
Lättsmält och väl tolererad tack vare 
anpassad fettblandning: högt MCT 
innehåll

Uppfyller näringsmål för katabola 
patienter (> 1,2 g protein/kg kroppsvikt)

Tunnflytande för lätt användning

Högt proteininnehåll                              
(20 E % = 7,5 g/100 ml)

Högkvalitativt protein för att bevara 
metaboliskt aktiva muskler och främja 
en ökning i ”lean body mass (LBM)” 2

 Fresubin®  
HP Energy
Högt MCT innehåll för snabb energikälla med 
optimal GI-tolerans

1,5 kcal/ml, proteinrik sondnäring för kostbehandling av 
patienter med, eller med risk för undernäring, särskilt de med 
högt energi- och proteinbehov och/eller vätskerestriktion eller 
fettmalabsorption. 57 % av fettet består av MCT (medellånga 
fettsyror) för lätt absorption1.

Denna information är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Innehåller fiskolja

20 μg vitam
in D per rekommendera
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Fresenius Kabi AB

Tfn: 020-116 68 44

www.fresenius-kabi.se

Order Tamro

E-post: order@tamro.com

Tfn: 031-767 76 43

Produktfrågor

E-post: medinfo.sverige@fresenius-kabi.com

Övriga frågor

E-post: kundservice@fresenius-kabi.com

Fresubin HP Energy

Näringsdeklaration

500 ml EasyBag.

Produktinformation

Livsmedel för speciella medicinska ändamål:
Näringsmässigt komplett sondnäring med högt energi- (1,5 kcal/ml) 
och proteininnehåll (20 energi%). Fiberfri. Med fiskolja, med anpassad 
fettblandning med högt MCT innehåll för lätt absorption. Glutenfri, 
låglaktos. För kostbehandling av patienter med eller med risk för 
undernäring, särskilt de med förhöjt energi- och proteinbehov och/eller 
vätskerestriktioner och/eller fettmalabsorption. 

Dosering: 
Fastställs av vårdpersonal enligt patientens behov. Rekommendationer som 
enda näringskälla minst 1500 ml (2250 kcal)/dag.

Viktigt: 
Ska användas under medicinsk övervakning. Kontrollera 
tillförselhastigheten. Lämplig som enda näringskälla. Inte lämplig för barn 
under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år. Inte lämplig för 
patienter med galaktosemi. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Anvisning: 
Förvaras i rumstemperatur. Öppnad förpackning används inom 24 timmar. 
Skaka väl före användning! Använd ej påsen om den är skadad, uppsvälld 
eller om innehållet klumpat ihop sig. Blanda inte med läkemedel.

Inte för parenteral (i.v) användning.

Innehåll
100 ml

Energi (= kcal)
kJ

(150)
631

Fett g 5,8
varav mättat fett g 3,7

   varav MCTa g 3,3

   varav LCTb g 0,4

varav enkelomättat fett g 0,6

varav fleromättat fett g 1,5

   varav EPAc och DHAd g 0,05

Kolhydrater g 17
varav sockerarter g 1
   varav laktos g ≤ 0,10

Fiber g  0
Protein g 7,5

varav mjölkprotein g 7,5

   varav kasein/vassle g 6,0/1,5

Salt (=Na X 2,5) g 0,3

Vitamin A μg RE* 92,0
 av vilka ß-karoten μg RE* 22,0
Vitamin D μg 1,3
Vitamin E mgα-TE** 1,3
Vitamin K μg 6,7
Vitamin C mg 6,7
Tiamin mg 0,13
Riboflavin mg 0,17
Niacin  mg/mg NE*** 1,6/3,3
Vitamin B6 mg 0,16
Folsyra μg 27
Vitamin B12 μg 0,27
Biotin μg 5,0
Pantotensyra mg 0,47
Natrium mg 120
Kalium mg 234
Klorid mg 184
Kalcium mg 80,0
Fosfor mg 63,0
Magnesium mg 27,0
Järn mg 1,3
Zink mg 1,2
Koppar mg 0,13
Mangan mg 0,27
Fluor mg 0,13
Selen μg 6,7
Krom μg 6,7
Molybden μg 10
Jod μg 13,3
Kolin mg 26,7
Osmolaritet mosmol/l 360
Osmolalitet                                       mosmol/kg H2O 470
Vatten                                           ml 76

Energifördelning (E %): 
Fett 35 %, kolhydrater 45 %, fiber 0 % , protein 20 %
a MCT medellånga fettsyror, b LCT långa fettsyror, c eikosapentaensyra (EPA), 
d dokosahexaensyra (DHA), * retinolekvivalenter (RE), ** alfatokoferolekvivalenter (α-TE), 
***niacinekvivalenter (NE).
Fettkälla: sojaolja, MCT, fiskolja, linfröolja. Proteinkälla: mjölk. Kolhydratkälla: maltodextrin. 
Kostfiberkälla: n.a.
Omega-3/omega-6 ratio 1:6. 

1) Babayan VK. Medium chain triglycerides and structured lipids. Lipids. 1987; 6(7): 417–420.
2) McGregor RA, Poppitt SD. Milk protein for improved metabolic health: a review of the evidence.
Nutr Metab (Lond) 2013; 10(1): 46.

I förpackning om 15×500 ml, 
Fresubin HP Energy: Varunr. Tamro/Apotek 842898, 
Artikelnr. Leverantör 7086221
Minsta beställningsmultipel Tamro/Apotek: 15x500 ml

Beställning

Ingredienser

Ingredienser:  
Vatten, maltodextrin, natriumkaseinat (från mjölk), medellånga fettsyror 
(MCT), mjölkprotein, vegetabiliska oljor (sojaolja, linfröolja), vassleprotein 
(från mjölk), kaliumcitrat, fiskolja, kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid, 
natriumcitrat, kolinklorid, magnesiumoxid, kalciumfosfat, vitamin C, 
surhetsreglerande medel (E 330), magnesiumcitrat, emulgeringsmedel 
(E 471), zinksulfat, järndifosfat, järnsulfat, niacin, vitamin E, manganklorid, 
pantotensyra, natriumfluorid, riboflavin, kopparsulfat, vitamin B6, tiamin, 
vitamin A, ß-karoten, folsyra, kromklorid, kaliumjodid, natriummolybdat, 
natriumselenit, biotin, vitamin K, vitamin D, vitamin B12. 


