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SELOSTE 

VALMISTEEN NIMI 

DIBEN DRINK täydennysravintovalmiste  

KOOSTUMUS 

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 630 kJ (150 kcal), proteiinia 7,5 g, hiilihydraatteja 13,1 g, josta 

sokeria 2,5 g, fruktoosia 1,9 g, laktoosia ≤ 0,5 g, rasvaa 7,0 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 1,7 g, 

kertatyydyttymättömiä rasvahappoja 3,8 g, monityydyttymättömiä rasvahappoja 1,5 g, MCT 1,2 g, 

EPA + DHA 0,054 g, ravintokuitua 2 g, vettä 79 ml.  

Ainekset: Vesi, maitoproteiini, muunneltu tärkkelys, maltodekstriini, kasviöljyt, fruktoosi, 

keskipitkäketjuiset rasvahapot (MCT), makuaineet, kaliumsitraatti, kalaöljy, emulgointiaine 

(soijalesitiini, E 471), natriumkloridi, koliinivetytartraatti, C-vit., happamuudensäätöaine (E 524), 

makeutusaineet (E954, 952), magnesiumoksidi, rautapyrofosfaatti, sinkkisulfaatti, niasiini, vit. E, 

pantoteenihappo, mangaanikloridi, kuparisulfaatti, B2-vit., B6-vit., natriumfluoridi, B1-vit., -karoteeni, 

A-vit., foolihappo, kromikloridi, kaliumjodidi, natriummolybdaatti, natriumseleniitti,  K1-vit., biotiini, 

D3-vit., B12-vit.  

Kivennäis- ja hivenaineet: Na 70 mg, K 130 mg, Cl 55 mg, Ca 150 mg, P 95 mg, Mg 15 mg, Fe 2,0 

mg, Zn 1,5 mg, Cu 300 mikrog, Mn 0,4 mg, I 30 mikrog, F 0,2 mg, Cr 10 mikrog, Mo 15 mikrog, Se 

10 mikrog.  

Vitamiinit ja muut aineet:A-vit. 120 mikrog, -karoteeni 300 mikrog, D3-vit. 2,0 mikrog, E-vit. 3,0 

mg, K1-vit. 16,7 mikrog, B1-vit. 0,23 mg, B2-vit. 0,32 mg, B6-vit. 0,33 mg, niasiini 3,0 mg, B12-vit. 

0,6 mikrog, C-vit. 15 mg, pantoteenihappo 1,2 mg, biotiini 7,5 mikrog, foolihappo 50 mikrog, koliini 

26,7 mg, kofeiini 0,5 mg (Cappuccino).   

 

Osmolariteetti 360-390 mosmol/l  

VALMISTEMUOTO 

Käyttövalmis kliininen ravintovalmiste. 

Ravitsemuksellisesti täysipainoinen, runsaasti energiaa sisältävä täydennysravintovalmiste. Sisältää 

proteiinia, tyydyttymättömiä rasvahappoja, hiilihydraatteja (muunneltu alhainen glykeeminen indeksi), 

runsaasti kuitua. Gluteeniton ja vähälaktoosinen.  

KLIINISET TIEDOT 

Käyttö 

Tarkoitettu ruokavaliohoitoon potilaille, joilla on virheravitsemuksen vaara ja heikentynyt 

glukoositoleranssi (kohonneet verensokeriarvot). 

Annostus ja antotapa 

Valmistetta saa käyttää vain terveydenhoitohenkilökunnan ohjauksessa.   
Täydelliseen tai täydentävään ravitsemukseen. Täydentävään ravitsemukseen 2-3 pulloa/vrk, 

täydelliseen ravitsemukseen 5 pulloa/vrk. Nautittava hitaasti. Huolehdi riittävästä nesteensaannista. 

Diabeteksen hoitoa on sovitettava säännöllisistä verensokerimittauksista saatavien tulosten perusteella. 

Ei sovi alle 3-vuotiaille. 
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FARMASEUTTISET TIEDOT 

Kestoaika 

Käyttökelpoinen pakkaukseen merkityn kuukauden loppuun saakka. 

Säilytys 

Säilytä huoneenlämmössä. Avattua pakkausta voi säilyttää jääkaapissa enintään 24 tuntia. 

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko  

200 ml muovipullo.  

Maut: Cappuccino, karamelli, metsämarja, vanilja. 

Käyttö- ja käsittely- sekä hävittämisohjeet 

Valmista käytettäväksi. Ravistettava ennen käyttöä. 

Korvattavuus 

Peruskorvattava (50 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601). Lasten 

vaikeat aliravitsemustilat (602).  

 


