
For sundhedsfagligt personale

ERNÆRINGSFAKTA pr. 100 ml 

Energi 120 kcal  

Fedt 45 E% eller 6,1 g fra raps-, solsikke-  
 og kokosolie samt fløde og fiskeolie

Kulhydrat  44 E% eller 13,2 g fra maltodextrin 
 majsmel og laktose

Protein 11 E% eller 3,2 g fra mælk, fløde 
 og valleprotein

Laktose 6,3 g

Gluten Glutenfri

MiniMax® Børnesondeernæring er en ernæringsmæssigt 
fuldgyldig sondeernæring/ernæringsdrik, tilpasset børn  
fra 6 måneders alderen. MiniMax® Børnesondeernæring er  
særligt velegnet til børn med øget energibehov, underernæ-
ring eller væksthæmning.

MiniMax® Børnesondeernæring har neutral smag.

MiniMax® Børnesondeernæring er baseret på rigtig mælk og 
fløde for at give en rund og mild  smag. Den indeholder 51 % 
mælk og 3,6 % fløde, begge ingredisenser økologiske.  

MiniMax® Børnesondeernæring indeholder protein bestående 
af 48 % valle.

MiniMax® Børnesondeernæring har en forholdsvis høj viskosi-
tet for at mindske risikoen for opkastning hos små børn.

ANVENDELSE
Fødevare til særlige medicinske formål. Til sondeernæ-
ring og sutteflaske. Til ernæringsmæssig håndtering af 
børn med sygdomsrelateret underernæring. Også egnet 
til f.eks. Crohns sygdom. Anvendes efter anbefaling fra 
læge eller diætist. Kan anvendes som eneste ernæ-
ringskilde eller ernæringstilskud. Kun egnet til børn fra 
6 måneder. Må ikke indgives parenteralt (i.v.). Mad eller 
medicin må ikke tilsættes, når produktet gives via sonde.

Flasken skal rystes før brug. 

MINIMAX® BØRNESONDEERNÆRING 

Energirig sondeernæring/ernæringsdrik,
baseret på økologisk mælk og fløde

DOSERING 
Kan anvendes som eneste ernæringskilde eller ernæ-
ringstilskud, ifølge anbefaling fra læge eller diætist.

TILBEREDNING 
MiniMax® Børnesondeernæring gives i flaske, kop  
eller via en sonde. Det er også muligt at smage den til 
med f.eks. kakaopulver, bær eller at anvende den i  
madlavningen, f.eks. i pandekager eller grød (ikke ved 
sondeernæring).

OPBEVARING/HÆNGETID
Uåbnede flasker opbevares tørt og køligt. Åbnede
flasker skal opbevares i køleskab og anvendes inden  
for 24 timer. Ernæringsdrik, som er hældt ud af flasken, 
skal tildækkes godt og anvendes inden for 1 time.  

Ved sondeernæring:  
Når sammenkoblet med ernæringssæt, skal indgift gives 
inden for 24 timer. Brug af pumpe anbefales for at opret-
holde konstant flow. 

Ved oral madning/flaskemadning: 
Hold barnet i favnen, mens flasken gives. Lad ikke barnet 
være alene imens, da der kan være risiko for, at barnet 
får mad galt i halsen.

*pr. 200 ml

MED MÆLK  
OG FLØDE FOR AT  
GIVE GOD SMAG 

• 1,2 kcal/ml
• 6,4 g protein* 
• 54,6 % mælk og fløde 



BESTILLING 

Hospitaler bestiller ernæringsprodukter  
fra Nestlé Health Science hos Nestlés 
Kundeservice på mail ordre@dk.nestle.com  
eller tlf. 35 46 03 20. 

Patienter/borgere/plejehjem bestiller på
apoteket, hos Simonsen & Weel (tlf. 46 55 75 40),
MEDIQ Danmark A/S (tlf. 36 37 91 30) eller
DanuCare (tlf. 71 99 47 10).    
 
SMAG PAKNING VARENR. 
Neutral 2 x200 ml 21 62 38

MiniMax® Børnesondeernæring er pakket i 
2-pak og ligger i kasser à 12 x 2 x 200 ml. 

NÆRINGSVÆRDI pr. 100 ml

Energi kcal 120 
   kJ 504

Fedt (45 E%) g 6,1  
–  heraf mættet g 1,6 
–  heraf enkeltumættet g 2,8 
–  heraf flerumættet g 0,90 
–  heraf linolsyre g 0,70 
–  heraf  a-linolsyre g 0,09    
- DHA      mg       36 
- ARA      mg        36 
Forhold n-6:n-3   7,8:1

Kulhydrat (44 E%) g 13,2 
–  heraf sukkerarter g 6,4 
–  heraf 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 
Calcium mg 88  
Fosfor mg 67 
Magnesium mg 11 
Jern mg 1,0 
Zink mg 0,80 
Kobber mg 0,10  
Mangan mg 0,068 
Fluorid mg 0,0050 
Selen µg 6,3 
Molybdæn 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 
Thiamin 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 
Pantothensyre 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 
Vand g/100 ml  82

NE: Niacinækvivalent, DFE: Kostfosfatækvivalent 

INGREDIENSER
Mælk (51 %), vand, vegetabilske olier (solsikke, raps, 
kokos), laktose (mælk), maltodextrin, stivelse, fløde 
(3,6 % fra mælk), mineraler (kaliumcitrat, natrium-
citrat, natriumklorid, magnesiumklorid, kaliumjodid, 
kalciumfosfat, kalciumcitrat, natrium, selenit,  
jernsulfat, zinksulfat, kobbersulfat, mangansulfat, 
fiskeolie (DHA), L-arginin, emulgator (sojalecitin),  
olie fra Mortierella alpina (ARA), vitaminer (C,  
folsyre, K, biotin, D, niacin, pantothensyre, A, B6, 
tiamin), kolinklorid, L-cystein, taurin, L-karnitin.

Kontroller altid oplysningerne på emballagen  
før brug.
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Nestle Health Science, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 KBH S 
Nestlé Health Science: tlf. 35 46 01 67 
www.nestlehealthscience.dk 
nestlehealthscience@dk.nestle.com


