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Medisinske næringsmidler
– til forebygging og behandling  
av underernæring

Denne brosjyren inneholder 
informasjon om et bredt utvalg 
av velsmakende nærings
midler fra Fresenius Kabi. 
Disse kan brukes når mat og 
drikke ikke smaker og det er 
viktigere enn noen gang å få i 
seg nok næring. Nærings
midlene kan brukes som de er 
eller benyttes i mat lagning.  
Se inspirasjon på  
www.fresubin.no 

Produktene kan forskrives på 
blå resept (se detaljer på side 
4851 eller les mer på 
fresubin.no).
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Med og uten fiber.

Egner seg for personer 
med redusert matlyst  
og personer med eller  
i risiko for under       
ernæring.

Kommer også i 125 ml 
flaske under navnet 
Fresubin 2 KCAL Mini 
Drink og Fresubin  
2 KCAL Fibre Mini 
Drink. 

Dosering
Anbefalt dosering er 1-2 flasker per dag som supplerende 
ernæring eller 4-5 flasker per dag som eneste næringskilde. 
Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med forsiktighet til 
barn under 6 år.

 2 KCAL Drink
Protein- og energirik 
næringsdrikk

Rik på 
vitamin D3

Proteinrik

Energirik
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Proteinrik

Energirik

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 400 kcal Karbohydrat: 45/43,6* g 
(45 E%/43,5* E%)

Protein: 20 g (20 E%) Fett: 15,6 g (35 E%)

Fiber: 0/3* g (0/1,5* E%) Vitamin D3: 10 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer
* fibervarianten av Fresubin 2 KCAL Drink

Smaker med fiber
Sjokolade
Sitron
Cappuccino
Aprikos-Fersken
Nøytral
Vanilje

Smaker uten fiber
Skogsbær
Vanilje
Aprikos-Fersken
Karamell
Cappuccino
Nøytral
Asparges
Tomat-Gulrot

Ernæringsmessig 
komplett

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin, hvetedekstrin*

per 2
0

0
 m

l 20g

400
kcal

2,0 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
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Fiberfri.

Egner seg for personer 
med økt behov for energi, 
protein, vitamin D og 
kalsium. 

Skreddersydd for å 
supplere kostholdet til  
syke eldre med eller i risiko  
for underernæring.

Foreløpig ikke forhånds
godkjent for refusjon,  
men kan søkes individuelt.

 PRO Drink
Protein- og energirik  
næringsdrikk

Dosering
Anbefalt dosering er 1-2 flasker per dag som supplerende 
ernæring. Ikke egnet som eneste næringskilde. Ikke egnet til 
barn < 7 år. Anvendes med forsiktighet til barn < 10 år.

Rik på 
vitamin D
og kalsium

3

Proteinrik

Energirik
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Proteinrik

Energirik

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 480 kcal Karbohydrat: 48,8 g (41 E%)

Protein: 28,8 g (24 E%) Fett: 18,8 g (35 E%)

Fiber: 0 g (0 E%) Vitamin D3: 10 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin

Smaker
Vanilje
Cappuccino
Tropefrukt
Aprikos-Fersken
Nøytral

Ernæringsmessig 
komplett

per 2
0

0
 m

l 28,8g

480
kcal

2,4 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
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Rik på 
vitamin D

3
 

og kalsium

Dosering
Anbefalt dosering er 2-3 flasker per dag som supplerende 
ernæring eller 5 flasker per dag som eneste næringskilde, 
avhengig av energibehov. Ikke egnet til barn under 3 år. 
Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

Egner seg for personer 
med høyt protein og 
energibehov, og som 
ønsker variasjon i smak  
til søte nærings drikker  
da den har en frisk 
yoghurt lignende smak.

