
Ainoastaan terveydenhuollon 
ammattilaisille

RAVINTOSISÄLTÖ per 100 ml 

Energia 120 kcal  

Rasva 45 E% tai 6,1 g rapsi-,    
 auringonkukka ja kookosöljystä,   
 kermasta ja kalaöljystä

Hiilihydraatit  44 E% tai 13,2 g maltodekstriinistä,  
 maissijauhosta ja laktoosista

Proteiini 11 E% tai 3,2 g luomumaidosta,   
 kermasta ja heraproteiinista

Laktoosi 6,3 g

Gluteeni Gluteeniton

MiniMax® Lasten Letkuravinto on ravitsemuksellisesti täysi-
painoinen, miedon ja neutraalin makuinen letkuravintovalmis-
te/täydennysravintojuoma lapsille 6 kuukauden iästä alkaen. 
MiniMax® Lasten Letkuravinto sopii erityisesti lapsille, joilla  
on kohonnut energiantarve, vajaaravitsemus, tai kasvun 
hidastuminen.  

MiniMax® Lasten Letkuravinto on neutraalin makuinen.

MiniMax® Lasten Letkuravinto perustuu luomumaitoon ja 
kermaan, antamaan pyöreän ja miedon maun. Se sisältää  
51 % luomumaitoa ja 3,6 % kermaa.

MiniMax® Lasten Letkuravinnon sisältämästä proteiinista  
48 % on heraa.

MiniMax® Lasten Letkuravinnon koostumus on lisäksi jonkin 
verran sakeaa, mikä pienentää oksentelun ja pulauttelun 
riskiä pienillä lapsilla.

KÄYTTÖ
Kliininen ravintovalmiste. Letku ja pulloruokintaan. Tar-
koitettu ruokavaliohoitoon potilaille joilla on sairaudesta 
johtuva vajaaravitsemus. Käytetään terveydenhuollon 
ammattilaisen ohjeen mukaan. Sopii ainoaksi ravinnon 
lähteeksi tai ravinnon lisänä. Sopii vain lapsille 6 kuukau-
den iästä alkaen. Ei parenteraaliseen (suonensisäiseen) 
käyttöön. Älä lisää ruokaa tai lääkkeitä jos tuote annetaan 
letkun kautta.

Ravista pulloa ennen käyttöä. 

MINIMAX® LASTEN LETKURAVINTO 

Runsasenerginen letkuravintovalmiste/täydennysravintojuoma 
luomumaidosta ja kermasta - antamaan hyvää makua

ANNOSTELU
Voidaan käyttää ainoana ravinnon lähteenä tai ravin-
non lisänä, lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjeiden 
mukaisesti.

VALMISTUS
MiniMax® Lasten Letkuravintoa voidaan antaa pullosta, 
mukista tai letkun avulla. Sitä voidaan maustaa (ei  
annettaessa letkuravintona) esim. marjoilla tai kaa-
kaojauheella tai käyttää ruoanvalmistuksessa, esim. 
lettujen tai puuron valmistukseen.

SÄILYTYS / KÄYTTÖAIKA
Avaamattomana säilytetään kuivassa ja viileässä. Avattu 
pakkaus säilytetään suljettuna jääkaapissa ja käytetään 
vuorokauden kuluessa. Pakkauksesta ulos kaadettu 
tuote tulee peittää huolella ja käyttää 1 tunnin sisällä.

Letkuravintona: Ravinnonsiirtolaitteeseen yhdistetty-
nä käytetään 24 tunnin kuluessa. Jatkuvan virtauksen 
ylläpitämiseksi ravinnonsiirtopumpun käyttö on suosi-
teltavaa.

Pullosta annettuna: Pidä lasta aina sylissä syötön ajan. 
Älä jätä lasta yksin syöttämisen ajaksi, koska ruoka 
saattaa mennä lapsen hengitysteihin.

