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HAR DU ELLER NOEN AV DINE NÆRMESTE BLITT RAMMET AV KREFT? 
Kreft er et samlenavn for mange ulike sykdommer som oppstår som følge 
av at én eller flere celler forandres og utvikles til kreftceller i kroppen. To 
vanlige komplikasjoner man ser ved de fleste kreftsykdommer, er vekttap og 
underernæring, som oppstår når kroppens behov for energi og næring ikke 
dekkes. Dette skyldes ofte et utilstrekkelig matinntak og/eller et økt energi-  
og proteinbehov som kan oppstå i forbindelse med sykdommen.1,2

STOR RISIKO FOR UNDERERNÆRING ETTER KREFT 
Det er mange årsaker til at risikoen for underernæring øker ved kreft. Nedsatt 
appetitt, smaks- og luktforandringer og en tidlig metthetsfølelse er vanlig og 
kan påvirke evnen til å spise. Dessuten kan bivirkninger fra kreftbehandlingen i 
form av tørr munn, oppkast, forstoppelse og diaré bidra til et lavere matinntak. 
Kreft i munnhule, svelg og spiserør kan gi tygge- og svelgevansker, samtidig som 
bestråling av disse områdene kan forårsake skjøre slimhinner og blemmer som 
kan gjøre det vondt å spise.1,2 Flere av disse symptomene kan behandles eller 
lindres, det er derfor viktig at du kontakter legen din for å se hvilken hjelp som 
finnes.

UNDERERNÆRING KAN BEHANDLES OG FOREBYGGES 
Selv om underernæring er vanlig, er det mulig å behandle og forebygge. Det er 
viktig å prøve å holde vekten stabil. Ved vektnedgang mister kroppen ikke bare 
fett, men også muskelmasse, samtidig som lageret av viktige næringsstoffer 
minker. For at du skal føle deg så bra som mulig, hjelpe kroppen med å restituere 
seg og orke påkjenningen ved behandlingene som gis ved kreftsykdom, er det 
viktig at du får i deg nok energi og næring. Vei deg gjerne en gang i uken for å følge 
med på at vekten din er stabil. Du kan motvirke vektnedgang ved å spise flere 
mellommåltider og berike din vanlige kost med ekstra proteiner og energi. For 
eksempel ved å spise mer egg, ost, fløte, majones, olje og margarin. Velg gjerne 
energirike drikker som melk, saft, juice eller drikkeyoghurt. Husk også å spise 
regelmessig, og at fasteperioden om natten ikke bør være for lang. Hvis dette ikke 
er tilstrekkelig, kan legen din foreskrive næringsdrikker til spesielle medisinske 
formål i tillegg til ditt vanlige kosthold. Disse kan hjelpe deg med å øke energi- og 
næringsinntaket.

Ved tygge- og svelgevansker kan det være nødvendig å gi mat og drikke en 
konsistens som gjør det lettere å svelge. Et fortykningsmiddel kan for eksempel 
fortykke mat og drikke til den konsistensen du trenger for å kunne svelge sikkert. 
I noen tilfeller er oralt inntak av mat og drikke ikke mulig eller tilstrekkelig. Da kan 
det være nødvendig med sondenæring i en periode. Sondenæringen gis via en 
slange som fører direkte til magesekken eller tarmen, og kan være et supplement 
til den vanlige maten eller tas i stedet for vanlig mat.

SONDENÆRINGER
For deg som trenger hjelp til å oppfylle energi- og næringsbehovet  
ditt med sondenæring 

ISOSOURCE® MIX
 
Sondenæring som inneholder ingredienser  
fra ekte råvarer* 

Hvis du trenger hjelp til å få i deg næring, kan 
legen foreskrive sondenæring i en kortere eller 
lengre periode. Mange pasienter får da foreskrevet 
Isosource® Mix. Det er den eneste sondenæringen 
på markedet som inneholder ingredienser 
fra ekte råvarer* som kylling, erter, bønner, 
fersken og appelsin. Dessuten er Isosource® 
Mix næringsmessig fullverdig og inneholder 
essensielle fettsyrer. Sondenæringen har også  
en blanding av løselige og uløselige fibre.

