Anbefaling for substitution af
ernæringspræparater
1.1 Sondeernæring
Der er mulighed for ombytning af sondeernæringspræparater, såfremt præparaterne
er tilstrækkelig ens mht. næringsstofsammensætning. Præparaterne er derfor
inddelt og klassificeret efter indholdet af energi (kJ), protein, proteinenergiprocent,
proteinkilde fx soja samt indholdet af fibre.
Specialprodukter kan almindeligvis ikke ombyttes.
Standardpræparaterne kan ombyttes, hvis de har samme nummer og samme
bogstav, fx 1 for energiindhold og b for protein, og samtidig skal produktet også
have samme indhold af fibre dvs. tilsat fibre eller ikke tilsat fibre.
Ved alle præparater er der foretaget en vurdering af, hvorvidt de er fuldgyldige
eller ikke-fuldgyldige (supplerende ernæring).

Præparaterne er inddelt på følgende måde:
Energiindhold

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Standard
Energirig
Meget energirig
Proteinkilde fra soja
Energireduceret
Specialprodukter

420-629 kJ
630-838 kJ
=> 839 kJ
< 420 kJ

Proteinindhold i procent

a.
b.
c.
d.

10-14.9 E %
15-17.9 E %
18-19.9 E %
=> 20 E %
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1.2 Drikke
Der er mulighed for ombytning af tilskudsdrikke, såfremt præparaterne er
tilstrækkelig ens mht. næringsstofsammensætning. Præparaterne er derfor inddelt
og klassificeret efter indholdet af energi (kJ), protein, proteinenergiprocent, fedt
samt indholdet af fibre.
Specialprodukter kan almindeligvis ikke ombyttes.
Standardpræparaterne kan ombyttes, hvis de har samme nummer og samme
bogstav, fx 1 for energiindhold og b for protein, og samtidig skal produktet også
have samme indhold af fibre dvs. tilsat fibre eller ikke tilsat fibre.
Ved alle præparater er der foretaget en vurdering af, hvorvidt de er fuldgyldige
eller ikke-fuldgyldige (supplerende ernæring).

Præparaterne er inddelt på følgende måde:
Energiindhold

1
2
3
4
5
6

Standard
Standard, saftbaseret
Energirig
Energirig saftbaseret
Meget energirig
Specialprodukter

420-629 kJ
420-629 kJ
630-838 kJ
620-838 kJ
=> 839 kJ

Proteinindhold i procent

a.
b.
c.
d.
e.

10-14.9 E %
15-17.9 E %
18-19.9 E %
> 20 E % og derover
< 10 E
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