SELOSTE

VALMISTEEN NIMI
PROVIDEXTRA DRINK täydennysravintovalmiste, juoma
KOOSTUMUS
Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 630 kJ/150 kcal, proteiinia 4 g, hiilihydraatteja 33,5 g, rasvaa 0 g, ravintokuitua 0 g, vettä 75 ml.
Ainekset: Vesi, maltodekstriini, sakkaroosi, herneproteiinihydrolysaatti, hedelmämehutiiviste (appelsiini, omena, kirsikka tai mustaherukka),
soijaproteiinihydrolysaatti, omenahappo (maku omena), happamuudensäätöaine (E 330 tai E 296), kalsiumsitraatti, aromiaineet, magnesiumglyserofosfaatti,
magnesiumsitraatti, stabilointiaine (E 440a), natriumsitraatti, vit. C, kaliumsitraatti, magnesiumkloridi, rautasitraatti, sinkkisulfaatti, vit. E, niasiini, Vit. A,
pantoteenihappo, vaahdonestoaine (E 471), mangaanikloridi, kuparisulfaatti, vit. B2, vit. B6, natriumfluoridi, vit. B1, foolihappo, kromikloridi, kaliumjodidi,
natriummolybdaatti, natriumseleniitti, vit K1, biotiini, vit D3, vit B12.
Mineraalit: Natrium 97 mg, Kalium 55 mg, Kloridi 50 mg, Kalsium 40 mg, Fosfori 43 mg, Magnesium 30 mg.
Hivenaineet: Rauta 2,5 mg, Sinkki 1,88 mg, Kupari 375 mikrog, Mangaani 0,5 mg, Jodi 37,5 mikrog, Fluori 0,25 mg, Kromi 12,5 mikrog, Molybdeeni 18,8 mikrog,
Seleeni 12,5 mikrog.
Vitamiinit: A-vit. 150 mikrog, D3-vit. 2,5 mikrog, E-vit. 3,75 mg, K1-vit. 25 mikrog, B1-vit. 0,3 mg, B2-vit. 0,4 mg, Niasiini 3,75 mg, B6-vit. 0,43 mg, B12-vit. 0,75
mikrog, Pantoteenihappo 1,5 mg, Biotiini 9,4 mikrog, Foolihappo 62,5 mikrog, C-vit. 18,8 mg.
Osmolariteetti: 690 mosmol/l.
VALMISTEMUOTO
Käyttövalmis täydennysravintovalmiste.
Käyttö
Ruokavaliohoitoon potilaille, jotka eivät siedä maitoa (maitoallergia/vaikea laktoosi-intoleranssi) ja joiden päivittäinen energiantarve on lisääntynyt tai
ravinnonsaanti normaalista ruoasta on heikentynyt. Valmistetta voi myös käyttää tyhjennysruokavaliona ennen diagnostisia toimenpiteitä suolen sisällön
vähentämiseksi.
Annostus ja antotapa
Käyttö vain terveydenhoitohenkilökunnan ohjauksessa.
Täydentävään ravitsemukseen 2 pulloa/vrk. Ei ainoaksi ravintolähteeksi. Nautittava hitaasti.
400 ml valmistetta kattaa vitamiinien ja hivenaineiden päivittäisen saantisuosituksen.
Ei sovi alle 1-vuotiaille.
Kestoaika
Käyttökelpoinen pakkaukseen merkityn kuukauden loppuun saakka.
Säilytys
Avaamaton pakkaus säilyy huoneenlämmössä. Älä säilytä alle 15 ◦C. Avattua pakkausta voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 24 tuntia.
Pakkaukset ja valmisteen kuvaus
Rasvaton, kuiduton, gluteeniton ja laktoositon, runsaasti energiaa (1,5 kcal/ml) ja hydrolysoitua proteiinia sisältävä, kirkas täydennysravintovalmiste. Ei sisällä
maito- eikä soijaproteiinia.
Käyttövalmis pullo 200 ml.
Maut: Appelsiini-ananas, mustaherukka, omena, kirsikka, meloni, sitrus-kola ja sitruuna-limetti.
Käyttö- ja käsittelyohjeet
Ravistettava.
KORVATTAVUUS
Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).
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