Nå lanseres Isosource® Mix bolus med SimpLink™ 
– et system for direkte bolustilførsel. Med den nye 
smarte korken kan flasken kobles direkte til sonden 
eller gastrostomien (f.eks. PEG, gastrosonde og 
knappens mateslange) uten behov for pumpe eller 
sprøyte.  Isosource® Mix bolus er tilgjengelig i en 
forpakning på 250 ml, som er enkel å bruke og ta 
med seg også utenfor hjemmet.

Ved forstoppelse kan det hjelpe å spise fiberrik mat, og drikke tilstrekkelig med 
vann, forutsatt at tarmen fungerer som normalt. Bevegelse er også viktig for en 
god tarmfunksjon. Ved diaré er det viktig at du får i deg nok salt og væske. Du 
kan for eksempel bruke litt ekstra salt på maten, drikke buljong eller innta en 
væskeerstatning.

Nestlé Health Science tilbyr et bredt og velsmakende sortiment av næringsdrikker 
– både fruktjuicebaserte, klare og melkelignende. Dessuten tilbyr Nestlé Health 
Science sondenæringer, fortykningsmidler, sviskedrikk og væskeerstatning. 
Tanken er at det skal finnes noe for et hvert behov og smak.

* Rehydrert kyllingkjøtt og grønnsaker, ferskenpuré og appelsinjuice fra konsentrat.

Referanser: 1. Bozzetti and von Meyenfeldt.  Nutritional support in Cancer patients; Basics in clinical  
nutrition, ESPEN. 5th Edition 2019, 2. Muscaritoli M et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition  
in cancer. Clinical Nutrition 2021; 40: 2898-2913.

Isosource® Mix er beregnet på kostbehandling av personer med underernæring eller i risiko for  
underernæring. Isosource® Mix er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under 
medisinsk tilsyn.



Resource® næringsdrikker  
med sjokolade-, toffee/banan-  

og kaffesmak kan med  
fordel serveres lett  

oppvarmet!

Tips!

RESOURCE® ULTRA 
Mye næring på lite volum
 
Resource® Ultra er en ekstra energi- og 
proteinrik næringsdrikk som er spesielt 
tilpasset kostbehandling for deg som har et 
økt energi- og proteinbehov, vanskeligheter 
med å spise og drikke større mengder, nedsatt 
appetitt eller redusert muskelmasse. Resource® 
Ultra inneholder kvalitetsprotein med en stor 
andel myseprotein, som er naturlig rikt på den 
essensielle aminosyren leucin.

Resource® Ultra har en noe tykkere konsistens 
og kan derfor være et godt alternativ ved lettere 
svelgevansker. Fås i to ulike størrelser (200 ml 
og 125 ml) og fire gode smaker: jordbær, vanilje, 
kaffe og karamell. 
 
 
 

NÆRINGSDRIKKER
For deg som trenger ekstra energi og næring 

RESOURCE® 2.0+FIBRE
Passer utmerket som et næringsrikt 
mellommåltid

Resource® 2.0+fibre er en ernæringsmessig 
fullverdig, energirik næringsdrikk med protein 
og løselige fibre, som kan hjelpe deg med å øke 
næringsinntaket og samtidig tilføre viktige fibre.
Passer bra til deg som har nedsatt appetitt og 
vanskeligheter med å få i deg nok mat og drikke.
 
