
Nutrison Protein Intense
Komplett sondnäring med helprotein för 

kritiskt sjuka och/eller allvarligt sjuka patienter. 
Glutenfri och laktoslåg.

kcal Protein

Kostfiber

630 50g

0g

PER 500 ML



Nutrison Protein Intense 
Komplett sondnäring med helprotein för kostbehandling av sjuk-
domsrelaterad undernäring hos kritiskt och/eller allvarligt sjuka 
patienter. Innehåller 1,26 kcal/ml. Produkten är näringsmässigt 
komplett vid 1500 kcal eller 1200 ml och kan användas som enda 
näringskälla. 

Innehåll per 100 ml:
●  126 kcal
●  4,9 g fett från raps, solros- och fiskolja samt MCT-fett (35 E%) 
●  10,4 g kolhydrat från maltodextrin (majs) (33 E%)
●  10 g protein från vassle, kasein, ärt- och sojaprotein (32 E%)

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER 
Kontrollera sondnäringen innan användning. Omskakas väl. Tillför inte 
läkemedel till sondnäringen. Används rumstempererad.    

DOSERING
Enligt ordination. 

VIKTIGT
Nutrison Protein Intense är ett livsmedel för speciella medicinska 
ändamål och skall användas under medicinsk övervakning. Endast för 
enteral användning. Skall ej användas parenteralt. Kan användas som 
enda näringskälla. 

KONTRAINDIKATIONER
Ej lämplig för spädbarn och barn i åldern 1–12 år. Patienter med 
galaktosemi. Intolerans mot en eller flera av produktens ingredienser. 

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET
Oöppnad förpackning förvaras i rumstemperatur. Bäst-före-datum 
anges på förpackningen som dag-mån-år. Öppnad förpackning för-
varas i kylskåp högst 24 timmar.

INGREDIENSER
Vatten, maltodextrin, vassleprotein (från mjölk), vegetabiliskt fett 
(raps- och solrosolja, MCT-olja (kokosolja, palmkärnolja)), natrium- 
kaseinat (från mjölk) ärtprotein, sojaprotein, surhetsreglerande medel 
(citronsyra), fiskolja, emulgeringsmedel (sojalecitin), kaliumhydroxid, 
kaliumklorid, kalciumhydroxid, karotenoider (innehållande soja)  
(β-karoten, lutein, lykopen), kolinklorid, natriumcitrat, magnesium-
hydroxid, natrium-L-askorbat, järnlaktat, zinksulfat, mangansulfat, 
kopparglukonat, kalcium D-pantotenat, DL-α-tokoferylacetat, tiamin-
hydroklorid, pyridoxinhydroklorid, riboflavin, natriumfluorid, retiny-
lacetat, kromklorid, pteroylmonoglutaminsyra, kaliumjodid, D-biotin, 
natriummolybdat, natriumselenit, fytomenadion, kolekalciferol.

 

P4 – NUTRICIAS UNIKA  
PROTEINSAMMASÄTTNING

p4 består av fyra proteinkällor (vassleprotein, ärtprotein, soja- 
protein och kasein) för en balanserad aminosyraprofil. Protein- 
sammansättningen p4 ger en snabbare magsäckstämning än  
kaseindominerande sondnäringar.1-2 En långsam magsäckstöm-
ning är den vanligaste gastrointestinala komplikationen, vilket 
ökar risken för illamående, uppstötningar, kräkningar och reflux. 
Tillsammmans med proteinsammansättningen p4 har även fisk- 
olja tillsatts för att säkerställa intaget av DHA och EPA.
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  Näringsvärde              Per 100 ml

Energi kcal 126
kJ 528

Fett (35 E%)                  g      4,9
varav
– Mättat fett g 1,3
varav MCT g 0,7
 – Enkelomättat fett g 2,6
 – Fleromättat fett g 0,96
varav
 – Linolsyra g 0,633
 – α-linolensyra g 0,165
 – Dokosahexaensyra (DHA) mg 20,6
 – Eikosapentaensyra (EPA) mg 30,1
Förhållandet n6:n3 2,88:1
Kolhydrat (33 E%)                       g    10,4
varav sockerarter                         g            0,8
därav laktos g <0,025
Fiber (0 E%)                       g        0,09
 – lösliga g        0
 – olösliga g        0,09
Protein (32 E%)          g      10,0
Salt g 0,29
Mineraler
Natrium                         mg (mmol)     116 (5,05)
Kalium                      mg (mmol)   218 (5,57)
Klorid                          mg (mmol)   96,4 (2,72)
Kalcium                             mg (mmol) 75,0 (1,87)
Fosfor                                   mg (PO4 mmol) 81,9 (2,65)
Magnesium                       mg (mmol)           22,0 (0,90)
Järn                                      mg          2,0
Zink                                     mg           1,45
Koppar                             mg         0,22
Mangan                               mg         0,35
Molybden                                   μg           13,0
Selen                                            μg          6,83
Krom                                      μg           8,3
Jod                                              μg              18,9
Vitaminer
Vitamin A                               μg 102
Vitamin D3 μg             1,72
Vitamin E                             mg (α-TE/ET)    1,63
Vitamin K1 μg           6,6
Tiamin                                mg           0,19
Riboflavin                                      mg            0,29
Niacin                                   mg NE/EN             2,31
Pantotensyra                               mg             0,66
Vitamin B6                                                                  mg            0,21
Folsyra                                      μg              33,1
Vitamin B12                                                             μg             0,52
Biotin                                          μg           5,0
Vitamin C                                       mg              13,3
Övriga näringsämnen
Karotenoider mg 0,2
Kolin                                           mg             46
Vatten g 81
Osmolaritet mOsmol/l 275
Osmolalitet mOsmol /kg H2O 340
pH 7,2

BESTÄLLNING
Nutrison Protein Intense kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt 
från vår webshop: www.nutricia.se/order, e-post: order.amnse@nutricia.com  
telefon: 08-24 15 30.

Produkt Best nr Antal/förp

Nutrison Protein Intense 90 05 03 12 x 500 ml