 YODRINK
Protein- og energirik  
næringsdrikk

Proteinrik

Energirik
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Proteinrik

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin

Smaker
Aprikos-Fersken
Bringebær
Sitron

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 40 g (51,7 E%)

Protein: 15 g (20 E%) Fett: 9,4 g (28 E%)

Fiber: 0,4 g (0,3 E%) Vitamin D3: 7,6 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Ernæringsmessig 
komplett
Rik på myse

per 2
0

0
 m

l 15g

300
kcal

1,5 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Inneholder laktose! 



10

Dosering
Anbefalt dosering er 2-3 flasker per dag som tillegg  
til annet næringsinntak eller som anbefalt av relevant 
helsepersonell. Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes 
med forsiktighet til barn under 6 år. 

Egner seg for personer som 
trenger ekstra protein, som 
f.eks. etter sykdom, skade, 
kirurgi og ved stort 
proteintap gjennom sår. 

Egnet som supplerende 
ernæring. Kan benyttes  
som eneste næringskilde 
etter avtale med lege eller 
klinisk enæringsfysiolog. 

 PROTEIN ENERGY Drink
Proteinrik næringsdrikk

Proteinrik

Energirik
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 PROTEIN ENERGY Drink
Proteinrik næringsdrikk

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 24,8/24,2* g 
(33/32,3* E%)

Protein: 20 g (27 E%) Fett: 13,4 g (40 E%)

Fiber: 0/0,5* g (0/0,7* E%) Vitamin D3: 5 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer
* Gjelder Sjokolade

Ernæringsmessig 
komplett

Smaker
Sjokolade
Tropefrukt
Markjordbær
Vanilje
Cappuccino

per 2
0

0
 m

l 20g

300
kcal

1,5 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
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Dosering
Anbefalt dosering er 2–3 flasker per dag som supplerende 
ernæring og 5–7 flasker per dag som eneste næringskilde, 
avhengig av energibehov. Ikke egnet til barn under 3 år. 
Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

Med og uten fiber.

Egner seg for personer  
som ikke klarer å spise 
tilstrekkelig og som  
trenger ekstra energi.

 ENERGY Drink
Energirik næringsdrikk

Energirik
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Allergener: Melkeprotein, soyalecitin, hvetedekstrin*

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 37,6 g (50 E%)

Protein: 11,2 g (15 E%) Fett: 11,6 g (35 E%)

Fiber: 0/4* g (0/2,7* E%) Vitamin D3: 4 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer
* Fibervarianten av Fresubin ENERGY Drink

Smaker uten fiber
Solbær
Cappuccino
Sitron
Jordbær
Tropefrukt
Nøytral
Sjokolade
Vanilje

Smaker med fiber
Kirsebær
Sjokolade
Jordbær
Vanilje

Ernæringsmessig 
komplett

per 2
0

0
 m

l 11,2g

300
kcal

1,5 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
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Egner seg for personer 
med normalt energi og 
proteinbehov, men som 
ikke klarer å spise 
tilstrekkelig.

Dosering
Anbefalt dosering er 3 flasker per dag som supplerende 
ernæring og minimum 8 flasker per dag som eneste 
næringskilde, avhengig av energibehov. Ikke egnet til barn 
under 3 år. Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

 ORIGINAL Drink
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Allergener: Melkeprotein, soyaprotein, soyalecitin

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 200 kcal Karbohydrat: 27,6 g (55 E%)

Protein: 7,6 g (15 E%) Fett: 6,8 g (30 E%)

Fiber: 0 g (0 E%) Vitamin D3: 4 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Smaker
Sjokolade
Fersken

Ernæringsmessig 
komplett

per 2
0

0
 m

l 7,6g

200
kcal

1,0 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 



16

Egner seg for personer 
som ønsker et juicelignende 
alternativ til næringsdrikker, 
en energirik tørstedrikk  
eller som trenger fettfri 
nærings drikk.

* Inneholder myseprotein fra melk 

Dosering
Anbefalt dosering er 2-3 flasker per dag som tillegg til 
annet næringsinntak. Ikke egnet som eneste næringskilde. 
Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med forsiktighet til 
barn under 6 år.

