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Fresubin® 5 kcal Shot  
Pequeno na aparência - Máximo impacto

Dose:
 
Deve ser determinada pelo profissional de saúde, de acordo 
com as necessidades nutricionais do paciente. Recomenda-se 
para a suplementação nutricional, 3 a 4 doses de 30ml/ dia 
(450 a 600Kcal). 

O consumo não deve exceder 50% do VCT total de lipídios/dia.

Modo de utilização:
 
Via oral:

• Agite a embalagem antes de servir ao paciente;

• Pode ser servido puro ao paciente, sendo melhor aceito 
quando está gelado;

• Pode ser adicionado à receitas culinárias;

• Pode ser aquecido até 70ºC.

Via enteral:

• Fresubin® 5Kcal Shot pode ser administrado na sonda do 
paciente. Após a sua administração, lave a sonda com um 
jato de água e inicie em seguida a dieta enteral. 

Conservação do produto:
 
Mantenha em temperatura ambiente até a data de validade. 
Após aberto, Fresubin® 5Kcal Shot pode ser mantido 24h em 
temperatura ambiente ou até 14 dias em refrigeração. Para 
ambos os casos, desde que sejam mantidos os cuidados de 
higiene na sua abertura e não tenha ocorrido contato da 
embalagem com a saliva do paciente.

Fresubin® 5 kcal Shot

Tabela Nutricional 

 100mL  30mL

Densidade Calórica (Kcal/ml)  5,0

Calorias (Kcal) 500  150

Distribuição calórica (P/ CHO/ L)  0%/ 3,2%/ 96,8%

Lipídio (g) 53,8  16,1

SFA (g)* 1,88  0,56

TCM (g) 13,9  4,17

MUFA 24,6  7,37

PUFA 12,5  3,77

Relação ω6:ω3  2,3:1

Fonte de Lipídio  Óleo de canola (75%) e TCM (25%)

CHO (g) 4  1,2

Fonte de CHO  Sacarose 100% 

Vitaminas

Vitamina E (mg TE) 14  4,2

Vitamina K (mcg) 38  11,4

Apresentação

Easy Bottle 120ml 
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(*) Ácidos Graxos Saturados: Láurico, Mirístico e Palmítico - De acordo com o limite de até 10% previsto pela RDC nº21
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 · Alta densidade calórica - 5Kcal/ml
 · Somente 4 doses de 30ml/dia
 · Frasco de 120ml - Ajustado à dose diária

Fresubin® 5 kcal Shot 

O suplemento que preenche 
o déficit energético!

Pequeno volume – Alta adesão

Quando as necessidades energéticas 
não podem ser atingidas com uma 
alimentação convencional ou nutrição 
enteral



4x 30ml
150kcal =

120ml
600kcal

Pequena quantidade – Máxima energia

Maltodextrina

150g
Fresubin®  

5 kcal SHOT

120ml

600kcal
estão contidos em:

 … Facilita a deglutição de comprimidos. Exemplo: Pacientes em terapia contra o 
câncer ou tratamento conservador de pacientes com IRC

 … Ajuda os pacientes renais crônicos a serem mais aderentes às restrições de 
uma dieta hipoproteica

O perfil nutricional ideal para os seguintes 
grupos de pacientes:

 · Idosos
 · Pacientes com doenças crônicas consumptivas 

como o câncer
 · Pacientes com doença renal ou hepática

Isento de proteína e eletrólitos

• Especialmente adequado como suplementação 
de pacientes com dieta hipoproteica, como nos 
pacientes renais crônicos

É bom saber ...

Solução em baixo volume

 · O volume, mais do que o conteúdo de 
calorias, afeta a fome, o apetite e o total de 
energia consumida 1,2

25% de Triglicerídeos de Cadeia Média - TCM

 · Fácil absorção e tolerância intestinal 4

Baseado em lipídios - Para alta densidade calórica

 · Lipídio não tem efeito prolongado na saciedade 
e sensação de plenitude, comparado com outros 
macronutrientes 3

Experiência
adquirida 

com a 
prática

Apenas 4 doses de 30ml/dia
de Fresubin® 5Kcal Shot 
proporcionam 600Kcal adicionais

Pequeno na aparência – Excelente nos benefícios


