
Endast  för hälso- och 
sjukvårdspersonal

NÄRINGSFAKTA per 100 ml 

Energi 120 kcal  

Fett 45 E% eller 6,1 g från raps-, solros-  
 och kokosolja, grädde och fiskolja

Kolhydrat  44 E% eller 13,2 g från    
 maltodextrin, majsmjöl och laktos

Protein 11 E% eller 3,2 g från ekologisk   
 mjölk, samt från grädde och  
 vassleprotein

Laktos 6,3 g

Gluten Glutenfri

MiniMax® Barnsondnäring är en näringsmässigt komplett 
sondnäring/näringsdryck anpassad för barn från 6 månader. 
MiniMax® Barnsondnäring är speciellt lämplig för barn med 
ökat energibehov, malnutrition eller hämmad tillväxt.

MiniMax® Barnsondnäring finns i neutral smak.

MiniMax® Barnsondnäring är baserad på ekologisk mjölk  
och med grädde för mild och rund smak. Den innehåller  
51 % ekologisk mjölk och 3,6 % grädde.  

MiniMax® Barnsondnäring innehåller protein bestående av  
48 % vassle.

MiniMax® Barnsondnäring är dessutom något viskös i konsi- 
stensen för att minska risken för kräkningar hos små barn.

ANVÄNDNING
Livsmedel för speciella medicinska ändamål. För sond- 
och flaskmatning. För kostbehandling av barn med  
sjukdomsrelaterad malnutrition. Ska användas under  
medicinsk övervakning. Lämplig som enda näringskälla 
eller kosttillägg. Endast lämplig för barn från 6 månader. 
Ej för parenteralt (i.v.) bruk. Tillsätt ej mat eller läke- 
medel om produkten ges via sond.

Flaskan omskakas före användning. 

MINIMAX® BARNSONDNÄRING 

Energirik sondnäring/näringsdryck baserad på  
ekologisk mjölk och med grädde för god smak.

DOSERING 
Kan användas som enda näringskälla eller kosttillägg, 
enligt rekommendation av läkare eller dietist.

TILLREDNING 
MiniMax® Barnsondnäring kan ges i flaska, mugg eller  
via sond. Den går också bra att smaksätta med t.ex. bär 
eller chokladpulver eller att använda i matlagningen,  
t.ex. i pannkakor eller gröt (ej vid sondmatning).

FÖRVARING/HÄNGTID
Oöppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Öppnad 
och återförsluten flaska kan förvaras i kylskåp och kon-
sumeras inom 24 timmar. Om upphälld ur flaskan, täck 
väl och använd inom 1 timme.  

Vid sondmatning:  
Ihopkopplad med aggregat administreras produkten 
inom 24 timmar. För att upprätthålla ett konstant flöde 
rekommenderas användning av pump. 

Vid oral matning/flaskmatning: 
Håll barnet i famnen under matning. Lämna inte barnet 
utan uppsikt – det finns risk att barnet sätter i halsen.

Viktig information! Amning är det bästa sättet att ge ett spädbarn mat under dess första  
månader i livet och ska alltid föredras om möjligt. Livsmedel för speciella medicinska ändamål 
(FSMP) som har utvecklats för att tillgodose spädbarns näringsbehov ska användas under  
medicinsk övervakning, efter övervägande av alla andra sätt att ge näring, inklusive amning.

BASERAD PÅ  
EKOLOGISK MJÖLK  
OCH MED GRÄDDE 
FÖR GOD SMAK

• 1,2 kcal/ml
• 6,4 g protein per 200 ml 
• 54,6 % ekologisk mjölk och med grädde 



Nestlé Health Science
Box 6026, 102 31 Stockholm
www.nestlehealthscience.se

MiniMax® Barnsondnäring kan  
förskrivas till barn under 16 år  
på livsmedelsanvisning. 

BESTÄLLNINGAR 

Produkten 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 FÖRPACKNING BEST.NR. 
Neutral 2 x200 ml 90 04 00 

NÄRINGSDEKLARATION per 100 ml
Energi kcal 120 
   kJ 504

Fett (45 E%) g 6,1  
–  varav mättat g 1,6 
–  varav enkelomättat g 2,8 
–  varav fleromättat g 0,90 
–  varav linolsyra g 0,70 
–  varav a-linolensyra g 0,09    
- DHA      mg       36 
- ARA      mg        36 
Förhållande n-6:n-3   7,8:1

Kolhydrat (44 E%) g 13,2 
–  varav sockerarter g 6,4 
–  varav laktos g 6,3

Fiber  g 0

Protein (11 E%) g 3,2

Salt  g 0,14

MINERALER 
Natrium mg 55  
Kalium mg 146 
Klorid mg 100 
Kalcium mg 88  
Fosfor mg 67 
Magnesium mg 11 
Järn mg 1,0 
Zink mg 0,80 
Koppar mg 0,10  
Mangan mg 0,068 
Fluorid mg 0,0050 
Selen µg 6,3 
Molybden µg 7,0 
Jod µg 27

VITAMINER  
Vitamin A µg  100  
Vitamin D µg 3,0 
Vitamin E mg  1,2 
Vitamin K µg 7,4  
Vitamin C mg 20 
Tiamin mg 0,10 
Riboflavin mg 0,15 
Niacin mg (mg NE) 1,6 (2,5)  
Vitamin B6 mg 0,12 
Folsyra µg (μg-DFE) 16 (27) 
Vitamin B12 µg 0,30  
Biotin µg 5,0 
Pantotensyra mg 0,70

ÖVRIGA NÄRINGSÄMNEN  
Kolin mg  40  
Inositol mg 6,0 
Taurin mg  9,0 
L-karnitin mg  3,5

Osmolaritet  mOsm/L  369 
Vattenhalt g/100 ml  82

NE: Niacinekvivalent, DFE: Kostfolatekvivalent 

INGREDIENSER
Ekologisk mjölk (51 %), vatten, vegetabiliska oljor 
(solros, raps, kokos), laktos (mjölk), maltodextrin, 
stärkelse, grädde (3,6 %), vassleprotein (mjölk), 
mineraler (kaliumcitrat, natriumcitrat, natriumklorid, 
magnesiumklorid, kaliumjodid, kalciumfosfat,  
kalciumcitrat, natriumselenit, järnsulfat, zinksulfat, 
kopparsulfat, mangansulfat), fiskolja (DHA), L-arginin, 
emulgeringsmedel (sojalecitin), olja från Mortierella 
alpina (ARA), vitaminer (C, folsyra, K, biotin, D, niacin, 
pantotensyra, A, B6, tiamin), kolinklorid, L-cystein, 
taurin, L-karnitin.

Kontrollera alltid informationen på förpackningen 
innan användning.
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