 JUCY Drink
Juicelignende 
tilskuddsdrikk uten fett

Energirik

Vegetarisk*
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Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 67 g (89 E%)

Protein: 8 g (11 E%) Fett: 0 g (0 E%)

Fiber : 0 g (0 E%) Vitamin D3: 5 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og spor-
elementer. Redusert elektrolyttinnhold.

Smaker 
Eple
Solbær
Kirsebær
Appelsin
Ananas

Fettfri 
tilskuddsdrikk
Mysebasert

Allergener: Myseprotein

per 2
0

0
 m

l 8g

300
kcal

1,5 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
Fettfri
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Egner seg for personer 
med katabol tilstand med 
stort proteintap, som f.eks.  
ved cancer kakeksi.

Med høyt innhold av den 
viktige marine omega3 
fettsyren EPA*.

* EPA = EikosaPentaenSyre  
 (marint omega3) 

Dosering
Anbefalt dosering er 2 flasker per dag som tilskudd  
til annet næringsinntak eller som anbefalt av relevant 
helsepersonell. Ikke egnet til barn under 3 år.  
Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

Supportan Drink
Protein- og energirik næringsdrikk 

Proteinrik

Energirik
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Proteinrik

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 23,2 g (31 E%) 

Protein: 20 g (27 E%) Fett: 13,4 g (40 E%) 

Fiber: 3 g (2 E%) Vitamin D3: 5 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Smaker
Cappuccino
Tropefrukt

Ernæringsmessig 
komplett
Rik på marint 
omega-3

Allergener: Melkeprotein, fiskeolje, soyalecitin, hvetedekstrin

1

per 2
0

0
 m

l 20g

300
kcal

1,5 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
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Egner seg for personer som 
opplever at andre nærings
drikker blir for søte og/eller  
gir unormalt høyt blodsukker.

Med fiber og lav glykemisk  
indeks (GI). Rik på en 
umettede fettsyrer. Inne
holder de marine omega3  
fett syrene EPA og DHA.

* Lav glykemisk indeks (GI) < 55

Dosering
Anbefalt dosering er 2-3 flasker per dag som tilskudd til 
annet matinntak eller 5 flasker per dag som eneste 
næringskilde. Ikke egnet til barn under 3 år.  
Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

Diben Drink
Protein- og energirik 
næringsdrikk med lav GI*

Proteinrik

Energirik
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Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 26,2 g (35 E%) 

Protein: 15 g (20 E%) Fett: 14 g (42 E%) 

Fiber: 4 g (3 E%) Vitamin D3: 4 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Smaker
Vanilje
Skogsbær
Cappuccino
Nougat

Ernæringsmessig 
komplett

Allergener: Melkeprotein, fiskeolje, soyalecitin

per 2
0

0
 m

l 15g

300
kcal

1,5 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
Lavt natriuminnhold
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Dosering
Anbefalt dosering er 2-3 flasker per dag som tillegg
til annet næringsinntak eller som anbefalt av relevant 
helsepersonell. Ikke egnet til barn under 3 år.  
Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

Til bruk ved svelge
problemer (dysfagi).

NIVÅ 2 har en lett fortykket 
 konsistens som gjør den 
velegnet ved lette 
svelge  problemer. 

NIVÅ 3 har en moderat   
fortykket konsistens som 
gjør den velegnet ved mer 
alvorlige svelgeproblemer. 

 THICKENED
Proteinrik næringsdrikk  
med fortykket konsistens

Proteinrik

Energirik

Nytt 
navn
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Proteinrik

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 24 g (32 E%) 

Protein: 20 g (27 E%) Fett: 13,4 g (40 E%)

Fiber: 1,7 g (1 E%) Vitamin D3: 5 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin

Smaker NIVÅ 3
Vanilje 
Markjordbær 

Smaker NIVÅ 2
Vanilje 
Markjordbær 

Ernæringsmessig 
komplett
Fortykket

per 2
0

0
 m

l 20g

300
kcal

1,5 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
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Til bruk ved fordøyelses
problemer og malabsorpsjon.

