
Ravintosisältö

   per 100 ml  

Ravintosisältö                            100 ml

Energiaa kcal 450 (*466)
kJ 1850 (*1920)

Rasvaa   g 50
- josta tyydyttyneitä g 5,3
  - josta monotyydyttymättömiä g 30,4
  - josta polytyydyttymättömiä g 14,3
    - linolihappoa g 11,3
    - α-linoleenihappoa g 2,3
Hiilihydraatteja   g (*4,1)
Ravintokuitua g 0
Proteiinia g 0
Kivennäisaineita
Na mg/mmol 6,98/0,3
Cl mg/mmol 0,09/0,0
Osmolariteetti mOsm/l 0 (*150)
Osmolaliteetti mOsm/kg 5 (*360)
Vesisisältö % 45

*mansikka
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Calogen soveltuu lasten ja aikuisten ruokavalion energiasisäl-
lön lisäämiseen. Calogenia voidaan annostella syöttöletkuun 
tai käyttää ruoan lisänä. 

KÄYTTÖALUE
- proteiinirajoitteinen ruokavalio 
- runsasenergiainen, nesterajoitteinen ruokavalio 
- ketogeeninen ruokavalio 
- aminohappo- tai hiilihydraattiaineenvaihdunnan häiriöt 
- vajaaravitsemus
 
Ei sovellu ainoaksi ravinnonlähteeksi. Mansikanmakuinen ei sovellu alle 
3-vuotiaille.

MAIDOTON, LAKTOOSITON, GLUTEENITON

KÄYTTÖ
Calogenia voidaan käyttää rasvalisänä tai rasvalähteenä mm. lasten letku-
ruokinnassa. Suun kautta Calogen voidaan antaa sellaisenaan laimentamat-
tomana tai maitoon tai veteen sekoitettuna. Calogenia voidaan lämmittää, 
muttei keittää eikä sekoittaa kiehuvaan nesteeseen. Tavalliset ruokaöljyt 
eivät sekoitu Calogenin kanssa vaan erottuvat.

Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa energialisänä lääkkeen-
omaisesti 30 ml x 3 (= 400 kcal) päivässä esim. lääkejaon yhteydessä. 

ANNOSTUS
Lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeen mukaan.

AINESOSAT
Rypsi- ja auringonkukkaöljy, vesi, emulgointiaine (E 472c). 
Mansikanmakuisessa lisäksi sakkaroosi, aromi, väri (E 120).

SÄILYTYS
Avaamattomana huoneenlämmössä, avattuna 14 vrk jääkaapissa.

SÄILYVYYS
Parasta ennen -päivämäärä merkitty pulloon.

KORVATTAVUUS
Alempi erityiskorvausryhmä. Synnynnäiset aineenvaihdunnan häiriöt (503), 
päivittäistä letkuruokintaa vaativat tilat (504). Peruskorvattava. Ravintoainei-
den, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601), lasten vaikeat aliravit-
semustilat (602).

Calogen  

Pitkäketjuisia rasvahappoja ja vettä sisältävä rasvaemulsio, joka sopii sekä 
aikuisille että lapsille 

Tilausnumero Tuote Myyntiyksikkö Tukkupakkaus
2487809 Calogen mansikka 4 x 200 ml pullo 24 x 200 ml
2487650 Calogen neutraali 4 x 200 ml pullo 24 x 200 ml
2033256 Calogen mansikka 500 ml pullo 12 x 500 ml

Myynti: Apteekit   Jakelu: Tamro Oyj   Valmistaja: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Hollanti


