Vain terveydenhuollon ammattilaisille

Täydennysravintovalmiste tarpeen mukaan
Valmiste

Energiaa

Proteiinia

Kuitua

Makuvaihtoehdot

Runsasproteiiniset (ravitsemuksen tueksi, toipilaille sekä leikkaus-, murtuma-, palovamma- ja syöpäpotilaille)
Nutridrink
Compact Protein
125 ml

Runsaasti energiaa (2,4 kcal/ml) sekä proteiinia (14,4 g/100 ml). Pieni annoskoko on
helppo juoda. Tiivis ravintosisältö parantaa ravitsemustilaa. Sopii nesterajoitteiseen
ruokavalioon. Vähälaktoosinen. Ei ainoaksi ravinnonlähteeksi.

300 kcal/plo

Nutridrink
Protein
200 ml

Runsaasti proteiinia, energiaa ja suojaravintoaineita. Ei ainoaksi
ravinnonlähteeksi.

300 kcal/plo

banaani

18 g/plo

mokka
vanilja
18 g/plo

mansikka
persikkamango
marjaisa

neutraali
lämmittävä
trooppinen
inkivääri

viilentävä
marjanmakuinen

aprikoosi

kaakao

kahvi

mansikka

metsämarja

vanilja

Runsaskuituiset (vatsan hyvinvointiin)
Nutridrink
Compact Fibre
125 ml

Runsaasti energiaa (2,4 kcal/ml) sekä ravintokuitua. Sisältää prebioottisia ravintokuituja. Pieni
annoskoko on helppo juoda. Sopii nesterajoitteiseen ruokavalioon tiiviin koostumuksen ja
pienen annoskoon ansiosta. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen.

300 kcal/plo

12 g/plo

4,5 g/plo

mansikka

mokka

vanilja

Nutridrink
Multi Fibre
200 ml

Runsaasti energiaa sekä ravintokuitua. Ainutlaatuinen kuuden eri ravintokuidun Multi Fibre
-ravintokuituseos sisältää 3 liukenevaa ja 3 liukenematonta ravintokuitua. Ravitsemuksellisesti
täysipainoinen. Vähälaktoosinen.

308 kcal/plo

12 g/plo

4,4 g/plo

kaakao

mansikka

vanilja

12 g/plo

banaani

kaakao

mansikka

mokka

neutraali

vanilja

banaani

kaakao
(ei tyhjennysruokavalioon)

mansikka

vanilja

appelsiini

mansikka

metsämarja

omena

mustaherukka

Perusvalmisteet
Nutridrink
Compact
125 ml

Runsaasti energiaa (2,4 kcal/ml). Pieni annoskoko on helppo juoda. Sopii nesterajoitteiseen
ruokavalioon tiiviin koostumuksen ja pienen annoskoon ansiosta. Ravitsemuksellisesti
täysipainoinen. Vähälaktoosinen.

300 kcal/plo

Nutridrink
200 ml

Runsaasti energiaa. Kuiduton (kaakaonmakuisessa kuituja 0,6 g/200 ml). Vähäjätteinen:
sopii tutkitusti toimenpiteitä edeltävään tyhjennysruokavalioon. Ravitsemuksellisesti
täysipainoinen. Vähälaktoosinen.

300 kcal/plo

Nutridrink
Juice Style
200 ml

Raikas mehumainen täydennysravintovalmiste. Rasvaton. Sisältää runsaasti vitamiineja ja
kivennäisaineita. Vähälaktoosinen. Ei ainoaksi ravinnonlähteeksi.

300 kcal/plo

12 g/plo

8 g/plo

Nielemisvaikeuksiin
Nutilis Complete
Stage 2
125 g

Helposti nieltävä, lusikoitava täydennysravintovalmiste. Kiisselimäinen
koostumus ei pilkkoudu syljen amylaasientsyymin vaikutuksesta. Proteiinija kuitupitoinen. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen.

306 kcal/prk

12 g/prk

4 g/prk

kaakao

mansikka

Nutilis Fruit
Stage 3
150 g

Helposti nieltävä, lusikoitava hedelmäsosepohjainen täydennysravintovalmiste.
Hyytelömäinen koostumus ei pilkkoudu syljen amylaasientsyymin vaikutuksesta.
Proteiini- ja kuitupitoinen. Ravitsemuksellisesti täysipainoinen. Vähälaktoosinen.

