
Terveydenhuollon asiantuntijoille

Resource® Energiajauhe on helposti liukeneva täydennysjau-
he, jota käytetään lisäämään ruoan ja juoman energiasisältöä. 
Jauhe on sakkaroositon, fruktoositon ja gluteeniton. Ei vaikuta 
ruoan ja juoman makuun ja on helppo käyttää.

Resource® Energiajauhe on tarkoitettu ruokavaliohoitoon 
potilaille, joilla on imeytymishäiriö (esim. lyhytsuolioireyhty-
mä) sekä sairauksissa, joissa vaaditaan enemmän energiaa 
(esim. krooninen munuaisten vajaatoiminta). Valmistetta voi 
myös käyttää osana sekä vähärasvaista ruokavaliota että 
ennen röntgentutkimusta noudatettavaa hyvin vähäkuituista 
ruokavaliota.

KÄYTTÖ
Resource® Energiajauhe on kliininen ravintovalmiste. 
Käytetään lääkärin tai ravitsemusterapeutin ohjauksessa. 
Ei sovellu ainoaksi ravinnonlähteeksi. Sopii vain 3 vuoden 
iästä alkaen. Energiajauheen käytössä diabeteksen  
yhteydessä tulee olla varovainen.

Resource® Energiajauhe sopii sekä kylmiin että läm-
pimiin juomiin, keittoihin ja jälkiruokiin. Sekoita jauhe 
lämpimään juomaan tai keittoon. Jauheen liukeneminen 
kylmään nesteeseen kestää noin 5 minuuttia. Resource® 
Energiajauhetta voidaan käyttää suurempia määriä kuin 
glukoosia tai tavallista sokeria, koska sen osmolaliteetti 
on alhaisempi ja maku neutraali. 

RESOURCE® ENERGIAJAUHE

Hiilihydraattipohjainen täydennysjauhe,
joka lisää ruoan energiasisältöä

ANNOSTELU 
Annostelu riippuu siitä, kuinka paljon lisäenergiaa
halutaan. Annosta kohti suositellaan 25 g (0,5 dl) jauhetta.

 

SÄILYTYS
Säilytetään viileässä ja kuivassa ja käytetään 4 viikon 
sisällä avaamisesta. Valmistettu tuote on säilytettävä 
peitettynä ja käytettävä 4 tunnin kuluessa säilytettäessä 
huoneenlämmössä tai 24 tunnin kuluessa säilytettäessä 
jääkaapissa.

ANNOSTELUTAULUKKO  

 1,5 2  3  1/2  1 6  
 rkl rkl rkl dl dl dl

Annostus, g  10  15 20 25 50 300

Hiilihydraatit, g 9 14 19 24 47 282

Energia, kcal  40 55 75 95 190 1140

Energia, kJ  160 230 320 400 800 4800

HIILIHYDRAATTIPITOINEN 
TÄYDENNYSJAUHE

• 94 g hiilihydraatteja*

• Sakkaroositon ja fruktoositon

• Neutraalin makuinen

*/100 g jauhetta



RAVINTOARVOILMOITUS (/100 g)

Energia  kcal  376 
   kJ  1598

Rasva (0% kcal)  g  <0,1 
– josta tyydyttyneet  g  0

Hiilihydraatit (100% kcal)  g  94 
– josta sokerit  g  8 
– josta glukoosi  g  1,5 
– josta maltoosi  g  6,5

Proteiini (0% kcal)  g  <0,15

KIVENNÄISAINEET 
Natrium  mg  14  

   25 g jauhetta 100 ml: ssa vettä n. 
Osmolariteetti   mOsmol/L 234  
Osmolaliteetti   mOsmol/kg H

2
O 271  

AINEKSET
Maltodekstriini. Saattaa sisältää maitoa.

Tarkista aina pakkauksen tiedot ennen käyttöä.
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TILAUKSET 

Tuotetta voi ostaa apteekista tai
tilata Magnum Medicalista:
Puhelin: 020 759 8897
Sähköposti: info@magnummedical.fi  
 
MAKU  VNR-NRO
Neutraali  8 000 098 

MYYNTIYKSIKKÖ: 1 x 450 g 

Resource® Energiajauhe on kliininen ravin-
tovalmiste. Kelan korvattavuus koodeilla 
503, 504 ja 601, 602. 
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