
NUTRISON STERILE WATER

Nutrison Sterile Water anvendes som 
supplement til sondeernæring ved 
behov for yderligere væske.  
Demineraliseret.

VAREINFORMATION

November 2019

NY
EMBALLAGE,

SAMME 
INDHOLD*

Produktnavn                                Tidligere varenr. Nyt varenr. Forventet skifte Salgsenhed

Nutrison Sterile Water 65767 632277 Uge 44 2019 8 x 1000 ml flaske

*Nutricia skifter emballage på alle sondeernæringsprodukter. Den nye emballage 
bliver en plastflaske, som bl.a. er lettere at håndtere og bedre for miljøet.  
Læs mere på: www.nutricia.dk. Forventet skifte ses i kolonnen herunder. 



Nutricia A/S | Tlf. 7021 0709 | Fax 7021 0708 | E-mail ordre@nutricia.dk | www.nutricia.dk

Nutrison Sterile Water er fødevare til særlige medicinske formål og skal anvendes i samråd med læge.

Ingredienser 
Demineraliseret vand.

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 ML NUTRISON STERILE WATER:

Indikation:  Kun til enteral brug. Ikke egnet som eneste kilde til ernæring.
 
Dosering:  Dosering er individuel og bør ordineres af læge eller klinisk diætist.

Forholdsregler:  Maksimal hængetid 24 timer. 

Kontraindikationer:  Ikke til intravenøs brug.

Holdbarhed:  12 måneder fra produktionsdato. Efter åbning 24 timer under forudsætning af aseptisk håndtering. 
 Holdbarhedsdato fremgår af pakningen.

Opbevaring:  Uåbnede pakninger opbevares tørt og mellem 5-25ºC.  Åbnede pakninger opbevares i køleskab og  anvendes  
 inden 24 timer. Tilsluttet det lukkede system kan Nutrison Sterile Water hænge 24 timer  ved stuetemperatur.

 Pr. 100 ml Pr. 1000 ml

Energi kJ - - 
kcal - -

Fedt (E%) g  - -
  

Kulhydrat (E%) g - -
   
Kostfibre (E%) g - -

 
Proteinækvivalenter g - - 

 
Mineraler
Natrium mg <2 <20
Kalium mg <2 <20
Chlorid mg <2 <20
Calcium mg <2 <20
Fosfor mg <2 <20
Magnesium mg <2 <20

Vitaminer g - -

Vand g 100 1000
Osmolaritet mOsmol/l <1 <1
Osmolalitet mOsmol/kg H

2
O <1 <1

Potential Renal 
        Solute Load mOsmol/l <1 <1

PH værdi pH 6,6 6,6
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