206 kcal/prk

10 g/prk

4 g/prk

mansikka

omena

Nutilis 300 g

Ruokien ja juomien sakeuttamisjauhe. Rakenne ei pilkkoudu syljen amylaasientsyymin vaikutuksesta: nieleminen turvallisempaa. Neutraali maku.
Nutilis Clear säilyttää juomien kirkkauden. Laktoositon.

Nutilis Clear
175 g

vanilja

neutraali

Energialisät
Calogen Extra
200 ml
Calogen Extra
Shot 40 ml
Calogen
200 ml
500 ml

Runsasenergiainen rasvaemulsio. Annostus 30–40 ml kolmesti päivässä normaalin
ruoan lisänä. Tällä annostuksella saa yhteensä 360–480 kcal lisäenergiaa.
Vähälaktoosinen.

mansikka

Pitkäketjuisia triglyserideja sisältävä rasvaemulsio. Annostus 30 ml kolmesti päivässä
normaalin ruoan lisänä. Tällä annostuksella saa yhteensä yli 400 kcal lisäenergiaa.
Laktoositon, maitoproteiiniton.

mansikka

neutraali

Sairauskohtaiset valmisteet
Diabetes
Diasip
200 ml

Koostumuksessa huomioitu diabeetikon ravitsemussuositukset. Tasapainottaa verensokerin nousua. Hiilihydraatit (isomaltuloosi ja laktoosi) hitaasti imeytyviä. Ravintokuidut
hidastavat hiilihydraattien imeytymistä entisestään. Alhainen glykeeminen indeksi (GI).

208 kcal/plo

9,8 g/plo

Munuaisten
vajaatoiminta
Renilon 4,0
125 ml

Predialyysivaiheeseen soveltuva: erittäin vähän proteiinia ja elimistöön kertyviä kivennäisaineita kuten fosforia, ei sisällä lainkaan A-vitamiinia. Erittäin runsaasti energiaa. Pieni
annoskoko on helppo juoda ja sopii myös nesterajoituksen aikana. Vähälaktoosinen.

250 kcal/plo

5 g/plo		

aprikoosi

Munuaisten
vajaatoiminta
Renilon 7,5
125 ml

Munuaissairauksista kärsivien henkilöiden ruokavaliohoitoon dialyysivaiheessa. Dialyysivaiheeseen soveltuva: runsaasti proteiinia ja erittäin vähän elimistöön kertyviä kivennäisaineita kuten fosforia, ei lainkaan A- ja D-vitamiineja. Erittäin runsaasti energiaa. Pieni annoskoko on helppo juoda ja sopii myös nesterajoituksen aikana. Vähälaktoosinen.

250 kcal/plo

9,1 g/plo		

aprikoosi

kinuski

Keuhkoahtaumatauti
Respifor
125 ml

Tarkoitettu keuhkoahtaumataudin ruokavaliohoitoon. Runsaasti energiaa, proteiinia, vitamiineja ja
kivennäisaineita pienessä annoksessa. Alhainen rasvamäärä: tyhjenee nopeasti vatsalaukusta, ei
aiheuta täyden olon tunnetta.

188 kcal/plo

9,4 g/plo		

kaakao

mansikka

vanilja

kaakao

mansikka

vanilja

kahvi

mansikka

vanilja

4 g/plo

kaakao

mansikka

vanilja

Runsaasti energiaa ja proteiinia, arginiinia, vitamiineja ja hivenaineita: kiihdyttävät kudosten
uusiutumista ja nopeuttavat tutkitusti haavojen paranemista. Päivittäinen annostus haava-asteen
mukaan.

248 kcal/plo

18 g/plo

3 g arginiinia/plo

Varhaisen Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon
Souvenaid
125 ml

Souvenaid-juoma on kliininen ravintovalmiste varhaisen Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon.
Ainutlaatuinen, patentoitu Fortasyn Connect -ravintoaine-yhdistelmä tukee synapsien muodostusta.
Souvenaid on hyvin siedetty, päivittäin käytettävä juoma. Voidaan käyttää myös AT-lääkityksen rinnalla.
Käytetään yksi pullo päivässä vähintään 6 kk:n ajan. Vähälaktoosinen.

125 kcal/plo

3,3 g/plo

Tuotteet ovat kliinisiä ravintovalmisteita, jotka on tarkoitettu vajaaravitsemuksen ruokavaliohoitoon. Käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.
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Cubitan
200 ml

nro 323

Krooniset haavat/painehaavat