Resource® 2.0+fibre finnes i syv gode smaker: 
aprikos, jordbær, skogsbær, kaffe, sjokolade, 
vanilje og nøytral smak. Prøv gjerne å bruke 
varianten med nøytral smak i matlaging. Se 
oppskriftsbrosjyren vår for ideer og inspirasjon

Per 200 ml:  
450 kcal

28 g protein

Per 200 ml:  
320 kcal

20 g protein
13,6 μg D-vitamin
480 mg kalsium 
700 mg omega-3

Per 200 ml:  
400 kcal

18 g protein
5 g fiber

For å få best mulig effekt av kostbehand- 
lingen din er det viktig at næringsdrikkene tas 
som et supplement til din vanlige kost. Det er 
viktig at du får i deg næringsdrikkene slik det 
er foreskrevet. Hver porsjon teller!

Resource®-næringsdrikker er drikkeklare 

• Ristes godt før bruk
• Serveres med fordel avkjølt
• Produktene er konsentrerte, så du bør 

drikke de langsomt
• Drikkes som mellommåltid, minst to timer 

før eller etter måltid, eller som måltidsdrikk
• Kan gjerne fryses til en velsmakende is 

For best effekt!
Fordel Resource® Ultra  
og Resource® 2.0+fibre  

i små porsjoner  
gjennom dagen. 

Tips!

Per 125 ml:  
281 kcal

17,5 g protein

RESOURCE® ACTIV
Passer for deg som har nedsatt fysisk evne

Resource® Activ er en næringsmessig 
fullverdig, energirik næringsdrikk som er rik på 
kvalitetsprotein, D-vitamin, kalsium, omega-3 og 
løselige fibre. Resource® Activ er spesielt tilpasset 
deg som risikerer å rammes av komplikasjoner 
som følge av underernæring, som f.eks. redusert 
muskelmasse og muskelstyrke, benskjørhet, økt 
tendens til å falle, frakturer og sår som ikke heles 
lett.

Resource® Activ fås i tre gode smaker: ananas, 
toffee-banan og vanilje-mango.

Resource® næringsdrikker er beregnet på kostbehandling av personer med underernæring eller i risiko 
for underernæring. Resource® er næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under 
medisinsk tilsyn.



ANDRE PRODUKTER

THICKENUP® CLEAR
Fortykningsmiddel til mat og drikke 

• Påvirker verken smak, lukt eller farge
• Enkel å tilberede. Kan brukes med varm, kald  

eller kullsyreholdig drikke samt med flytende kost
• Doseringsanvisninger som følger IDDSI* 

ThickenUp® Clear** er et velprøvd og populært 
fortykningsmiddel beregnet på kostbehandling av 
pasienter med dysfagi (svelgevansker). Et sikkert og 
godt valg for deg som har svelgevansker i forbindelse 
med kreft. Pulveret er amylaseresistent, noe som sikrer 
at væsken beholder samme konsistens gjennom hele 
svelgeprosessen

OPTIXPRESS® 
Sviskejuice fra konsentrat 

• 100 % plantebasert
• God smak
• Praktisk forpakning 

Katrinplomme, en blåfiolott plommesort med gamle  
aner som er velegnet for tørking til svisker. Hver forpakning  
OptiXpress®, 200 ml, inneholder drikkeklar juice  
av sviskekonsentrat.

RESORB® ORIGINAL
Væskeerstatning med karbohydrater og elektrolytter  
i gode og oppfriskende smaker

Resorb® Original er væskeerstatning i form av brusetabletter 
som brukes for å tilføre væske og salter. Resorb® Original  
fås i smakene appelsin og bringebær. 

Resorb® Original er et kosttilskudd og bør ikke brukes i stedet 
for et allsidig og variert kosthold. Det er også viktig med en 
sunn livsstil.

RESOURCE® ULTRA FRUIT
Et næringsrikt alternativ til vann, saft 
eller juice

Resource® Ultra Fruit er en klar og energirik 
næringsdrikk med ekstra protein, som kan 
hjelpe deg med å øke inntaket av næring 
og viktig væske. Inneholder 75 prosent mer 
protein enn andre klare næringsdrikker på 
markedet. Resource® Ultra Fruit inneholder 
myseprotein fra melk.

