
Kun for helsepersonell

NÆRINGSFAKTA per 100 ml 

Energi 120 kcal  

Fett  45 E% eller 6,1 g fra raps-, solsikke- 
og kokosolje, fløte og fiskeolje. 

Karbohydrat   44 E% eller 13,2 g fra maltodekstrin,  
maismel og laktose

Protein  11 E% eller 3,2 g fra økologisk melk, 
samt fra fløte og myseprotein

Laktose 6,3 g

Gluten Glutenfri

MiniMax® Barnesondenæring er en næringsmessig fullverdig 
sondenæring/næringsdrikk tilpasset barn fra 6 måneder. 
MiniMax Barnesondenæring er spesielt egnet for barn med 
økt energibehov, underernæring eller hemmet vekst. 

MiniMax® Barnesondenæring finnes i nøytral smak. 

MiniMax® Barnesondenæring er basert på økologisk melk  
og med fløte for en mild og rund smak. Den inneholder  
51 % økologisk melk og 3,6 % fløte.  

MiniMax® Barnesondenærig inneholder protein som består  
av 48 % myse. 

MiniMax® Barnesondenæring er i tillegg noe viskøs i konsi
stensen for å redusere risiko for brekninger hos små barn. 

BRUKSOMRÅDE
Næringsmiddel til spesielle medisinske formål. Kan 
brukes som sondemat eller bli gitt fra flaske. For kost-
behandling av barn med sykdomsrelatert underernæring. 
Skal brukes under medisinsk tilsyn. Egnet som eneste 
ernæringskilde  eller kosttillegg. Kun egnet for barn fra 6 
måneder. Ikke til parenteralt (i.v.) bruk. Mat eller legemid-
del skal ikke tilsettes dersom produktet blir gitt via sonde. 

Rist flasken før bruk. 

MINIMAX® BARNESONDENÆRING 

Energirik sondenæring/næringsdrikk basert på  
økologisk melk og med fløte for en god smak

DOSERING 
Kan brukes som eneste nærinsgkilde eller kosttillegg, 
i henhold til anbefaling fra lege eller klinisk ernærings-
fysiolog. 

TILBEREDNING
MiniMax® Barnesondenæring kan bli gitt fra flaske,  
kopp eller via sonde. Det går også fint å smakstilsette 
med for eksempel bær, sjokoladepulver eller brukes i 
matlagingen som for eksempel pannekaker eller grøt 
(ikke ved sondemating). 

OPPBEVARING/HENGETID
Uåpnet forpakning oppbevares svalt og tørt. Åpnet  
flaske, med korken på oppbevares i kjøleskap og brukes 
innen 24 timer. Dersom produktet er helt ut av flasken, 
tildekkes det godt og brukes innen 1 time. 

Ved sondemating: 
Sammenkoblet med ernæringssett administreres pro-
duktet innen 24 timer. Det anbefales å bruke ernærings-
pumpe for å opprettholde en konstant flyt. 

Ved oral mating/flaskemating: 
Hold barnet på fanget under mating. Ikke forlat barnet 
uten tilsyn – det kan være risiko for at barnet setter noe  
i halsen. 

BASERT PÅ  
ØKOLOGISK MELK  
OG MED FLØTE  
FOR EN GOD SMAK

• 1,2 kcal/ml
• 6,4 g protein per 200 ml 
• 54,6 % økologisk melk og med fløte

Viktig informasjon! Amming er den beste måten å mate spedbarnet på i de første  
leve-månedene og skal alltid foretrekkes dersom mulig. Næringsmidler til spesielle medisinske 
formål (FSMP) som er utviklet for å oppfylle spedbarns ernæringsmessige behov skal brukes 
under medisinsk tilsyn, og når alle andre muligheter inklusiv amming er utprøvd.



NÆRINGSDEKLARASJON per 100 ml
Energi kcal 120 
   kJ 504

Fett (45 E%) g 6,1  
–  hvorav mettet g 1,6 
–  hvorav enumettet g 2,8 
–  hvorav flerumettet g 0,90 
–  hvorav linolsyre g 0,70 
–  hvorav a-linolensyre g 0,09    
- DHA      mg       36 
- ARA      mg        36 
Forhold n-6:n-3   7,8:1

Karbohydrat (44 E%) g 13,2 
–  hvorav sukkerarter g 6,4 
–  hvorav laktose 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 
Kalsium mg 88  
Fosfor mg 67 
Magnesium mg 11 
Jern mg 1,0 
Sink mg 0,80 
Kobber 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 
Folsyre µg (μg-DFE) 16 (27) 
Vitamin B12 µg 0,30  
Biotin µg 5,0 
Pantotensyre mg 0,70

ØVRIGE NÆRINGSSTOFFER  
Kolin mg  40  
Inositol mg 6,0 
Taurin mg  9,0 
L-karnitin mg  3,5

Osmolaritet  mOsm/L  369 
Vann g/100 ml  82

NE: Niacinekvivalent, DFE: Kostfolatekvivalent 

INGREDIENSER

Økologisk melk (51 %), vann, vegetabilske oljer 
(solsikke, raps, kokos), laktose (melk), maltodekstrin, 
stivelse, fløte (3,6%) myseprotein (melk) mineraler 
(kaliumsitrat, natriumsistrat, natriumklorid, magne-
siumklorid,  kaliumjodid, kalsiumfosfat, kalsiumsitrat, 
natrium selenit, jernsulfat, sinksulfat, kobbersulfat, 
mangansulfat), fiskeolje (DHA), L-arginin, emulge-
ringsmiddel (soyalecitin), olje fra Mortierella alpina 
(ARA), vitaminer (C, folsyre, K, biotin, D, niacin, panto-
tensyre, A, B6, tiamin), kolinklorid, L-cystein, taurin, 
L-karnitin. 

Kontrollér alltid informasjonen på  
forpakningen før bruk.

Halal-sertifisert  
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MiniMax® Barnesondenærig er et nærings-
middel til spesielle medisinske formål og 
kan foreskrives på blå resept. 

BESTILLING

Produktet kan kjøpes via apotek, 
bandagist eller leverandør av medisinsk 
forbruksmateriell. Grossister bestiller hos: 
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

Bestilling: orders@no.nestle.com

Spørsmål ang. bestilling: 
kundeservice@no.nestle.com 
Tlf. kundeservice: 67 81 73 99  
 
SMAK FORPAKNING VARENR. 
Nøytral 2 x200 ml 97 03 47 

Nestlé Health Science
Postboks 683, Skøyen
0214 Oslo
www.nestlehealthscience.no

Kun for helsepersonell


