
NUTRICIA METABOLIC SQUIZ-PÅSE

Bruksanvisning

Bruksanvisning för patienter med medfödd metabol sjukdom och behandling med aminosyraersättning från NUTRICIA.



VEM KAN ANVÄNDA SQUIZ-PÅSEN?
Nutricias Squiz-påse är återanvändbar och är till för barn och vuxna 
som använder Nutricias aminosyraersättningar, t. ex. Anamix eller 
Lophlex, inom området medfödda metabola sjukdomar.* 

FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER SQUIZ-PÅSEN
•  Squiz-påsen öppnas och stängs med dubbla återförslutningsbara 

”blixtlås”. De är gjorda för att hålla och inte läcka, och därför kan på-
sen vara litet trög att öppna de första gångerna. 

•  Öppna påsen genom att sätta bägge tummarna mot blixtlåset och dra 
isär försiktigt. Ryck inte hårt, och dra inte i påsens flikar.

•  Diska ur påsen innan du fyller den första gången.
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TILLREDNING OCH HANTERING AV SQUIZ-PÅSEN3

•  Tvätta händerna och rengör arbetsyta och arbets-
redskap.

•  Blanda aminosyraersättningen från Nutricia enligt
instruktion på förpackningen och ordination från
läkare/dietist. Använd en ren och torr shaker/be-
hållare. Skaka/rör tills pulvret är helt upplöst.

•  Öppna Squiz-påsen nedtill med de återförslut-
ningsbara blixtlåsen. Se till att förpackningen är 
ren och torr och att korken är påskruvad.

•  Häll blandningen i påsen. Häll inte över marke-
ringen för max-volym.

•  Förslut påsen noggrant med de dubbla blixtlåsen. 
Tryck längs blixtlåsens hela längd för att stänga helt.

* NUTRICIA garanterar kvaliteten på förpackningen endast vid användning av  aminosyraersättningar i Nutricia Metabolics-sortiment.

•  Din Squiz-påse är färdig att använda!
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FÖRVARING AV SQUIZ-PÅSE OCH INNEHÅLL
Fylld Squiz-påse kan förvaras i kylskåp eller i rumstemperatur.
•  I kylskåp (2- 8°C) i högst 24 timmar efter tillredning. 
•  I rumstemperatur i högst 6 timmar efter tillredning. 
Skölj Squiz-påsen med vatten när den druckits ur, och diska 
ur den så fort det är möjligt.
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Är det möjligt att värma blandningen i 
Squiz-påsen?
Om du vill värma upp aminosyrablandningen, håll påsen under varmt 
rinnande vatten i några minuter, eller lägg den i en skål med varmt 
vatten. 
Värm inte Squiz-påsen på annat sätt. Använd inte mikrovågsugn.
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Hur många gånger kan Squiz-påsen 
återanvändas?
Av hygien- och säkerhetsskäl rekommenderas att Squiz-påsen byts ut efter 
50 användningar. Kontrollera påsens skick före varje användning och byt ut 
den vid behov. Klistra inte tejp eller dekaler på påsen. Använd Squiz-påsen 
inom 12 månader från det att du fått den av din dietist eller läkare. 
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Rengöring av Squiz-påsen
Squiz-påsen är återanvändbar och måste rengöras noggrant mellan varje an-
vändning.
•  Använd varmt vatten, diskmedel och en liten flaskborste för att rengöra

Squiz-påsen och skölj sedan noggrant med vatten.
•  Använd en liten flaskborste för att tvätta locket.
Det är möjligt att diska Squiz-påsen i maskin. Sätt påsen i övre korgen för koppar 
och glas, och lägg korken tillsammans med besticken. Skölj ur påsen när du tar 
den ur maskinen så att inga diskmedelsrester finns kvar i påsen.
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8 Viktigt
Följ alltid rekommendationen från din dietist eller läkare när det gäller 
dosering och användning av aminosyraersättning. Om du får problem med 
smak eller kvalitet på aminosyraersättningen, ta kontakt med din dietist 
eller läkare.

Squiz-påsen tillverkas i Schweiz med europeiska material. 
Squiz-påsen är garanterat fri från BPA (bisfenol A), PVC och ftalater.

Nutricias Squiz-påse:
•  Lätt att fylla, förvara, ta med och rengöra
•  En praktisk allt-i-ett-lösning
•  Återanvändbar – därför bra för miljön
•  Extra stark förslutning: tål 50 kg tryck – inget läckage

NUTRICIAS SQUIZ- 
PÅSE DELAS UT AV 

DIETIST ELLER LÄKARE 
UTAN KOSTNAD

Om du behöver flera 
Squiz-påsar, ta kontakt 

med din dietist eller läkare

www.nutricia.se • Tel 08-24 15 30