Resource® Ultra Fruit er et godt valg for 
deg som ikke tolererer melkelignende 
næringsdrikker. Fås i fire gode og leskende 
smaker: eple, ananas, appelsin og  
bringebær-solbær.

ORAL IMPACT® 
Næringsdrikk til bruk før og etter operasjon 

Oral Impact®** er en næringsmessig fullverdig 
næringsdrikk i pulverform med tilsatt arginin, 
omega-3-fettsyrer og nukleotider.

Oral Impact® er beregnet på kostbehandling av 
personer med underernæring, eller risiko for 
underernæring i forbindelse med operasjon. 
Oral Impact® fås i tropisk smak.

Et glass saft inneholder  
lite energi og ingen proteiner.  
Hvis du bytter ut saften med  
Resource® Ultra Fruit, får du  

i deg fire ganger så mye  
energi og 14 g protein.

Tips!

Drikker som er tilberedt  
med ThickenUp® Clear,  

ettertykner ikke. Du kan derfor  
blande en mugge med drikke  
og la den stå i kjøleskapet i  
opptil et døgn og beholder  

samme konsistens

Tips!

Per 200 ml:
300 kcal

14 g protein
Fettfri

Per porsjon*:
309 kcal

18 g protein
3,8 g L-arginin
0,96 g omega-3

* Per porsjon/porsjonsforpakning (74 g i 250 ml vann). ** Oral Impact® er næringsmidler til spesielle 
medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn.

* IDDSI: International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Les mer på: www.iddsi.org
** ThickenUp® Clear er beregnet på kostbehandling av personer med dysfagi. ThickenUp® Clear er  
næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn.



PRODUKTENE KAN KJØPES PÅ APOTEKET OG HOS BANDASJIST

Produkt Forpakning Smak Varenr.
Isosource® Mix 12 x 500 ml Nøytral 90 64 69
Isosource® Mix bolus 2 x (12 x 250 ml)* Nøytral 82 78 29
Resource® Ultra 4 x 200 ml* Jordbær 86 07 78
  Vanilje 98 38 96
  Karamell 99 47 42
  Kaffe 94 03 92
Resource® Ultra 4 x 125 ml Jordbær 97 36 18
  Vanilje 97 06 58
  Karamell 86 35 83
  Kaffe 87 03 15
Resource® Activ 4 x 200 ml Toffee-Banan 99 90 08  
  Ananas 92 34 16
  Vanilje-Mango 99 90 89
Resource® 2.0 + fibre 4 x 200 ml  Aprikos 95 85 66
  Skogsbær 94 82 93
  Nøytral 85 98 34
  Jordbær 95 39 60
  Kaffe 93 52 05
  Sjokolade 99 98 16
  Vanilje 95 10 73
Resource® Ultra Fruit 4 x 200 ml Eple 84 33 32
  Appelsin 96 90 57
  Ananas 85 49 91
  Bringebær-Solbær 81 49 83
Oral Impact®   5 x 74 g Tropisk frukt 95 94 37
OptiXpress® 200 ml Katrinplomme 98 82 35 
ThickenUp® Clear 125 g Nøytral 93 01 10 
Resorb® Orginal 2 x 10 tabl. Bringebær 90 34 48
  Appelsin 88 90 34
* ikke på refusjon
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Hvis du har spørsmål om produktene våre, kan du  
kontakte kundeservice på telefon eller e-post.
Telefon: 800 31 425
E-post: nestlehealthscience@no.nestle.com
 
Mer informasjon finner du på  
www.nestlehealthscience.no eller ved å skanne QR-koden

Nestlé Health Science
postboks 684, Skøyen
0214 Oslo

Enkelte av produktene våre 
 er bestillingsvarer som kan  

bestilles via apotek eller  
bandasjist. Spør de  

ansatte.

Tips!


