Dosering
Nutramigen 2 LGG®
Från 6 månaders ålder och framåt
Nutramigen 2 LGG® är en extensivt hydrolyserad, kaseinbaserad
hypoallergen tillskottsnäring för kostbehandling av mjölkallergi
hos spädbarn från 6 månaders ålder och framåt, där den ska
vara en del av en varierad kost.

Lindrig till medelsvår mjölkallergi
Nutramigen 2 LGG® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska endast användas på inrådan
av läkare och dietist.
Nedan är en tabell för dosering av rätt mängd avsvalnat kokt vatten och pulver som ska användas om du
inte fått andra instruktioner från din vårdpersonal. Rekommenderade intagsmängder här och på burken
är endast avsedda som vägledning. Ditt barn kan behöva mer eller mindre av de mängderna som här är
beräknade – din vårdpersonal kommer att ge dig råd om annan mängd krävs.
Nutramigen 2 LGG®
Ålder

Måltider per dygn

Vatten (ml)

+ skopor *

Färdig blandning
(ml)

6–12 månader

2–3

210

7

230

> 1 år

2

210

7

230

*Använd endast skopan i burken till pulvret. 1 struken skopa (4,5 g) per 30 ml. Pressa inte ner pulvret i skopan utan
jämna av ytan med baksidan av en ren och torr kniv.

VIKTIGT: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda.
Om amningen avbryts kan det vara svårt att börja igen och tillägg av ersättning kan minska tillgången
på bröstmjölk. Man bör tänka igenom amningens fördelar innan ersättning introduceras. En varierad
och balanserad kost för mamman stödjer amningen. Det är mycket viktigt att följa tillredningsinstruktionerna. Felaktig hantering kan påverka spädbarnets hälsa. Föräldrar skall alltid informeras av oberoende vårdkontakt gällande barnets kost. Nutramigen-sortimentet är livsmedel för speciella medicinska ändamål för spädbarn och småbarn och ska endast användas på inrådan av vårdpersonal.
Nutramigen är ett registrerat varumärke tillhörande Mead Johnson & Company © 2018, Mead Johnson & Company. Alla
rättigheter förbehållna.
LGG® är ett registrerat varumärke tillhörande Valio Ltd, Finland.
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