
Liten volym för bättre 
behandlingsföljsamhet:  
4 doser à 30 ml per dag

Anpassad fettprofil med rapsolja 
och medellånga triglycerider (MCT) 
för tillförsel av essentiella och 
lättabsorberade fettsyror1 

Behändig 120 ml flaska för enkel 
dosering och användning

Fresubin® 

5 kcal Shot
Maximal energi i en liten volym

Extra energität (5 kcal/ml) fettillägg i en liten volym 
för kostbehandling av patienter med, eller med risk för, 
sjukdomsrelaterad undernäring, särskilt de med kronisk 
katabol sjukdom, såsom cancer, njur- eller leversjukdom, eller 
med låg volymtolerans.

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

30 ml = 150 kca
l

SHOT



Näringsdeklaration

Fresubin 5 kcal Shot

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål: 
Högt energiinnehåll (5,0 kcal ml) kosttillägg i form av fettemulsion med 
långa och medellånga fettsyror. Laktos- och glutenfri. För kostbehandling av 
patienter med, eller med risk för, sjukdomsrelaterad undernäring i samband 
med sjukdom, särskilt de med högt energibehov och låg volymtolerans. 

Dosering: 
Fastställs av sjukvårdspersonal enligt patientens behov. Som kosttillägg 
rekommenderas 3–4 x 30 ml/dag (450 – 600 kcal). Intaget bör inte överstiga 
50 % av patientens totala energibehov.

Viktigt: 
Ska användas under medicinsk övervakning. Ej lämplig som enda 
näringskälla. Ej lämplig för barn under 3 år. Säkerställ tillräckligt 
vätskeintag.

Förvaring och hantering: 
Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp i upp till 14 
dagar och användas under hygieniska förhållanden. Förpackad i skyddande 
atmosfär.

Kontraindikationer: 
Ej lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, t.ex. vid akut gastrointestinal 
blödning, ileus och chock. Används med försiktighet vid svår organsvikt 
med försämrad metabolism och svåra former av malassimilation. Ej lämplig 
för patienter med medfödd oförmåga att metabolisera näringsämnen som 
finns i Fresubin 5 kcal Shot.

Ingredienser

Vatten, rapsolja, medellånga triglycerider (MCT), sackaros, emulgeringsmedel 
(E 472c), stabiliseringsmedel (E 460, E 466), smakämnen, förtjockningsmedel 
(E 415).
mängd/position beror på smaken

Finns i två smaker: Citron och 
Neutral i 120 ml EasyBottle.
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Smaker

I förpackning om 4x120 ml,
Citron (825913/7032801),
Neutral (825908/7031801).
Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 120 ml.
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1 x 4 x 120 ml.

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

Innehåll
100 ml

flaska = 
120 ml

Energivärde kJ 2100 2520
(= kcal) (500) (600)

Fett g 53,8 64,6
varav mättade fettsyror g 16,7 20,04
   varav MCT g 13,9 16,7
varav enkelomättade fettsyror g 24,6 29,5
varav fleromättade fettsyror g 12,5 15
Kolhydrater g 4,0 4,8
varav sockerarter g 4,0 4,8
varav laktos g 0 0
Fibrer g 0,4 0,48
Protein g 0 0
   varav kasein/vassle % 0/0 0/0
Salt (Na x 2,5) g 0 0
Vatten ml 40 48
Vitaminer
Vitamin E mg α-TE° 14,0 16,8
Vitamin K1 μg 38,0 45,6

Innehåll per 30 ml
Energivärde kJ 630

(= kcal) (150)
Fett g 16,1
varav mättade fettsyror g 5
   varav MCT g 4,2
varav enkelomättade fettsyror g 7,4
varav fleromättade fettsyror g 3,8
Kolhydrater g 1,2
varav sockerarter g 1,2
varav laktos g 0
Fibrer g 0,1
Protein g 0
   varav kasein/vassle % 0/0
Salt (Na x 2,5) g 0
Vatten ml 12
Vitaminer
Vitamin E mg α-TE° 4,2
Vitamin K1 μg 11,4
Energifördelning (E %) 
Fett 96,8 E %, kolhydrater 3,2 E %, fibrer 0 E %, protein 0 E %
° alfa-tokoferolekvivalenter (α-TE) 

Fettkälla: rapsolja, MCT.
Kolhydratkälla: sackaros.
Fiberkälla: cellulosa, xanthan. 

Omega-3/omega-6 ratio: 1:2,3.

Fresenius Kabi AB 

Tel: 020-116 68 44 

kundservice@fresenius-kabi.com 

fresenius-kabi.se 

Ordermottagning Tamro: 

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

För produktinformation, vänligen kontakta 

Fresenius Kabis medicinska information. 


