
För hälso- och sjukvårdspersonal

NÄRINGSFAKTA per 100 g 

Energi 380 kcal 

Fett 0 E% eller 0 g 

Kolhydrat 100 E% eller 95 g 

Protein     0 E% eller 0 g 

Preload™ är en klar kolhydratslösning som intas före 
operation för att minska den preoperativa fasteperio-
den och dämpa den postoperativa insulinresistensen. 
Preload™ kan även förbättra återhämtningen efter 
operation. 1,2

Förutom dessa fördelar har kolhydratbehandling också 
visats kunna minska obehag som törst, hunger och oro 
under väntetiden före elektiv kirurgi. 3–5

Preload™ är avsedd att användas vid preoperativ 
kostbehandling till patienter som ska genomgå elektiv 
kirurgi.

ANVÄNDNING
Preload™ är ett livsmedel för speciella medicinska 
ändamål som används på inrådan av läkare eller 
dietist. Endast lämplig från 3 år. Ej lämplig som enda 
näringskälla. Endast för enteral användning.

Observera:
Används med försiktighet hos:
•  Barn
•  Patienter med diabetes
•  Patienter med fördröjd mag/tarm- tömning.

PRELOADTM

Pulverbaserad kolhydratdryck med neutral smak  
för preoperativ kostbehandling

DOSERING
Angivna tidpunkter är enbart förslag och  
bör justeras beroende på tidpunkten för den
planerade operationen. 
Kvällen före operation: Ta två påsar med Preload™. 
Morgonen på operationsdagen: Ta en tredje påse 
med Preload™. Preload™ kan tas upp till 2 timmar 
före operation.

TILLREDNING
•  Mät upp 400 ml vatten.
•  Tillsätt innehållet av en påse Preload™   
 under ständig omröring tills pulvret har   
 lösts upp.
•  Häll upp i dricksglas och drick.
 
FÖRVARING
Oöppnad förpackning förvaras torrt och svalt.  
Färdigblandad lösning som inte konsumeras 
omedelbart kan förvaras i kylskåp och användas 
inom 24 timmar.

KLAR  
KOLHYDRATLÖSNING  
FÖR PREOPERATIVA 
KOSTBEHANDLING

• 100 % kolhydratbaserat pulver

• Neutral smak
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www.nestlehealthscience.se

NÄRINGSDEKLARATION 
    per 100 g per 50 g

Energi kcal 380 190 
   kJ 1615 808

Fett (0 E%) g 0  

Kolhydrat (100 E%) g 95 47,5 
– varav sockerarter g <0,5 

Protein (0 E%) g 0

MINERALER 
Natrium mg <20 <10 

Osmolaritet mOsm/L 126 
Osmolalitet mOsm/ H

2
O   135

BESTÄLLNINGAR 

Produkterna kan köpas på apotek  
eller beställas direkt från: 

Nestlé Sverige AB,  
Box 7173, 250 07 Helsingborg 

E-post: order@se.nestle.com 
Telefon: 020-32 35 00 
Webbshop:  
www.nestlehealthscience.se/webbshop 
  
SMAK BEST.NR.   
Neutral 90 02 62 

MINSTA BESTÄLLNINGSENHET:  90 x 50 g  
 

INGREDIENSER

Torkad glukossirap.

Kontrollera alltid informationen på förpackningen  
innan användning.
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