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PKU Anamix first spoon  
er en fødevare til særlige  
medicinske formål og skal  
anvendes i samråd med læge.

PKU ANAMIX FIRST SPOON
Phenylalaninfri proteiner-
statning til børn med PKU i 
alderen 6 måneder til 5 år.

PKU Anamix first spoon er en aminosyrebaseret proteinerstatning i pulverform med  
et meget lavt indhold af phenylalanin. Anvendes til ernæringsmæssig håndtering af  
phenylketonuri (PKU) til børn i alderen 6 måneder til 5 år. Indeholder essentielle og 
ikke-essentielle aminosyrer, kulhydrater, vitaminer og mineraler. Indeholder desuden
DHA (docosahexaensyre) og ARA (arachidonsyre). 

PKU Anamix first spoon anvendes som supplement. Opblanding i overensstemmelse 
med instruktionerne giver pulveret en konsistens, som er velegnet til at spise med ske.
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Smagsvarianter
Neutral smag.

Indikation
Aminosyrebaseret proteinerstatning i pulverform til ernærings-
mæssig håndtering af børn med phenylketonuri (PKU) fra 6  
måneders alderen op til 5 år. 

Dosering
Den anbefalede mængde af produktet må kun fastsættes af 
læge og/eller klinisk diætist og afhænger af patientens alder, 
vægt og kliniske tilstand.

Bemærk
Kun til enteralt brug. Må ikke indgives parenteralt. Ikke egnet til 
brug som eneste ernæringskilde.

Anvendelse
Konsistensen af produktet kan modificeres ved at tilsætte mere 
eller mindre vand efter behov. For at sikre, at produktet tolereres, 
bør mængderne øges gradvis ved første indgivelse, indtil den 
fulde dosis er nået. 

Tilberedelse
Den foreslåede portionsstørrelse er 10 ml vand plus et brev à 
12,5 g. Det anbefales at bruge   afkølet, kogt vand, når produktet 
tilberedes til spædbørn. Til børn over 1 år behøver vandet ikke 
altid koges, hvis vandkvaliteten er god, men ved ukendt vandkva-
litet anbefales det, at vandet først koges og derpå afkøles. Yder-
ligere vand bør gives i løbet af dagen for at sikre, at det daglige 
væskebehov er opfyldt.

1. Vask hænderne grundigt og rengør tilberedningsområdet.
2.  Hæld den ordinerede mængde pulver i en ren skål.
3.  Tilsæt gradvis den nødvendige mængde vand under omrøring 

med en ren ske. 
4.  Bland indtil konsistensen er blevet tyk. Dette kan tage flere 

minutter. For at ændre konsistensen tilsæt mere eller mindre 
vand efter behov. 

Holdbarhed og opbevaring
Opbevares tørt og køligt, udenfor direkte sollys. Efter åbning op-
bevares posen i en lufttæt beholder og bruges indenfor 1 døgn.
Mindst holdbar til dato findes på kartonen.
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Ingredienser
Sukker, prægelatineret risstivelse, L-arginin-L-aspartat, tørret glucosesirup, 
L-leucin, L-lysinacetat, L-tyrosin, L-glutamin, L-prolin, tribasisk calcium-
phosphat, L-valin, glycin, L-isoleucin, L-threonin, L-serin, L-histidin, L-alanin, 
kaliumchlorid, L-cystin, dinatriumhydrogenphosphat, L-tryptophan, 
trikaliumcitrat, cholinbitartrat, L-methionin, magnesiumacetat, magnesium 
L-aspartat, arachidonsyrerig olie fra Mortierella alpina, docosahexaensyrerig 
olie fra Crypthecodinium cohnii, M-inositol, natriumkaseinat (fra komælk), 
raffineret vegetabilsk olie (solsikkeolie), natriumascorbat, jernsulfat, taurin, 
zinksulfat, emulgator (E471, sojalecithin), L-carnitin, DL-a-tocopherylacetat, 
L-ascorbinsyre, calcium-D-pantothenat, nicotinamid, mangansulfat, kobber- 
sulfat, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, retinylacetat,  
antioxidanter (E304, E306), kaliumjodid, chromchlorid, pteroylmonogluta-
minsyre, phytomenadion, natriumselenit, natriummolybdat, D-biotin, 
cholecalciferol, cyanocobalamin.

