
100 % vassleproteinpeptid, 
lågt fettinnehåll med MCTa för 
förbättrad digestion, absorption och 
gastrointestinal tolerans1,2

Modifierad kolhydratprofil med lågt 
glykemiskt indexvärde för att förbättra 
den glykemiska kontrollen och 
minimera blodsockersvängningar3,4

Högt innehåll av EPAb och DHAc från 
fiskolja

 Fresubin®  
Intensive
Komplett, proteinrik sondnäring till patienter 
med högt proteinbehov och lågt till måttligt 
energibehov.

1,2 kcal/ml näringsmässigt komplett vasslepeptidbaserad 
sondnäring med högt proteininnehåll. För kostbehandling av 
patienter med eller med risk för undernäring, särskilt för de med 
högt proteinbehov och lågt till måttligt energibehov. 

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.
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Fresenius Kabi AB 

Marknadsbolaget 

751 74 Uppsala

www.fresenius-kabi.se

För produktinformation, vänligen kontakta Fresenius Kabis medicinska 

information. Tel: 020-116 68 44, e-post: kundservice@fresenius-kabi.com

Ordermottagning Tamro

Tel: 031-767 76 43, e-post: order@tamro.com

Fresubin Intensive

Näringsdeklaration

500 ml Easybag.
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Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål 
Näringsmässigt komplett, 1,22 kcal/ml, vasslepeptidbaserad sondnäring 
med lågt fiberinnehåll. Högt proteininnehåll (33 %), högt innehåll av EPAb 
och DHAc från fiskolja, med MCTa samt spår av fiber. Glutenfri, låglaktos. 
För kostbehandling av patienter med eller med risk för sjukdomsrelaterad 
undernäring, särskilt för de med högt proteinbehov och lågt till måttligt 
energibehov.

Dosering 
Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Rekommendationer som 
enda näringskälla: minst 1000 ml (1220 kcal).

Viktigt! Ska användas under medicinsk övervakning. Överväg höga 
proteinnivåer. Kontrollera tillförselhastigheten. Lämplig som enda 
näringskälla. Inte lämplig för barn under 10 år. Ej lämplig till patienter med 
galaktosemi. Säkerställ tillräckligt vätskeintag. Ej för parenteralt (i.v.) bruk.

Hantering och förvaring 
Förvara i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. 
Omskakas väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, 
uppsvälld eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Kontraindikationer 
Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal 
blödning, ileus och chock. Använd med försiktighet till patienter med 
svåra former av organsvikt med försämrad metabolism och svåra former 
av malassimilation. Inte lämplig till patienter med medfödd oförmåga att 
metabolisera näringsämnen som finns i Fresubin® Intensive.

Ingredienser

Ingredienser  
Vatten, vassleproteinhydrolysat, isomaltulos°, maltodextrin, modifierad 
stärkelse, medellånga fettsyror (MCT), fiskolja, rapsolja, natriumklorid, 
kalciumcitrat, kaliumvätefosfat, kaliumdivätefosfat, kalciumklorid, 
kaliumklorid, vitamin C, emulgeringsmedel (E 472c), stabiliseringsmedel 
(E 460, E 466), surhetsreglerande medel (E 524), magnesiumoxid, 
järnsulfat, zinksulfat, vitamin E, niacin, manganklorid, pantotensyra, vitamin 
B1, kopparsulfat, vitamin B2, natriumfluorid, vitamin B6, ß-karoten, vitamin 
A, folsyra, kromklorid, natriummolybdat, natriumselenit, kaliumjodid, biotin, 
vitamin K1, vitamin D3 och vitamin B12.

° Isomaltulos är en källa till glukos och fruktos

Beställning

I förpackning om 15x500 ml, Varunr. Tamro/Apotek 826185, 
Artikelnr. Leverantör 7135221

Innehåll
100 ml

Energifördelning kJ 
(= kcal)

512 
(122)

Fett g 3,2
varav mättat fett g 1,66

   varav MCTa g 1,28

varav enkelomättat fett g 0,82

varav fleromättat fett g 0,72

   varav EPAb g 0,19

   varav DHAc g 0,11

Kolhydrater g 12,9
varav sockerarter g 8
   varav laktos g ≤ 0,5

Fiber g 0,64
Protein g 10
Salt g 0,44
Vatten ml 80,5
Osmolaritet mosmol/l 600

Osmolalitet                                      mosmol/kg H2O 740

Mineraler och spårelement:
Natrium mg/mmol 175/7,6
Kalium mg/mmol 295/7,5
Klorid mg/mmol 160/4,5
Kalcium mg/mmol 105/2,6
Magnesium mg/mmol 30/1,2
Fosfor mg/mmol 70/2,3
Järn mg 2
Zink mg 1,5
Koppar μg 230
Mangan mg 0,48
Jod μg 22
Fluor mg 0,2
Krom μg 11
Molybden μg 14
Selen μg 10,5

Vitaminer:
Vitamin A μg RE* 180
 av vilka ß-karoten μg RE* 50
Vitamin D3 μg 2
Vitamin E mgα-TE** 3
Vitamin K1 μg 9
Vitamin B1 mg 0,23
Vitamin B2 mg 0,24
Niacin  mg/mg NE*** 2,4/5,6
Vitamin B6 mg 0,27
Vitamin B12 μg 0,5
Pantotensyra mg 0,9
Biotin μg 6,8
Folsyra μg 31,5
Vitamin C mg 22

Energifördelning E %                                                                          
Protein 33 %, fett 24 %, kolhydrater 42 %, fiber 1 %
a MCT medellånga fettsyror, b Eicosapentaenoic acid, 
c Docosahexaenoic acid
*RE: Retinolekvivalenter, **α-TE: Tokoferolekvivalenter, 
***NE: Niacinekvivalenter