PERUSTUU  
LUOMUMAITOON  
JA KERMAAN - ANTA- 
MAAN HYVÄÄ MAKUA 

• 1,2 kcal/ml
• 6,4 g proteiinia per 200 ml 
• 54,6 % luomumaitoa ja kermaa 

Tärkeää tietoa! Imetys on paras tapa ruokkia imeväisikäisiä heidän ensimmäisten elinkuukausien 
aikana, tätä tulee aina suosia jos mahdollista. Imeväisten ravitsemuksellisiin tarpeisiin kehitettyjä 
erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettuja elintarvikkeita (FSMP) tulee käyttää terveyden-
huollon ammattilaisen valvonnassa, sen jälkeen kun on harkittu kaikkia muita ruokintavaihtoehtoja, 
mukaan lukien imetys.



Kliininen ravintovalmiste. Kelan korvatta- 
vuus koodeilla 504 ja 602. 

TILAUKSET  

Tuotteita voi ostaa apteekista tai
tilata Magnum Medicalista:
Puhelin: 020 759 8897
Sähköposti: info@magnummedical.fi   
 
MAKU PAKKAUS VNR-NRO 
Neutraali 2 x200 ml 8 000 079 

RAVINTOARVO per 100 ml
Energia kcal 120 
   kJ 504

Rasva (45 E%) g 6,1  
–  josta tyydyttynyttä g 1,6 
–  josta kertatyydyttymättömät g 2,8 
–  josta monityydyttymättömät g 0,90 
–  josta linolihappo g 0,70 
–  josta a-linoleenihappo g 0,09    
- DHA      mg       36 
- ARA      mg        36 
n6:n3-suhde   7,8:1

Hiilihydraatit (44 E%) g 13,2 
–  josta sokereita g 6,4 
–  josta laktoosi g 6,3

Ravintokuitu  g 0

Proteiini (11 E%) g 3,2

Suolaa  g 0,14

KIVENNÄISAINEET 
Natrium mg 55  
Kalium mg 146 
Kloridi mg 100 
Kalsium mg 88  
Fosfori mg 67 
Magnesium mg 11 
Rauta mg 1,0 
Sinkki mg 0,80 
Kupari mg 0,10  
Mangaani mg 0,068 
Fluoridi mg 0,0050 
Seleeni µg 6,3 
Molybdeeni µg 7,0 
Jodi µg 27

VITAMIINIT  
A-vitamiini µg  100  
D-vitamiini µg 3,0 
E-vitamiini mg  1,2 
K-vitamiini µg 7,4  
C-vitamiini mg 20 
Tiamiini mg 0,10 
Riboflaviini mg 0,15 
Niasiini mg (mg NE) 1,6 (2,5)  
B6-vitamiini mg 0,12 
Foolihappo µg (μg-DFE) 16 (27) 
B12-vitamiini µg 0,30  
Biotiini µg 5,0 
Pantoteenihappo mg 0,70

MUUT RAVINTOAINEET  
Koliini mg  40  
Inositoli mg 6,0 
Tauriini mg  9,0 
L-karnitiini mg  3,5

Osmolariteetti  mOsm/L  369 
Vesipitoisuus g/100 ml  82

NE: Niasiiniekvivalentti, DFE: Ravinnon kautta saatava folaattiekvivalentti 

AINEKSET
Luomumaito (51 %), vesi, kasviöljyt (auringonkukka, 
rapsi, kookos), laktoosi (maito), maltodekstriini, tärk-
kelys, kerma (3,6 %), heraproteiini (maito), kivennäis-
aineet (kaliumsitraatti, natriumsitraatti, natriumklori-
di, magnesiumkloridi, kaliumjodidi, kalsiumfosfaatti, 
kalsiumsitraatti, natriumseleniitti, rautasulfaatti, 
sinkkisulfaatti, kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti), 
kalaöljy (DHA), L-arginiini, emulgointiaine (soijalesi-
tiini),  öljy Mortierella alpinasta (ARA), vitamiinit (C, 
foolihappo, K, biotiini, D, niasiini, pantoteenihappo,  
A, B6, tiamiini), koliinikloridi, L-kysteiini, tauriini, 
L-karnitiini.

Tarkista aina pakkauksen tiedot ennen käyttöä.

Halal-sertifioitu  
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Ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille


