
Energirik med 5 kcal/ml

Inneholder rapsolje og MCT for  
tilførsel av essensielle og lett 
absorberbare fettsyrer1

Liten flaske på kun 120 ml

Dosering: 30 ml opptil 4 ganger  
om dagen

Vegansk

 Fresubin® 5 kcal Shot

30 ml = 150 kca
l

SHOT

Fettemulsjon for effektiv tilførsel av energi

Svært energirik vegetabilsk fettemulsjon for tilførsel av 
mye energi i et lite volum. Til ernæringsbehandling av 
pasienter med eller i risiko for underernæring, spesielt 
ved høyt energibehov og lav volumtoleranse.



Gjennomsnittlig næringsinnhold
30 ml 100 ml  120 ml

Energi kcal 150 500 600
(kJ) (630) (2100) (2520)

Fett g 16,1 53,8 64,6
hvorav mettede fettsyrer g 5 16,7 20,04

hvorav triglyserider av middels kjedelengde (MCT) g 4,2 13,9 16,7
hvorav enumettede fettsyrer g 7,4 24,6 29,5
hvorav flerumettede fettsyrer g 3,8 12,5 15

hvorav linolsyre g 2,50 8,34 10,0
hvorav α-linolensyre g 1,09 3,63 4,36

hvorav kolesterol g 0 0 0

Karbohydrater g 1,2 4,0 4,8
hvorav sukkerarter g 1,2 4,0 4,8
 hvorav laktose g 0 0 0
Fiber g 0,12 0,4 0,48
hvorav løselige g 0,03 0,1 0,12
hvorav uløselige g 0,09 0,3 0,36
hvorav fermenterbare g 0,004 0,01 0,014

Protein g 0 0 0
Salt (Na x 2.5) g 0 0 0
Vann ml 12 40 48

Vitaminer
Vitamin E mg α-TE° 4,2 14,0 16,8
Vitamin K1 μg 11,4 38,0 45,6

Energiprosentfordeling (E%)

Fett Karbohydrater Fiber Protein

96,8 E% 3,2 E% 0 E% 0 E%
 
° α-TE= alfatokoferolekvivalenter

Fresubin 5 kcal Shot

Forskrivningsinformasjon

Næringsmiddel til spesielle medisinske formål: 
Energirik (5 kcal/ml) fettemulsjon med langkjedede triglyserider og MCT.  
Laktosefri. Glutenfri. Til ernæringsbehandling av pasienter med eller i risiko 
for sykdomsrelatert underernæring, spesielt ved høyt energibehov og lav 
volumtoleranse. For oral tilførsel.

Dosering: 
Skal vurderes ut i fra pasientens behov av relevant helsepersonell. Anbefalt 
dosering som supplerende ernæring er 3–4 x 30 ml (450-600 kcal) per døgn.  
Inntaket bør ikke overstige 50 % av pasientens totale energibehov. 

Viktig informasjon:  
Skal anvendes under medisinsk kontroll. Ikke egnet som eneste næringskilde.   
Ikke egnet til barn < 3 år. Ikke for parenteral (I.V) bruk.

Lagring og håndtering:  
Oppbevares ved romtemperatur. Åpnet flaske kan oppbevares inntil 14 dager 
i kjøleskap under hygieniske forhold. Drikkes langsomt. Pakket i beskyttende 
atmosfære.

Kontraindikasjoner: 
Skal ikke benyttes dersom enteral ernæring er kontraindisert, som ved akutt 
gastrointestinal blødning, ileus og sjokk. Brukes med forsiktighet ved alvorlig 
organsvikt med forstyrret metabolisme og ved alvorlige former for nedsatt 
fordøyelse og absorpsjon. Ikke egnet for pasienter med medfødt manglende 
evne til å metabolisere noen av næringsstoffene i Fresubin 5 kcal Shot.

Flerkulturell egnethet: 
Fresubin 5 kcal Shot er halal- og koshersertifisert. Sertifikat kan fremvises på 
forespørsel.

Ingredienser

Vann, rapsolje, triglyserider av middels kjedelengde (MCT), sukrose, emulgator  
(E 472c), stabilisatorer (E 460, E 466)*, aromater*, fortykningsmiddel (E 415).
* Mengde avhengig av smak

Kjente FODMAPs per 100 ml

Ingen

Smaker

Sitron, Nøytral
1)  Babayan VK (1986). Medium chain triglycerides and structured lipids. Lipids 1986; 6(7): 26-29.

Tilgjengelig i 120 ml EasyBottle
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