Med redusert fettinnhold og 
høy andel MCT * for lettere 
absorpsjon av fettet.  
Basert på myseprotein som er 
brutt ned til peptider og 
aminosyrer, dvs. mindre 
molekyler. Disse krever mindre 
nedbrytning i tarmen og blir 
raskere absorbert. 

* MCT =  triglyserider av middels  
kjedelengde

Dosering
Anbefalt dosering er 3 flasker per dag som supplerende 
ernæring og minimum 7,5 flasker per dag som eneste 
næringskilde. Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med 
forsiktighet til barn under 6 år.

Survimed OPD Drink
Peptidbasert og fettredusert 
næringsdrikk
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Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 200 kcal Karbohydrat: 28,2 g (56,4 E%) 

Protein: 9,3 g (18,6 E%) Fett: 5,6 g (25 E%) 

Fiber: 0,08 g (0 E%) Vitamin D3: 2 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Smak
Vanilje

Ernæringsmessig 
komplett
Peptidbasert

Allergener: Myseproteinhydrolysat

per 2
0

0
 m

l 9,3g

200
kcal

1,0 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
Fettredusert
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Til bruk ved fordøyelses
problemer og malabsorpsjon. 

Med redusert fettinnhold og 
høy andel MCT** for lettere 
absorpsjon av fettet.  
Basert på myseprotein som er 
brutt ned til peptider og 
aminosyrer, dvs. mindre 
molekyler. Disse krever mindre 
nedbrytning i tarmen og blir 
raskere absorbert.  

*  Inneholder myseprotein fra melk
** MCT =  triglyserider av middels  

kjedelengde

Dosering
Anbefalt dosering er minimum 1 flaske per dag som 
supplerende ernæring og minimum 5 flasker per dag  
som eneste næringskilde. Ikke egnet til barn under 3 år. 
Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

Survimed OPD 1,5 KCAL Drink
Peptidbasert og fettredusert 
næringsdrikk med høyt energi-  
og proteininnhold

Proteinrik

Energirik

Vegetarisk*
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Energirik

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 41,2 g (55 E%) 

Protein: 15 g (20 E%) Fett: 8,4 g (25 E%)

Fiber: ≤ 0,2 (0 E%) Vitamin D3: 4 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Smak
Cappuccino

Ernæringsmessig 
komplett
Peptidbasert

Allergener: Myseproteinhydrolysat

per 2
0

0
 m

l 15g

300
kcal

1,5 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
Fettredusert
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Egnet til personer som må 
begrense fettinntaket eller 
som ikke tåler melkeprotein 
eller soyaprotein.

Basert på hydrolysert 
protein fra erter.

Dosering
Anbefalt dosering 2–3 flasker per dag som tillegg til annet 
næringsinntak. Skal ikke benyttes som eneste nærings-
kilde. Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med 
forsiktighet til barn under 6 år. Skal ikke oppbevares kaldt 
i mer enn 24 timer.

ProvideXtra Drink
Juicelignende tilskuddsdrikk 
uten fett og melkeprotein Energirik

Vegetarisk
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Energirik

Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 67 g (89 E%) 

Protein: 8 g (11 E%) Fett: 0 g (0 E%) 

Fiber: 0 g (0 E%) Vitamin D3: 5 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Smaker
Solbær
Appelsin & Ananas
Eple

Fettfri 
tilskuddsdrikk
Peptidbasert

Allergener: Ingen

per 2
0

0
 m

l 8g

300
kcal

1,5 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktosefri 
Fettfri
Melkeproteinfri
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Egnet til personer med 
nyresvikt uten dialyse og 
hvor proteinredusert kost 
er anbefalt.

Lavt innhold av fosfat, 
natrium og vitamin A.  
Rik på enumettede 
fettsyrer. Inneholder  
de marine omega3 
fettsyrene EPA og DHA.

Dosering
Anbefalt dosering som tilskudd er 2-3 flasker per dag. 
Anbefalt dosering som eneste næringskilde er minimum 
5 flasker per dag. Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes 
med forsiktighet til barn under 6 år.

 RENAL
Proteinredusert og  
energirik næringsdrikk

Protein-
redusert

Energirik
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Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 400 kcal Karbohydrat: 52,8 g (53 E%) 

Protein: 6 g (6 E%) Fett: 17,8 g (40 E%) 

Fiber: 2,4 g (1 E%) Vitamin D3: 2 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer 

Smak

Vanilje
Cappuccino

Ernæringsmessig 
komplett

Allergener: Melkeprotein, fiskeolje, soyalecitin

per 2
0

0
 m

l 6g

400
kcal

2,0 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
Lavt natriuminnhold
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Til bruk som alternativ  
til næringsdrikker eller ved 
svelgeproblemer (dysfagi). 

Den søte smaken gjør  
den godt egnet som et  
næringsrikt alternativ  
til dessert.

Dosering
Anbefalt dosering er 3-4 beger per dag som tillegg til annet 
matinntak eller 7 beger per dag som eneste næringskilde.
Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med forsiktighet  
til barn under 6 år.

 2 KCAL CRÈME
Protein- og energirik 
næringskrem

Rik på 
vitamin D3

Proteinrik

Energirik
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Proteinrik

Energirik

Næringsinnhold per 125 g beger

Energi: 250 kcal Karbohydrat: 28 g (45 E%) 

Protein: 12,5 g (20 E%) Fett: 9,8 g (35 E%) 

Fiber: 0/0,4* g (0/0,3 * E%) Vitamin D3: 6,25 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer
* Sjokolade

Smaker
Vanilje
Sjokolade
Markjordbær

Cappuccino

Nougat 

Ernæringsmessig 
komplett

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin

per 12
5

 g 12,5g

250
kcal

2,0 kcal/g

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
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Til bruk som alternativ til 
næringsdrikker eller ved 
 svelgeproblemer (dysfagi). 

Den syrlige yoghurt
liknende smaken gjør 
produktet spesielt  
velegnet til frokost som  
et næringstett alternativ  
til yoghurt. 

Dosering
Anbefalt dosering er 3-4 beger per dag som tillegg til annet 
matinntak eller 8 beger per dag som eneste  næringskilde.
Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med forsiktighet til 
barn under 6 år.

 YOCRÈME 
Protein- og energirik  
næringskrem

Proteinrik

Energirik
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Næringsinnhold per 125 g beger

Energi: 188 kcal Karbohydrat: 24,1 g (52 E%)

Protein: 9,4 g (20 E%) Fett: 5,9 g (28 E%) 

Fiber: 0,5 g (0,5 E%) Vitamin D3: 3,1 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer

Smaker
Sitron
Bringebær 
Aprikos & Fersken

Ernæringsmessig 
komplett
Rik på myse

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin

per 12
5

 g 9,4g

188
kcal

1,5 kcal/g

Protein

Glutenfri
Inneholder laktose!
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Til bruk som alternativ til 
næringsdrikker eller ved 
svelgeproblemer (dysfagi). 

Den fruktige smaken gjør at 
den er godt egnet som 
frokost, som et mellom
måltid  eller som dessert. 

Dosering
Anbefalt dosering er 3-4 beger per dag som tillegg til annet 
matinntak eller 8 beger per dag som eneste  næringskilde. 
Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med forsiktighet  
til barn under 6 år.

