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MED EKSPERTEN. DEG.

Utviklet for et bedre miljø

 Resirkulering 
Plast som blir til overs i 
produksjonsprosessen blir 
brukt på nytt i fremstillingen.

UTVIKLET I SAMARBEID  
MED EKSPERTEN. DEG.

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

Nutricia Norge AS  |  Tel. 23 00 21 00    
nutricia@nutricia.no  |  www.nutricia.no

Nutricia er en del av næringsmiddelselskapet Danone og visjonen 
”One Planet. One Health”. Vi jobber kontinuerlig for bærekraftige 
løsninger som skaper positiv innvirkning på menneskene og 
økosystemet vi alle er en del av. De nye Nutrini og Nutrison flaskene 
er en viktig del av våre forpliktelser for å bidra til en bedre planet.

Produsert med  

21 % mindre  
CO2-utslipp

Produsert med  

85 %  
mindre vann 
sammenlignet med  

produksjon av 
nåværende sondepose 

fra Nutricia.

Gjenvinnbar
Sorteres som plastavfall. 



EN NY, INNOVATIV 
FORPAKNING  
FOR ENTERAL  
ERNÆRING 

ENKEL Å HENGE OPP
Stor hengeanordning: enkel å 
henge opp selv med én hånd.

SEMI-TRANSPARENT FLASKE MED 
TYDLIG VOLUMMERKING 
Gjør det lett å følge med på mengden  
som er inntatt.

TYDELIG ETIKETT
Flersidig etikett med fargekoder som kan 
leses både når flasken står og henger. Gjør 
det enkelt å skille mellom ulike varianter.

ERGONOMISK, KOMPRIMERBAR  
OG STØDIG FLASKE
Flasken kan oppbevares stående på hylle 
og foldes lett sammen etter bruk.

ENKEL Å ÅPNE
”Flip top kork”: kan åpnes med én hånd 
for kobling til ernæringssettet. Korken 
sitter fast på flasken og forhindrer 
kontaminasjon fra andre flater. Redusert 
risiko for lekkasje.

1. Statistikk og attester fra uavhengige markedsundersøkelser gjennomført i perioden 2013 og 2015 med 401  
helsepersonell (sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer), pasienter, omsorgspersoner og innkjøpere i 7 EU-land.

2. Brukerveiledning: “Når flasken kobles til ernæringssett (aseptisk, lukket system) er holdbarheten på maksimalt 24 timer.  
Hvis korken er blitt fjernet (brukt som et åpent system) har flasken en holdbarhet på maksimalt 8 timer”. 

82 % 
av helsepersonell og 

omsorgspersoner gir den nye 
flasken høyeste vurdering i 

brukervennlighet1

I Nutricia forplikter vi oss til å stadig 
tenke nytt. Vi forstår viktigheten av 
sondematløsninger, og vi søker derfor alltid 
etter råd fra eksperter som deg. Sammen 
skaper vi løsninger som gjør enteral ernæring 
enda bedre.

Vi har snakket med, og lyttet til foreldre, 
omsorgspersoner, sykepleiere og kliniske 
ernæringsfysiologer i forkant av utviklingen 
av den nye flasken. Vi gjorde idéene om til 
en sjekkliste for det nye designet. 
Resultatet er denne flasken - 
en ny, innovativ forpakning for 
Nutrini og Nutrison, med en  
rekke forbedrede funksjoner. 

Utviklet for økt brukervennlighet

“FLIP-TOP” KORK: 
– hygienisk, reduserer kontaminasjonsrisiko ved gjenbruk2 

KOBLINGSPUNKT MED LITEN OVERFLATE 
– reduserer risiko for overflatekontaminasjon

ISO-STANDARD KOMPATIBEL 
– kan ikke kobles til intravenøse koblinger

LUKKET SYSTEM
–  hindrer kontaminasjon ved håndtering. Flasken kan også 

brukes som et åpent system.

Utviklet for bedre sikkerhet