Produktnavn Nutricia varenr. Salgsenhed

PKU Anamix first spoon 643182 30 breve à 12,5 g

VAREINFORMATION

Næringsindhold 

 Pr. 100 g Pr. 12,5 g pose*

Energi kJ 1377 172 
kcal 324 41

Fedt (3 E%) g 1,15 0,15

- heraf mættede fedtsyrer                        g 0,33 0,04
- enkeltumættede fedtsyrer                     g  0,31 0,04 
- flerumættede fedtsyrer                          g 0,51 0,06 
-- arachidonsyre (ARA) mg 209 26
-- docosahexaensyre (DHA)                  mg 209 26
n6/n3 ratio 1,2:1

Kulhydrat (47 E%) g 38,4 4,8

- heraf sukkerarter g 25,5 3,2 

Kostfibre (0 E%) g 0 0 

Proteinækvivalent (50 E%)                       g 40,0 5,0 

Aminosyrer g 15,5 2,3

L-alanin g 1,89 0,24
L-arginin g 3,29 0,41
L-asparaginsyre g 3,09 0,39
L-cystein g 1,24 0,16
L-glutamin g 4,30 0,54
Glycin g 2,93 0,37
L-histidin g 1,89 0,24
L-isoleucin g 2,93 0,37
L-leucin g 4,95 0,62
L-lysin g 3,41 0,43
L-methionin g 0,77 0,09
L-phenylalanin g 0,013 0,0016
L-prolin g 3,57 0,45
L-serin g 2,17 0,27
L-threonin g 2,45 0,31
L-tryptophan g 0,96 0,12
L-tyrosin g 4,40 0,55
L-valin g 3,15 0,39

Salt g 1,0 0,13

Mineraler og sporstoffer

Natrium mg (mmol) 416 (18,1) 52,0 (2,3)
Kalium mg (mmol) 1048 (26,8) 131 (3,4)
Chlorid mg (mmol) 640 (18,0) 80,0 (2,3)
Calcium mg (mmol) 1252 (31,2) 157 (3,9)
Fosfor mg (PO4 mmol) 916 (29,5) 115 (3,7)
Calcium/Fosfor-ratio 1,4:1
Magnesium mg (mmol)  176 (7,2) 22,0 (0,91)
Jern mg 24,8 3,1
Zink mg 17,6 2,2
Kobber mg 1,3 0,16
Mangan mg 1,3 0,16
Molybdæn μg 36,8 4,6
Selen μg 47,2 5,9
Chrom μg 42,0 5,3
Jod μg 254 31,8

Vitaminer

Vitamin A μg 1196 150
Vitamin D μg 26,4 3,3
Vitamin E mg (a-TE) 14,2 1,8
Vitamin K μg 114 14,3
Tiamin mg 1,5 0,19
Riboflavin mg 1,5 0,19
Niacin mg (mg NE) 6,8 (22,8) 0,85 (2,9)
Pantotensyre mg 8,4 1,1
Vitamin B6 mg 1,5 0,19
Folinsyre μg 168 21,0
Vitamin B12 μg 3,7 0,46
Biotin μg 55,6 7,0
Vitamin C mg 150 18,8

Andet

Kolin mg 278 34,8
Inositol mg 299 37,4
L-karnitin mg 30,8 3,9
Taurin mg 70,4 8,8

PKU Anamix first spoon indeholder pr. pose (12,5 g):
• 41 kcal
• 0,15 g fedt fra Crypthecodinium cohnii og Mortierella alpina  

med højt indhold af DHA og ARA samt solsikkeolie (3 E%)
• 4,8 g kulhydrat fra sukker, risstivelse og glukosesirup (47 E%)
• 5 g proteinækvivalenter (50 E%)

*(5 g proteinækvivalenter)