 DESSERT FRUIT
Energirik fruktpuré

Energirik
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Næringsinnhold per 125 g beger

Energi: 200 kcal Karbohydrat: 23/23,4* g (46/47* E%) 

Protein: 8,75 g (18 E%) Fett: 7,75/7* g (35/31* E%) 

Fiber: 0,5-0,6/4,4* g (1/4* E%) Vitamin D3: 3,25 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer
* EplePlomme

Smaker
Eple
Eple-Jordbær
Eple-Fersken
Eple-Plomme

Ernæringsmessig 
komplett
Mysebasert

Allergener: Melkeprotein, soyalecitin

per 12
5

 g 8,75g

200
kcal

1,5 kcal/g

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
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Til proteinberikning av mat 
og drikke. Er lettoppløselig 
og inneholder alle 
essensielle aminosyrer.

Kommer i eske med 40 
doseringsposer á 11,5 g 
pulver samt på boks á 
300 g pulver.

* Inneholder myseprotein fra melk

Dosering
Må ikke benyttes som eneste næringskilde. Anbefalt 
dosering er 2-4 doseringsposer eller 2-2,5 måleskjeer 2-3 
ganger per dag. Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes 
med forsiktighet til barn under 6 år.

 Protein POWDER
Proteinrikt berikningspulver

Proteinrik

Vegetarisk*

Nytt 
design 
kommer
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Smak
Nøytral

Berikningsprodukt
Mysebasert

Allergener: Myseprotein

Næringsinnhold per doseringspose (11,5 g)

Energi: 41 kcal Karbohydrat: ≤ 0,12 g (≤ 1 E%) 

Protein: 10 g (97 E%) Fett: 0,12 g (2 E%) 

Næringsinnhold per 6 g (1 måleskje) pulver

Energi: 22 kcal Karbohydrat: ≤ 0,06 g (≤ 1 E%) 

Protein: 5,2 g (97 E%) Fett: 0,06 g (2 E%) 

Inneholder ikke vitaminer eller sporelementer i relevante mengder

per 11,5
 g 10g

41
kcal

3,6 kcal/g

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
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For tilførsel av energi  
og essensielle fettsyrer.

MCT* utgjør 25 % av fettet 
for lettere fordøyelse  
og absorpsjon. 

Inneholder ingen andre 
næringsstoffer enn 
vegetabilsk fett og skal  
ikke brukes som eneste 
næringskilde. 

* MCT =  triglyserider av 
middels kjedelengde

Dosering
Anbefalt inntak er 4 doser à 30 ml per dag  
fordelt utover dagen. Maksimalt 120 ml per dag.
Ikke egnet til barn under 3 år. Benyttes med forsiktighet  
til barn under 6 år.

 5 KCAL Shot
Fettrik energiberikning

Vegansk

Energirik
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Næringsinnhold per 120 ml EasyBottle

Energi: 600 kcal Karbohydrat: 5 g (3 E%)

Protein: 0 g (0 E%) Fett: 65 g (97 E%)

Fiber: 0,5 g (0 E%) Essensielle fettsyrer: 14,4 g

Inneholder ikke vitaminer eller sporelementer i relevante mengder

Smaker
Nøytral
Sitron

Beriknings produkt
Fettrik
MCT-holdig

Allergener: Ingen

per 3
0

 m
l 

150
kcal

5,0 kcal/ml

Glutenfri
Laktosefri 
Natriumfri
Melkeproteinfri
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Dosering
Skal vurderes av relevant helsepersonell ut ifra behov.  
Skal ikke benyttes som eneste næringskilde. Inneholder 
ikke vitaminer eller sporstoffer. Ikke egnet til barn under  
3 år. Benyttes med forsiktighet til barn under 6 år.

Calshake
Energirikt berikningspulver

EnergirikFor til førsel av ekstra energi. 
Til utblanding i melk.  
Svært lettoppløselig  
og velsmakende.

1 pose Calshake blandes  
ut i 240 ml helmelk.  
Rør godt om med gaffel  
og rist løsningen deretter  
i en «shaker». Gir ca. 315 ml 
og 600 kcal per ferdig drikk.

