
            Kosttilläggsguide för vårdavdelningar på Centralsjukhuset Kristianstad

                  Markeringen (·) visar vilka kosttillägg som är lämpliga vid olika tillstånd eller behov

                  Guiden är baserad på sjukhuskökets lagerhållna sortiment 2020-05-01

Resource 2.0 med/utan fiber 400 kcal 18 g · ·
Fresubin 2 kcal DRINK med/utan fiber 400 kcal 20 g · ·
Fresubin Protein Energy DRINK 300 kcal 20 g · ·2 ·
Fortimel Compact Protein1 

300 kcal 18 g · ·
1)  kan också användas vid sväljsvårighet - trögflytande konsistens (motsvrande nyponsoppa)
2)  vid svårreglerat blodsocker oridneras en mindre mängd (100ml) per serveringstillfälle 

Resource Addera Plus 300 kcal 8 g · ·
Provide Xtra DRINK

3
300 kcal 8 g ∙ ∙

3)  mjölkproteinfri

Sväljsvårigheter Kommentar

Thicken Up Clear
4

 -  - Förtjockningsmedel i pulverform, blandas med dryck eller soppa. För dosering se förpackning. 

Fresubin 2 kcal crème 250 kcal 12.5 g Kosttillägg med krämkonsistens.
4)  kan innehålla spår av mjölkprotein

Berikning Kommentar

Fresubin Protein Powder 18 kcal/ skopa 4.4 g/ skopa Proteinpulver, blandas i mat eller dryck vid otillräckligt protienintag. 4,4 g protein/ skopa.
Fresubin 5kcal Shot 150kcal/ 30ml  - Energiberikning vid otillräckligt energiintag. Doseras 3-4 x 30ml/dag eller enligt ordination. 

Kan användas till patienter med njursjukdom utan dialys. Mjölk- och sojaproteinfri.

Allergiinformation:

Samtliga nutritionsprodukter som visas ovan är glutenfria och har låg laktoshalt, dvs < 1 g laktos/100 ml eller 100 g konsumtionsfärdig produkt. Resource Addera Plus innehåller fruktjuice.

Observera att innehållet i produkterna kan komma att ändras! Kontrollera därför alltid innehållsförteckningen vid eventuell allergi. 
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