
8 g/flaska av hydrolyserat 
vegetabiliskt protein för enkel 
absorption1

Fettfri för snabbare upptagning2

Utan fiber för dem som inte tolererar 
fiber

400 ml (2 flaskor) kompletterar 
behovet av mikronäringsämnen, och  
täcker genomsnittligt dagsbehov 
av alla essentiella vitaminer och 
spårelement 

 
ProvideXtra® DRINK
Juiceliknande – lättabsorberad

1,5 kcal/ml kosttillägg med vegetabiliska peptider för 
kostbehandling av patienter med eller med risk för malnutrition, 
särskilt de med mjölk- sojaproteinintolerans , eller med behov av 
perioperativ nutrition.

Denna information är avsedd endast för hälso- och sjukvårdspersonal.
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ProvideXtra DRINK

Näringsdeklaration Produktinformation

Livsmedel för särskilda medicinska ändamål: 
Juiceliknande, energirikt (1,5 kcal/ml) kosttillägg med hydrolyserat vegetabiliskt 
protein. Mjölk- och sojaproteinfri, fettfri och utan fiber, laktosfri och glutenfri. 
För kostbehandling av patienter med, eller med risk för, sjukdomsrelaterad 
undernäring, särskilt de med ökat energibehov och/eller malabsorption, 
inklusive preoperativ kostbehandling av kirurgiska patienter. 

Dosering:  
Fastställs av hälso- och sjukvårdspersonal utifrån patientens behov. Som tillägg 
rekommenderas 2 flaskor (600 kcal)/dag. 

Viktigt:  
Ska användas under medicinsk övervakning. Inte lämplig som enda näringskälla. 
Inte lämplig för barn under 3 år. Använd med försiktighet till barn under 6 år.

Hantering och förvaring:  
Förvaras i rumstemperatur. Öppnad flaska kan förvaras i kylskåp i upp till 
24 timmar. Skakas väl före användning. Drick långsamt. Serveras bäst kyld. 
Förpackad i en skyddande atmosfär. 

Kontraindikationer: 
Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, till exempel vid akut 
gastrointestinal blödning, ileus och chock. Ej lämplig för patienter med medfödd 
oförmåga att metabolisera näringsämnen som finns i ProvideXtra DRINK. 
ProvideXtra DRINK ska användas med försiktighet på patienter med allvarliga 
former av organsvikt liksom lever- och njurinsufficiens, beroende på patientens 
kvävetolerans. Ej lämplig vid akut operation eller till patienter med försämrad 
magtömning. 

Ingredienser

Vatten, maltodextrin, sackaros, ärtproteinhydrolysat, apelsinjuicekoncentrat**, 
svartvinbärsjuicekoncentrat*, äppeljuicekoncentrat^, surhetsreglerande medel 
(E 330^^/E 296^), smakämnen, kalciumcitrat, magnesiumcitrat, vitamin C, 
kaliumklorid, magnesiumklorid, stabiliseringsmedel (E 440), kaliumcitrat^^^, 
järncitrat, vitamin E, zinksulfat, niacin, pantotensyra, skumdämpningsmedel 
(E 471), manganklorid, kopparsulfat, vitamin B6, vitamin B2, natriumfluorid, 
vitamin B1, vitamin A, folsyra, kaliumjodid, kromklorid, natriumselenit, vitamin K1, 
natriummolybdat, biotin, vitamin D3, vitamin B12. 
*endast i smaken svart vinbär, **endast i smaken apelsin-ananas, 
^endast i smaken äpple, ^^inte i smaken äpple, ^^^inte i smaken svarta vinbär eller apelsin/ananas, 
 mängd/position beroende på smak 

Finns i tre olika smaker: Apelsin/Ananas, 
Svarta vinbär och Äpple i 200 ml EasyBottle.
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Smaker

Äpple, svarta vinbär och apelsin-ananas 

I förpackning om 4 x 200 ml, 
Apelsin/Ananas (210512/7036601), Svarta vinbär (210515/7031601),  
Äpple (826060/7357601) 
Minsta beställningsmultipel Tamro: 6 x 4 x 200 ml. 
Minsta beställningsmultipel Apotek: 1 x 4 x 200 ml.
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Innehåll
100 ml

flaska =  
200 ml

Energivärde kJ  
(kcal)

630  
(150)

1260  
(300)

Fett g 0,0 0,0
varav mättat fett g 0,0 0,0
Kolhydrater g 33,5 67,0
varav sockerarter g 8,8/8,9b 17,6/17,8b

   varav laktos g 0,0 0,0
Fiber g 0,0 0,0
Protein g 4,0 8,0
Salt (Na x 2,5) g 0,24 0,48
Vatten ml 75 150
Osmolaritet mosmol/l 700/680a

Osmolalitet mosmol/kg H2O      900a/930
Mineraler och spårelement
Natrium mg/mmol 97/4,2 194/8,4
Klorid mg/mmol 50/1,4 100/2,8
Kalium mg/mmol 55/1,4 110/2,8
Kalcium mg/mmol 40/1 80/2
Fosfor mg/mmol 43/1,4 86/2,8
Magnesium mg/mmol 30/1,2 60/2,4
Järn mg 2,5 5,0
Zink mg 1,88 3,76
Koppar µg 375 750
Jod µg 37,5 75,0
Selen µg 12,5 25,0
Mangan mg 0,5 1,0
Krom µg 12,5 25,0
Molybden µg 18,8 37,6
Fluor mg 0,25 0,5
Vitaminer
Vitamin A µg RE ° 150 300
Vitamin D3 µg 2,5 5,0
Vitamin E mg α -TE °° 3,75 7,5
Vitamin K1 µg 25 50
Vitamin C mg 18,8 37,6
Tiamin (vitamin B1) mg 0,3 0,6
Riboflavin (vitamin B2) mg 0,4 0,8
Vitamin B6 mg 0,43 0,86
Niacin mg/mg NE°°° 3,75/4,08 7,5/8,2
Folsyra µg 62,5 125
Vitamin B12 µg 0,75 1,5
Pantotensyra mg 1,5 3,0
Biotin µg 9,4 18,8
Energifördelning (E %)
Fett 0 E %, kolhydrater 89 E %, fiber 0 E %, protein 11 E %
a=apelsin/ananas smak, b=svarta vinbär smak 
° retinolekvivalenter (RE), °° alfatokoferolekvivalenter (α-TE), °°° niacinekvivalenter (NE)
Proteinkälla: ärtproteinhydrolysat
Kolhydratkälla: maltodextrin, sackaros

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. 


