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Tehokas tapa saavuttaa 
energia- ja proteiinitavoitteet



Fresubin 2 kcal HP/Fibre
Tehokas tapa täyttää energian- ja
proteiinintarve

Fresubin 2 kcal HP/Fibre
Tehokas tapa täyttää energian- ja 
proteiinintarve

Suuri energiatiheys: 2 kcal/ml
•  Letkuravintovalmiste tiiviissä muodossa

Runsasproteiininen: 10 g/100 ml
•  20 E% proteiineja
• Suurentuneen proteiinintarpeen 
    täyttäminen helpottuu

Hyvä rasvakoostumus
• Sisältää imeytymistä helpottavia 
   keskipitkä-ketjuisia triglyseridejä
•  Sisältää kalaöljyä

Saatavana kuitua sisältävänä tai 
kuiduttomana

Täysipainoinen jo 1 000 ml 

antomäärällä
•  Toimitetaan 500 ml:n EasyBag-pusseissa

Halal- ja kosher-sertifioitu Fresubin 2 kcal HP letkuravintovalmiste on Kela-korvattava

100 g
/l

2 kcal
/ml

 KOSHER

HALAL

CERTIFICERET

Ravitsemushoidon tavoite saavutetaan 
nopeammin

-33% -25%

20 t 13 t 10 t

1 kcal/ml
tuotteet

1,5 kcal/ml
tuotteet

Fresubin
2 kcal HP/Kuitu

2000 kcal energiansaanti 100 ml/h antonopeudella



Address here  
7pt/9pt

Tuotetieto

Tuotetieto
Täysipainoinen, runsaasti energiaa ja proteiinia sisältävä
letkuravintovalmiste (2 kcal/ml ja 10 g proteiinia / 100 ml), joka 
sisältää MCT-rasvaa ja kuituaa. Gluteeniton, vähälaktoosinen, 
alhainen natriumpitoisuus.

Käyttöohjeet:
Ravitsemushoitoon potilaille, joilla on lisääntynyt 
energian- ja proteiinintarve ja/tai nesterajoitus, johon liittyy 
vajaaravitsemuksen riski.  

Annostus:
Täydelliseen ravitsemukseen ≥ 1.0 l/vrk. Letkuruokinta 
aloitetaan pienellä annoksella ja sitä lisätään hitaasti ruokinnan 
edetessä.

Tärkeää! 
Valmistetta saa käyttää vain terveydenhoitohenkilökunnan 
ohjauksessa. Täydelliseen tai täydentävään ravitsemukseen. 
Riittävä nesteensaanti on varmistettava.  Ei sovi alle 1-vuotiaille 
lapsille. Käytetään harkiten alle 6-vuotiaiden hoitoon.
Pitkäaikaisessa täydellisessä ravitsemuksessa varmistettava 
riittävä eletrolyyttien saanti. Koagulaatiota voi esiintyä 
ruuansulatuskanavassa esimerkiksi eri lääkkeiden vaikutuksesta. 
Seurattava huolellisesti.
Ravistettava ennen käyttöä! Älä käytä pussia, jos se on 
rikkoutunut tai pullistunut tai jos sisältö on paakkuuntunut.

Säilytys:
Säilytä huoneenlämmössä. Avattu tuote pitää käyttää 24 tunnin 
kuluessa. 

Aineosat:
Vesi, glukoosisiirappi, maitoproteiini, kasviöljyt, 
keskipitkäketjuiset triglyseridit (MCT), inuliini (sikurista) a, 
maltodekstriini, selluloosa a, vehnädekstriini a, kaliumsitraatti, 
kalaöljy, emulgointiaineet (soijalesitiini, E471), happamuus 
säädin (E 507), kalium karbonaatti-, natrium-kloridi, vit. C, 
natriumkarbonaatti-, magnesiumoksidi-, rauta-sulfaatti-, 
sinkki-sulfaatti, niasiini, mangaani-kloridi, pantoteenihappo-, 
kuparisulfaatti-, natrium-fluoridi, vit. B2, vit. B6, vit. B1, vit A., 
ß-karoteeni, foolihappo, kromikloridi, natrium-molybdaatti, 
natriumseleniitti, kaliumjodidi, vit. K1, biotiinia, vit. D3, vit. B12.
Rasvalähde: rypsiöljy, auringonkukkaöljyä, MCT öljyä, kalaöljyä
Proteiinilähde: maito 
Hiilihydraattilähde: glukoosisiirappi

Tilaustiedot:

Tilaukset Tamrosta:
Apteekkien palvelu puh. 020 445 3300
Sairaala- ja terveyskeskuspalvelu puh. 020 445 3330
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Tuote

Tamro 
tilausnu-

mero
Artikkelinu-

mero

15x500 ml Fresubin 2 kcal HP
15x500 ml Fresubin 2 kcal HP fibre 

2120988
2136034

719 02 21
719 12 21

Fresenius Kabi
Valimotie 13 b B
00380 Helsinki
www.fresenius-kabi.fi

Ravintosisältö

100 ml
Energia kJ 840

(= kcal) (200)

Rasva g 10

josta tyydyttyneitä
rasvahappoja

 
g

 
3.15

josta kertatyydyttömiä ras-
vahappoja 

 
g

 
5.23

josta monityydyttömiä ras-
vahappoja 

 
g

 
1.62

Hiilihydraatit g 17.5/16.7ag

joista sokeria g 2.54/2.53ag

 josta laktoosia g ≤ 0.25

Kuitu g 0/1.5ag

Proteiini g 10

Vesi ml 72/71a

Osmolariteetti mosmol/l 395 

Osmolaliteetti mosmol/kg H
2
O 560

Mineraalit ja hivenaineet
natrium mg 60
kalium mg 170
kloridi mg 90
kalsium mg 205
magnesium mg 20
fosfori mg 120
rauta mg 2.67
sinkki mg 2.4
kupari μg 267
mangaani mg 0.53
jodi μg 26.7
fluori mg 0.27
kromi μg 13.3
molybdeeni μg 20
seleeni μg 13.3
Vitamiinit
A-vitamiini μg RE* 140
ß-karoteeni μg 270
D

3
-vitamiini μg 2.0

E-vitamiini mg α-TE** 2.67
K

1
-vitamiini μg 13.3

B
1
-vitamiini mg 0.27

B
2
-vitamiini mg 0.35

niasiini mg NE*** 3.2
B

6
-vitamiini mg 0.32

B
12
-vitamiini μg 0.53

pantoneenihappo mg 0.93
biotiini μg 10
foolihappo μg 53.3
C-vitamiini mg 13.3
Energiansaanti (energia %): 
Rasvasta 45/45a hiilihydraateista 35/33.5a, kuidusta 1.5a, 
proteiinista 20/20a

*retinoliekvivalentti; **α-TE: tokoferoliekvivalentti; ***NE: niasiiniek-

vivalentti akuidullinen

Ravintosisältö


