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Fresubin®

Spara plast inom Enteral Nutrition 
— den sugrörsfria EasyBottle- 
flaskan

Avsedd för hälso- och 
sjukvårdspersonal

Utforska vårt Fresubinsortiment 
och våra sugrörsfria flaskor
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Spara plast inom 
Enteral Nutrition
Lär dig mer mer om vårt 
engagemang för miljön
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Varför varje steg i rätt riktning har 
betydelse

Fresenius Kabi har åtagit sig att ta bort alla sugrör från våra EasyBottle 
flaskor innan det bindande EU-direktivet (EU) 2019/904 träder i kraft den 
3 juli 2021: att minska effekterna av vissa plastprodukter på miljön. Vi har 
redan tagit flera steg för att begränsa plastavfallet; som t.ex. att minska 
mängden plast som behövs för tillverkning av EasyBottle-flaskan. Vi på 
Fresenius Kabi vill fortsätta göra vår del. I nästa steg tar vi bort alla sugrör 
från EasyBottle-flaskan under 2019.

* Data på fil ** 200 ml flaska 

per flaska**-2 g*
per flaska**-2 g* -0.65 g*

Mindre plastmängd men oförändrad kvalitet!

Att spara in på plasten från sugrören resulterar i 
108 miljoner färre EasyBottle-sugrör,  
och sparar därför cirka 70 ton plast per år

1
1 Materialminskning

Plastmängden i 
EasyBottle-flaskan 

minskad

Från 20 gram till 
18 gram under 2011

Steg

Plastmängden i 
EasyBottle-flaskan 

minskad

Från 18 gram till 16 
gram under 2013

Steg 2
2 Materialminskning

Steg 3
3 Avlägsnande av sugrör

Avlägsnande av 
sugrör och folie

Komplett avlägsnande på 
alla EasyBottle-flaskor 

startade i slutet av 2019

Du kan bidra till att ta bort sugrören - genom att välja rätt kan du hjälpa till att 
minska din påverkan på miljön. Utforska gärna ytterligare material om vårt 
engagemang för miljön.

per flaska**
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fresenius-kabi.se
Upptäck vårt onlineinnehåll och få tillgång till information, 
spännande videos och ytterligare material. Glöm inte att 
utforska vårt sortiment!

Video: EasyBag – spara plast inom 
Enteral Nutrition
Fresenius Kabi erbjuder nu en video för att 
informera om hur mycket plast som kan 
sparas inom Enteral Nutrition
Besök www.fresenius-kabi.se



Fresenius Kabi är engagerade i 
arbetet med att ta bort alla sugrör

Plastskräp påverkar det marina livet på flera sätt, och plasten leder till 
skador hos många djur. De lider också av att bli fångade, av drunkning 
och de förtär även plast som orsakar skada hos dem. Över 233 marina 
arter har dokumenterats äta plastskräp som potentiellt kan orsaka dem 
inre skador1. Hos juvenila sköldpaddor kan förtäring av mindre än totalt 
1 gram plastskräp leda till döden 2.

Andelen
gröna sköldpaddor 
som sannolikt intar 
skräp har nästan 

fördubblats till 

50  %3

under de senaste 
20 åren  

Engångs-
förpackningar i 
plast är orsak till 

60 – 95 % 
av den globala marina 

nedskräpningen4

Plastskräp  
ligger bland 

topp 10
av det totala 

marina skräpet5

Mellan åren 
2007-2013 

uppskattades det att 

5,25 biljoner
plastpartiklar finns i 

haven6

Det har
dokumenterats 

att nästan

700 marina arter1

har drabbats av marint 
plastskräp under de 

årtionden som 
studien pågick 

6 av  7
av världens 

havssköldpaddor 
äter plastskräp3

Spara plast inom Enteral Nutrition varje 
dag och behåll dina patienters compliance

Stor skruvkork  
medför ett 
enkelt öppnande 
även för svagare 
patienter

“ Till och med mina svagaste patienter kan enkelt öppna 
EasyBottle-flaskan själva och hälla upp den i ett glas eller 
en mugg. Det krävs bara att de skruvar 2 varv för att 
öppna den.”   

Stor öppning 
gör den enkel 
att hälla ifrån

“ Att hälla upp och dricka sin Fresubin ur ett glas gör att 
mina patienter kan känna att de njuter av en vanlig 
dryck.” 

Formen 
förhindrar att 
flaskan rullar 
iväg av misstag

“ Jag delar dagligen ut Fresubinprodukter till mina 
patienter, och några av dem tenderar att ha sämre 
finmotorik. Men med EasyBottle-flaskan kan de 
vara säkra på att den inte kommer att rulla bort 
av misstag även om de tappar den.”

Ergonomisk 
design: formen 
bidrar till ett bra 
och stabilt grepp

“Jag rekommenderar EasyBottle-flaskan med dess unika 
form och ergonomiska design, eftersom den erbjuder 
ett bra och stabilt grepp som hjälper patienter att njuta 
av Fresubinprodukter i deras vardag."

Återförslutningsbar 
flaska - för en ren 
och enkel användning 
för patienter med en 
aktiv livsstil

Att implementera Fresubinprodukter i mina patienters dagliga 
rutin är ett vanligt råd från mig. När de är ute och rör på sig 
kan de dricka direkt från EasyBottle-flaskan eftersom den är 
lätt att öppna och är återförslutningsbar.

*Robert, 
geriatriker

*Emily,  
sjuksköterska inom 

hemsjukvården

*Oliver, 
geriatriker, 
enhetschef

“ Genom att rekommendera den nya sugrörsfria EasyBottle-flaskan 
kan jag ta ett steg i rätt riktning och minska min negativa 
miljöpåverkan. Dessutom har mina patienter en betydligt högre 
compliance av rekommenderat intag av näringsdrycker7 när 
de dricker dem utan sugrör."

Ta miljöhänsyn på allvar 
och stöd patientens 
compliance

*Cassie,  
tal- och 

språkpedagog

Rekommendationer om 
ytterligare hjälp för en 
säkrare sväljning och 
näringsintag för individuella 
patientbehov

“ I min yrkesprofession rekommenderar jag i vissa fall att man dricker 
ur sugrör för att hjälpa till att ge en säkrare sväljning, eller för att 
förbättra näringsintaget. Detta råd bör anpassas till den enskilda 
patientens behov, och måste utvärderas från fall till fall."

Produkterna som omnämns är livsmedel för speciella medicinska ändamål, och måste användas under medicinsk övervakning.* Observera: namnen och titlarna på de personer som visas här, samt de uttalanden som personerna gör, 
är fiktiva. Dess syfte är endast  att illustrera egenskaperna hos EasyBottle-förpackningen och dess praktiska relevans.
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Optimerad form och 
förpackning för att 
minska lagrings-
utrymmet


