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Klar, iso-osmolar karbohydratrikt næringstilskudd til preoperativ 
kostbehandling av elektive kirurgiske pasienter. Uten kullsyre. 
Kostfiberfri. Fettfri. Glutenfri. Laktosefri. Med sukker og søtstoff.

PreOp er en karbohydratrik drikk utviklet spesielt for timene før operasjon. Den kan inntas 
inntil 2 timer før operasjon og bidrar til å fylle opp karbohydratlagrene og reduserer 
fastetiden. Dette reduserer postoperativ insulinresistens og muskeltap. I tillegg bidrar dette 
til å redusere preoperativ tørste og sult samt postoperativ kvalme og angst1.  

pre0p

Bruksområde
Til kostbehandling av pasienter som skal 
ha kirurgiske inngrep planlagt på forhånd. 
Inntas inntil 2 timer før operasjon.

Karbohydratrikt næringstilskudd

_____________________________________________________

Spesielt utviklet til preoperativ kostbehandling av pre-elektive 
kirurgiske pasienter1.
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Ingredienser
Vann, maltodekstrin, fruktose, kaliumsitrat, natriumsitrat, surhetsregulerende 
middel (sitronsyre), aroma, søtstoff (acesulfam K, natriumsakkarin).  Kostfiberfri. 
Glutenfri. Halalsertifisert. 

BESTILLINGSINFORMASJON

Smaksvarianter
Sitronsmak. 

Indikasjon
Næringsdrikk til preoperativ kostbehandling av elektive 
kirurgiske pasienter som skal ha generell anestesi.

Dosering
Startdose: 4 x 200 ml kvelden før kirurgi. 
Sluttdose: 2 x 200 ml senest 2 timer før (pre-)anestesi. 
Ved utsettelse av operasjon: Opp til 200 ml hver time 
inntil 2 timer før (pre-)anestesi. 
Doseringen er individuell og skal gjøres i samråd med lege 
eller klinisk ernæringsfysiolog. Ikke egnet som eneste 
kilde til ernæring og skal brukes som tilskudd til det 
normale kostholdet.

Kontraindikasjoner
Akuttkirurgi og pasienter med forsinket 
ventrikkeltømming. Spedbarn. Intoleranse mot en 
eller flere av produktets ingredienser. Må ikke brukes 
parenteralt.

Forsiktighetsregler
Barn og pasienter med diabetes. Gravide pga. risiko for 
forsinket ventrikkeltømming

Bruk
Rist flasken før servering. Drikkes avkjølt eller 
romtemperert.

Holdbarhet og oppbevaring
15 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato 
på flasken. Åpnede flasker oppbevares i kjøleskap og 
anvendes innen 24 timer. Lagres tørt og mellom 5–25°C. 

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell

Produktnavn Bestillingsnr. Varenr. Salgsenhet

pre0p sitronsmak 571498 985901 4 x 200 ml flaske

Inneholder per 100 ml:
• 50 kcal
• 12,6 g karbohydrater (100 E%)

Referanser:
1. Ljungqvist O, Scott M, Fearon KC. JAMA Surg. 2017 Mar 
1;152(3):292-298

per 100 ml

Energi kJ 215
kcal 50

Fett (0 E%) g 0

Karbohydrat (100 E%) g 12,6

- hvorav sukkerarter g 2,1
-- laktose g <0,006

Kostfiber (0 E%) g 0

Protein (0 E%) g 0

Salt g 0,13

Mineraler og sporstoffer

Natrium mg (mmol) 50 (2,2)
Kalium mg (mmol) 122 (3,1)
Klorid mg (mmol) 6 (0,2)
Kalsium mg (mmol) 6 (0,1)
Fosfor mg (mmol) 1 (0,0)
Magnesium mg (mmol) 1 (0,0)
Annet

Vann g 92
Osmolaritet mOsm/l 240
Osmolalitet mOsm/kg H2O 260
pH 4,9

Næringsinnhold 


