som en viktig del i enzymet glutationperoxidas som spelar roll i sårläkningsprocessen. 
Vitamin C 
Vitamin C främjar kollagenbildning och har en antioxidativ effekt (2-4).  
Selen 
Minskar oxidativ stress (8). 
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