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PA R E N T E R A L  E R N Æ R I N G



Hos pasienter med korttarmsyndrom  
eller leversvikt som får PN over lang tid, 
og som får standard dose sporelementer 
(1,3–1,4 mg Cu/døgn), har man sett en 
akkumu lering av kobber i lever og nyre 
sammenlignbar med Wilsons sykdom.3

En nylig utført studie som målte effekten 
av mangantilskudd hos pasienter som 
fikk PN over lang tid  (gjennomsnittlig 
400 ∞g/døgn), viste  forhøyede nivåer og 
avleiringer i de  basale ganglier, noen 
 assosiert med nevropsykiatriske symp-
tomer.4

ADDAVEN® – BALANSERT INNHOLD AV SPORELEMENTER  
I HENHOLD TIL SISTE ANBEFALINGER1,2

Addaven® erstatter Tracel® som sporelementtilskudd ved parenteral ernæring.  

 Addaven® inneholder sporelementer i samsvar med nye kliniske anbefalinger, og dekker 
dagsbehovet for alle anbefalte sporelementer1,2.

 Ingen endring i dosering sammenlignet med Tracel®. 

 Samme mengde Addaven® kan tilsettes alle parenterale blandinger fra  Fresenius Kabi 
hvor man tidligere har tilsatt Tracel®.

 Ved langtids parenteral ernæring bør plasmanivået av sporelementer følges.

32 ∞g/døgn dekker det basale behovet 
for selen hos pasienter som får  hjemme- 
parenteral ernæring, mens kritisk syke 
pasienter utsatt for oksidativt stress har 
et økt  behov for selen.5 For å dekke 
 behovet til en større  pasientgruppe bør 
seleninnholdet i spor elementtilskudd økes.

NYE ANBEFALINGER FOR SPORELEMENTER I PARENTERAL 
ERNÆRING1

ASPEN anbefalinger (2012): 

Selen (Se)

60–100 ∞g

32 ∞g
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 %

Mangan (Mn)

270 ∞g

55 ∞g
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8
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Kobber (Cu)

1,300 ∞g

300–500 ∞g

– 
70

 %

 Daglig tilskudd av sporelementer med Tracel®   Nye anbefalinger fra ASPEN (2012)
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ASPEN: American Society of Parenteral and Enteral Nutrition
ESPEN: The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
PN: Parenteral Nutrition

C Addaven «Fresenius Kabi»
Sporelementtilskudd.	 ATC-nr.: B05X A31
KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning: 1 ml inneh.: Kromklorid (6 H2O) 5,33 µg, kobberklorid (2 H2O) 0,1 mg, jernklorid (6 H2O) 0,54 mg, manganklorid (4 H2O) 19,8 µg, kaliumjodid 16,6 µg, 
natriumfluorid 0,21 mg, natriummolybdat (2 H2O) 4,85 µg, natriumselenittanhydrat 17,3 µg, sinkklorid 1,05 mg. Sporelementinnh.: Cr3+ 0,02 µmol (1 µg), Cu2+ 0,6 µmol (38 µg), Fe3+ 2 µmol (110 µg), Mn2+ 0,1 µmol 
(5,5 µg), I- 0,1 µmol (13 µg), F- 5 µmol (95 µg), MoO42- 0,02 µmol (1,9 µg som Mo6+), SeO32- 0,1 µmol (7,9 µg (som Se4+), Zn2+ 7,7 µmol (500 µg). Elektrolyttinnh.: Na+ 120 µg (5,2 µmol), K+ 3,9 µg (0,1 µmol). Xylitol, 
saltsyre (for justering av pH til 2,5), vann til injeksjonsvæsker til 1 ml. Osmolalitet: Ca. 3100 mosmol/kg vann. Indikasjoner: Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral 
ernæring. Dosering: Voksne:	10 ml dekker det basale eller lett forhøyede daglige behov for sporelementer. Barn	>15	kg:	0,1 ml/kg kroppsvekt/dag. Spesielle	pasientgrupper:	Nedsatt lever- og/eller nyre-
funksjon: Se Forsiktighetsregler. Tilberedning/Håndtering:	Blandbarhet: Tilsetning skal utføres aseptisk. For informasjon om kompatible tilsetninger kontaktes firma. Administrering:	Må ikke gis ufortynnet. 
Skal gis som i.v. infusjon fortynnet i parenteral ernæringsblanding. Infusjonen skal avsluttes innen 24 timer etter tilsetning av Addaven. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. 
Total galleobstruksjon. Wilsons sykdom. Forsiktighetsregler: Forsiktighet bør utvises ved redusert galle- og/eller nyrefunksjon da utskillelsen av sporelementer kan være vesentlig redusert. Forsiktighet 
utvises ved biokjemiske eller  kliniske tegn på leverdysfunksjon (spesielt kolestase). Ved langtids parenteral ernæring (>4 uker) bør plasmanivået av sporelementer, spesielt mangan, følges.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Økt risiko for akkumulering av sporelementer ved lever- eller nyreinsuffisiens. Egenskaper: Klassifisering: Konsentrert tilsetningsoppløsning av sporelementer. 
Virkningsmekanisme: Inneholder en blanding av sporelementer i mengder som normalt absorberes fra orale dietter og skal ikke ha farmakologiske effekter utover det å opprettholde eller gjenopprette 
normal ernæringsstatus. Oppbevaring og holdbarhet: Til engangsbruk. Bør brukes umiddelbart etter fortynning. Pakninger og priser: 20 × 10 ml (PP-plastamp.) kr 449,10. Sist endret: 31.10.2014

Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen
0405 Oslo
Telefon 22 58 80 00
markedsavdelingen@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.no si
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Parenteralt tilskudd av kobber 
bør begrenses og reduseres 
til 300–500 ∞g/døgn1 

Tilskudd av sink fra parenteral ernæring bør være 2,5–5 mg/døgn i følge siste anbefalinger fra ESPEN2 

Parenteralt tilskudd av  
mangan bør begrenses og  
reduseres til 55 ∞g/døgn1 

Parenteralt tilskudd av selen 
bør økes til 60–100 ∞g/døgn1 