* Inneholder melk

Vegetarisk*

Nytt 
design 
kommer
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Smaker
Sjokolade
Jordbær
Nøytral

Berikningsprodukt
Melkebasert

Allergener: Melk

Næringsinnhold per 100 g pulver (Nøytral/Jordbær/Sjokolade)

Energi: 500 kcal Karbohydrat:  
67,3/65,5/64,7 g (53,4/53/53 E%)

Protein: 4 g (3,4/3/4 E%)
Fett:  
24,1/24,4/22,7 g (43/44/42 E%)Fiber:  

< 0,5/0,5/1,8 g (0,2/0/1 E%)

Næringsinnhold per 100 ml ferdig utblandet drikk  
(Nøytral/Jordbær/Sjokolade)

Energi: 190/190/194 kcal Karbohydrat: 22 g (47/46/47 E%)

Protein: 3,8 g (8 E%)
Fett: 9,5/9,5/9,3 g (45/46/44 E%)

Fiber: < 0,15/0,15/0,5 g (0/0/1 E%)

Glutenfri

per 8
7

 g +
 2

4
0

 m
l m

elk 
(3

,5
%

) ca 3
15

 m
l 12g

600
kcal

2 kcal/ml

Protein
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Dosering når blandet med 200 ml væske
Nivå 2: Litt fortykket (kan drikkes): 2 måleskjeer 
Nivå 3: Moderat fortykket (kan drikkes): 4 måleskjeer 
Nivå 4: Ekstremt tykk (spises med skje): 6 måleskjeer
Bruk vedlagt måleskje. 1 strøken måleskje = 1,4 g. 
Ikke egnet til barn under 3 år.

Lettoppløselig og 
hurtig virkende 
 fortykningsmiddel som 
endrer konsistensen på  
mat og drikke.

Amylaseresistent for  
stabil konsistens over tid  
og sikker svelging.

Thick & Easy Clear  
kommer i boks med  
126 g pulver og måleskje.

Mengden tilsatt Thick & Easy Clear for ønsket 
fortykningsgrad, ifølge IDDSIrammeverket3, kan variere 
avhengig av type mat og drikke samt temperatur.

Thick & Easy Clear
Fortykningsmiddel
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Allergener: Ingen

Næringsinnhold per 100 g / 1,4 g (1 måleskje) pulver

Energi: 291/4 kcal Karbohydrat: 57/0,8 g

Protein: 0,9/0,01 g Fett: < 0,1/< 0,01 g

Fiber: 31/0,44 g 

Hurtigvirkende
Amylaseresistent

Laktosefri
Glutenfri

Smak 
Påvirker ikke smak, lukt eller 
farge på hverken mat eller drikke.
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Med og uten fiber. 

Egner seg for barn  
som ikke klarer å spise 
tilstrekkelig.

* Inneholder melk

Dosering
Anbefalt inntak er 1-3 flasker per dag som tillegg til annet 
matinntak eller avhengig av energibehovet som eneste 
næringskilde. Ikke egnet til barn under 1 år.

Frebini ENERGY Drink
Energirik næringsdrikk 
for barn

Energirik

Vegetarisk*
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Næringsinnhold per 200 ml EasyBottle

Energi: 300 kcal Karbohydrat: 37,4/36,2* g (49,8/48,3* E%)

Protein: 7,6 g (10,2 E%) Fett: 13,4 g (40 E%)

Fiber: 0/2,2* g (0/1,5* E%) Vitamin D3: 2,3 mcg

Inneholder alle essensielle vitaminer, mineraler og sporelementer 
* Fibervarianten av Frebini ENERGY Drink

Ernæringsmessig 
komplett

Allergener: melkeprotein, soyalecitin, hvetedekstrin*

Smaker uten fiber
Jordbær
Banan

Smaker med fiber
Sjokolade
Vanilje

per 2
0

0
 m

l 7,6g

300
kcal

1,5 kcal/ml

Protein

Glutenfri
Laktoseredusert 
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Næringsmidler  
på  blå resept

Produktene omtalt i denne brosjyren er  godkjent som 
«Næringsmidler til spesielle  medisinske formål» og 
skal brukes i samråd med helse personell. Omtales 
også som medisinske næringsmidler eller som 
næringsdrikker.

