
Referanse for kategorier: EPUAP-NPUAP-PPPIA, Prevention and  
treatment of pressure ulcers: quick reference guide, 2014

ANBEFALT DOSERING  
AV CUBITAN

• Lokal rødhet som ikke blekner ved 
trykk.

• Skade på deler av hudlaget. 

• Skaden omfatter epidermis og/eller dermis. 

• Åpent sår, ofte blemmer.

• Skade på alle hudlag. 

• Skaden omfatter epidermis, dermis og 
subcutis. 

• Sår ligner krater. Dypt sår, ofte med hulrom.

• Dypt sår, gjennom alle hudlag. 

• Sår gjennom muskellag, helt ned til muskel-
fascia/sener/ben. 

GRAD I  1 FLASKE PER DAG

GRAD II 2 FLASKER PER DAG

GRAD III 3 FLASKER PER DAG

GRAD IV 3 FLASKER PER DAG

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



Nutricia Norge AS
Drammensveien 123, 0277 Oslo
Tlf: 23 00 21 00
E-post: nutricia@nutricia.no
www.nutricia.no

CUBITAN  
- RASKERE TILHELING

BESTILLING

For helsepersonell: ordre@nutricia.no

Cubitan er den eneste næringsdrikken med klinisk dokumentert effekt for 
raskere tilheling av trykksår. Etter 8 uker har Cubitan vist å gi bedre resultat enn 
andre næringsdrikker med samme mengde energi og protein:

• Signifikant reduksjon av såroverflaten etter  
4 og 8 uker med Cubitan1 

• Dobbelt så mange fullstendig tilhelte  
trykksår i gruppen som brukte Cubitan1 

• Behandling med Cubitan resulterte i  
lavere totalkostnad for behandlings - 
enheten for trykksår2

1.   Cereda E. et al. A Nutritional Formula Enriched With Arginine, Zinc, and Antioxidants for the Healing of Pressure Ulcers - A Randomized Trial,  
Ann Intern Med. 2015;162:167-174 

2. Cereda E. et al. Cost-effectiveness of a disease-specific oral nutritional support for pressure ulcer healing, 2015, doi:10.1016/j.clnu. 2015.11.012
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Nutricias produkter er registrerte næringsmidler 
til spesielle medisinske formål og skal brukes i 
samråd med helsepersonell. 

Apotekbransjens varenr. Salgsenhet til apotek/sykehus

Cubitan jordbær 902935 1 x 200 ml plastflaske

Cubitan sjokolade 914233 1 x 200 ml plastflaske

Cubitan vanilje 922288 1 x 200 ml plastflaske


