LITEN MEN
KRAFTFULL

DOSERA MED KRAFT OCH ENERGI
– men glöm inte vitaminer och mineraler
Många patienter är undernärda.1 De kan därför behöva mer energi och
protein än de får i sig via kosten och då används ofta näringsdrycker. Men för
särskilt utsatta patienter kan något med ännu högre energitäthet behövas.
Vid sjukdom och undernäring ökar ofta även behovet av vitaminer och mineraler.2
Det har visats att äldre patienter med hög risk för undernäring har ett genomsnittligt
intag av vitaminer och mineraler som ligger under rekommenderat dagligt intag.3

Räcker kost och näringsdryck inte till?
Toppa med Calogen Extra Shots!

Calogen
Extra Shots

Kost

Näringsdryck

Kost
Kost

Unik om att vara berikad med protein, vitaminer och mineraler.
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Calogen Extra Shots är den enda energishoten*
i portionsförpackning.
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I en svensk studie publicerad 2016 visades Calogen Extra
ge ett högre energiintag och en större viktuppgång, jämfört
med kontrollgruppen.4

Kostﬁber

0g

Calogen Extra är rik på fleromättade fetter och har
visats ha en positiv effekt på fettsyraprofil, serumlipider
och koagulation.4
En shot om 40 ml ger 160 kcal
och 2 g protein
* Livsmedel för speciella medicinska ändamål, fettemulsion med >4 kcal/ml

Protein

ETT EXTRA TILLSKOTT
till flera olika patientgrupper

Calogen Extra Shots kan vara ett perfekt tillskott till patienter med hög risk för
undernäring och stort behov av energi. Några exempel på riskgrupper kan vara:
Äldre patienter med undernäring, som har ett för lågt energiintag.
Patienter med KOL eller cancer, som kan ha ett stort energibehov.
Patienter med vätskerestriktion, som kan behöva mycket energi på en liten volym.
Patienter inom palliativ vård, som ofta kan ha väldigt dålig aptit.

ÅTTA UNIKA FÖRDELAR MED CALOGEN EXTRA SHOTS
Förbättrad doseringsnoggrannhet

Förbättrad effektivitet vid medicineringsrundor

Mindre risk för svinn

Enkel att använda vilket kan förbättra följsamhet

Minskat behov av kylning

Enkel att transportera och lagra

Förbättrad hygien och mindre spill

Minskad förväxlingsrisk med vanliga näringsdrycker

Flera smaker!
Calogen Extra Shots finns i två smaker
– jordgubb och neutral. Ett större smakutbud ger
mer variation, vilket kan förbättra följsamheten.

Calogen Extra Shots är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål avsett att användas under inrådan av sjukvårdspersonal.

CALOGEN EXTRA SHOTS
- att rekommendera då näringsdrycker inte räcker till!
Calogen Extra har bevisats signifikant öka
intaget av energi, protein, mikronutrienter och
vanlig mat.5-6
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Calogen Extra tolereras väl och har en bevisat
god följsamhet på över 90%.5
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Calogen Extra Shots finns i två smaker; 		
jordgubb och neutral. Med större variation
ökar sannolikheten för ännu bättre följsamhet.

Protein

480 6g

Kostﬁber

0g

Calogen Neutral
200 ml

CALOGEN FINNS ÄVEN I ANDRA VARIANTER

Calogen Jordgubb
200/500 ml
Calogen Extra
Jordgubb
200 ml

Best nr

Antal/Förp

Jordgubb
Neutral

90 02 03
90 04 54

6 shots à 40 ml
6 shots à 40 ml

Calogen Extra

Best nr

Antal/Förp

Jordgubb

21 07 58

1 flaska à 200 ml

Calogen

Best nr

Antal/Förp

Jordgubb 200 ml
Neutral 200 ml
Jordgubb 500 ml

90 03 49
90 03 48
21 03 34

4x200 ml
4x200 ml
1x500 ml

Beställningsinformation
Calogen Extra kan köpas på apotek.
Vårdenheter kan beställa direkt via:
Tel: 08-24 15 30
Fax: 019-766 23 30
E-post: order@nutricia.se
Webbshop: www.nutricia.se/order
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Har du frågor om Calogen Extra Shots?
Kontakta Nutricia Direkt.
Vardagar 9-15, Tel: 08-24 15 30
info@nutricia.se
www.nutricia.se
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