Kan kjøpes  
med eller  

uten resept
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Hvem kan få næringsmidler forskrevet på blå resept?

For å få innvilget søknad om medisinske næringsmidler på blå 
resept, må du ha en sykdom eller tilstand som ligger til grunn  
og som medfører at du er eller vil kunne komme til å bli under
ernært. Sykdommen eller tilstanden må ha gått inn i en langvarig 
fase, og det må være behov for langvarig bruk av nærings middelet.

Du kan også få næringsmidler på blå resept dersom du skal 
gjennomgå en behandling, slik som cytostatika eller stråle
behandling, som vil kunne føre til problemer med å spise.

Vilkåret om langvarig fase og langvarig bruk gjelder ikke ved 
svangerskapsrelaterte sykdommer.

Følgende kan gi grunnlag for refusjon av næringsdrikker  
til voksne og barn:

Sykelige 
prosesser som 
affiserer munn, 
svelg og 
spise rør og 
som hindrer 
tilførsel av 
vanlig mat

Sykelige 
prosesser som 
affiserer mage 
eller tarm og 
hindrer opptak 
av viktige 
næringsstoffer

Kreft/
immunsvikt 
som medfører 
så sterk 
svekkelse at 
næringsmidler 
er nødvendig

Annen sykdom 
som gir så sterk 
svekkelse at 
næringsmidler 
er nødvendig
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Hvordan forskrives næringsmidler?
Lege må søke Helfo på dine vegne og kan gjøre dette 
elektronisk under konsultasjonen. Søknaden behandles 
elektronisk. Svar på om søknaden er innvilget eller må 
behandles manuelt, kommer med det samme.

I tillegg må legen skrive blåresept på «Næringsmidler  
til spesielle medisinske formål», men behøver ikke 
spesifisere produkt på resepten. 

Hva gjør jeg med vedtaket?

For å få dekket medisinske næringsmidler på blå resept, 
må du fremvise vedtaket ved kjøp i apotek eller hos 
bandagist. Dersom du er usikker på om du har vedtak 
eller ikke finner det, kan apoteket eller bandagisten etter 
ditt samtykke undersøke med Helfo om du har vedtak.
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Hvor kan man kjøpe næringsmidler?

Næringsmidler selges kun på apotek og hos  bandagist. 

Hvem dekker kostnadene for næringsmidler?

Det er en egenandel på medisinske næringsmidler på lik 
linje med legemidler på blå resept. Det er også samme 
ut leverings regler, dvs. at du kun kan få utlevert 
nærings midler for 3 måneders forbruk av gangen. 

Hvis du må vente på at søknaden skal behandles 
manuelt, kan du likevel få utgiftene til næringsdrikker 
dekket i etterkant dersom søknaden innvilges. Det er 
kun næringsmidler kjøpt på resept og mot kvittering,  
i perioden etter at søknaden er sendt inn, som eventuelt 
dekkes av Helfo i etterkant.

Kvitteringene må være spesifisert og stemplet av 
apotek/bandagist. Søknad om tilbakebetaling må sendes 
Helfo innen 6 måneder etter kjøpet.

Hvilke næringsmidler dekkes på blå resept?

Produktene omtalt i denne brosjyren kan dekkes på blå 
resept. Fresubin PRO Drink og Fresubin Protein 
POWDER i eske med doseringsposer er foreløpig ikke 
forhåndsgodkjent og må søkes individuelt.



Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen, 0405 Oslo
Telefon 22 58 80 00
markedsavdelingen@freseniuskabi.com
www.fresubin.no
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… den med blå kork.
Når ingenting smaker.


