
 
 
 

Produktinformation från Nutricia 
 
Nutricias sondnäringar i ny förpackning 

I slutet av juni 2018 kommer Nutricia att börja övergången till nya förpackningar av sondnäringar i 

500 ml. Successivt kommer alla produkter att ändra förpackning men det kommer att ske över en 

längre period. Detta gäller såväl sondnäringar för vuxna (Nutrison) och sondnäring för barn (Nutrini).  

Den nya förpackningen kommer att innebära fördelar vad gäller användarvänlighet, säkerhet och 

miljöpåverkan. 

Den uppdaterade förpackningen är en transparant plastförpackning som både kan ställas och hängas. 

Den har en sk FLIP TOP-kork vilket innebär att den enkelt kan öppnas och stängas samt att korken 

förhindrar läckage. Den är i enlighet med senaste ISO- standard och kan inte kopplas ihop med 

intravenösa kopplingar och kan användas både som slutet och öppet system.   För att underlätta 

upphängning har den nya förpackningen en större ögla något som har efterfrågats av kunder.   

Ur miljösynpunkt kan förpackningen återvinnas helt och vi har markant minskat miljöpåverkan i vår 

produktion jämfört med nuvarande förpackning.  

Förändringen kommer att innebära att produkterna får ändrade artikelnummer och EAN-koder. 

Nutrison och Nutrini i 500 ml kommer även att ändra antal per förpackning.  

Se nästa sida för detaljerad information om vilka produkter som byter i första omgången och när vi 

förväntar oss att det sker. Vi kommer kontinuerligt att hålla er uppdaterade inför kommande 

introduktioner.    

 



 
 

Logistikinformation – första omgången 

Nedanstående produkter byter i första omgången Observera att den förväntade introduktionstiden 

är preliminär och beror på aktuellt lagerstatus av de olika produkterna.   

 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta oss på telefon 08-24 15 30. 

Vänliga hälsningar 

Nutricia Nordica AB 

Nuvarande 

artikelnummer
Produktnamn Innehåll

Nytt 

artikelnummer
EAN kod - ytterförpackning

Antal per 

förpackning

förväntad 

introduktion

20 00 15 Nutrison Multi Fibre 500 ml 691115 8716900575136 12 v 27

20 02 02 NutriniMax Multi Fibre 500 ml 691138 8716900574276 12 v 27

20 38 17 Nutrison Energy Multi Fibre 500 ml 691119 8716900575396 12 v 28

20 02 10 Nutrini Multi Fibre 500 ml 691133 8716900574757 12 v 29

20 00 16 Nutrison Energy 500 ml 691120 8716900575310 12 v 30

20 37 47 Nutrini Energy Multi Fibre 500 ml 691134 8716900574498 12 v 30

90 02 93 Nutrison  Protein Plus Multi Fibre 500 ml 691125 8716900575877 12 v 33

20 02 08 Nutrini 500 ml 691135 8716900573835 12 v 33


