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PEPTICATE SYNEO® 2
Vallebaseret ekstensivt 
hydrolysat til børn med 
komælksallergi. Hypo- 
allergen. Indeholder  
laktose.

Pepticate SYNEO® 2 er en ekstensivt hydrolyseret, vallebaseret tilskudsblanding til  
ernæringsmæssig håndtering af komælksallergi, til børn fra 6 måneders alderen.  
Pepticate SYNEO® 2 er egnet som eneste kilde til ernæring for spædbørn fra 6 til 12 
måneder, og som tilskud til børn over 1 år. Hypoallergen. Indeholder probiotikastammen 
Bifidobacterium breve M-16V og kostfiberblandingen scGOS/lcFOS.

Pepticate SYNEO® 2 indeholder laktose. Brystmælk består hovedsageligt af laktose, som 
er en vigtig energikilde. Laktose bidrager også til en mild smag.

Pepticate SYNEO® 2 er en  
fødevare til særlige medicinske  
formål og skal anvendes i  
samråd med læge eller diætist.



Vigtigt
Kun til enteral brug. Må ikke indgives parenteralt. Modermælk er 
den bedste ernæring til spædbørn. Skal anvendes under lægelig 
overvågning, under fuld hensyntagen til at alle ernæringsmæssi-
ge muligheder er blevet overvejet, herunder amning. Egnet som 
eneste kilde til ernæring for spædbørn fra 6 til 12 måneder, og 
som tilskud til børn over 1 år. Produktet indeholder laktose: ikke 
egnet til børn med galaktosæmi. Pepticate SYNEO® 2 indeholder 
Bifidobacterium breve M-16V og er ikke egnet til for tidligt fødte 
børn eller spædbørn, der er immunsupprimerede. Anbefales ikke 
til spædbørn med centralt venekateter, postpylorisk ernærings-
sonde eller korttarmssyndrom uden at alle risici og fordele er 
blevet vurderet af en sundhedsfaglig person og uden at patienten 
overvåges.
 
Bemærk
Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate  
SYNEO® 2 er en fødevare til særlige medicinske formål til er-
næringmæssig håndtering af komælksallergi. Må kun anvendes 
under vejledning af en læge eller diætist og kun under hensyn- 
tagen til den øvrige ernæringsbehandling, herunder amning.

Holdbarhed og opbevaring
Opbevares tørt og køligt. Må ikke overstige normal stuetempe-
ratur, og må ikke opbevares i køleskab. Åbnede dåser skal altid 
lukkes godt efter brug, og anvendes inden for en måned. Hold-
barhedsdato er angivet på emballagen. Pakket i en beskyttende 
atmosfære.  

Anbefalet fortynding
For hver måleskefuld (4,8 g) tilsættes 30 ml vand. Herved opnås 
den anbefalede koncentration (14,44% vægt/volumen).

Doseringen af Pepticate SYNEO® 2 er individuel. Brug den 
mængde produkt og det blandingsforhold, som anbefales af 
lægen eller diætisten. Dette afhænger af alder, kropsvægt og 
kliniske tilstand.
 
Tilberedning
Tilskudsblanding i pulverform er ikke sterilt. Tilskudsblandingen 
skal tilberedes umiddelbart før brug. Blandingen bør ikke koges, 
tilberedes eller opvarmes i mikrobølgeovn. Forkert opvarmning 
og forberedelse kan begrænse fordelene ved Bifidobacterium 
breve M-16V.

1. Vask dine hænder grundigt og rengør tilberedningsområdet. 
Sterilisér flasker og sutter.

2. Kog koldt, frisk vand i 5 minutter. Hæld den nødvendige 
mængde vand i den steriliserede flaske, sæt låget på flasken 
og lad det køle af i mindst 30 minutter. Tjek temperaturen på 
vandet ved at hælde en dråbe på indersiden af   dit håndled.

3. Fyld den medfølgende måleske med Pepticate SYNEO® 2 og 
skrab overskydende pulver væk med en ren og tør kniv. Pulve-
ret må ikke presses ned i måleskeen. Brug kun den måleske, 
der ligger i dåsen.

4. Tilsæt det anbefalede antal måleskeer af Pepticate SYNEO® 2 
til vandet. Sæt låget på flasken og ryst indtil pulveret er opløst. 
Kontrollér blandingens temperatur, inden du giver barnet mad, 
ved at dryppe lidt af blandingen på indersiden af dit håndled.  
Anvendes umiddelbart efter tilberedning.

5. Rester af tilberedt ernæring i flasken, der ikke bruges inden for 
en time, skal kasseres. Blandingen må ikke opvarmes på ny 
med henblik på indtagelse. 

Pepticate SYNEO® 2 Tilberedning af måltid 

Barnets vægt (kg) Antal måleskeer
1 ske = 4,8 g 

Afkølet kogt vand 
(ml)

Antal måltider  
pr. døgn

7,5 7 210 4

9 8 240 3 



Næringsindhold 

Pr. 100 g pulver Pr 100 ml
14,4 g pulver  
+ 90 ml vand 

Energi kJ 1972 285 
kcal 471 68

Fedt E% 43 g 22,3 3,2

- heraf mættede fedtsyrer        g 10,3 1,5 
  -- MCT*                                   g 3,1 0,45
- enkeltumættede fedtsyrer     g 8,2 1,2
- flerumættede fedtsyrer          g 3,8 0,5 
  -- linolsyre (LA)                       g 3,0 0,429
  -- a-linolensyre (ALA)            g 0,36 0,0519
  -- arachidonsyre (ARA)          g 0,12 0,0171
  -- docosahexaensyre (DHA)   g 0,12 0,0171

Kulhydrat E% 46                             g 54,2 7,8 

- heraf sukkerarter                   g 25,2 3,6 
  -- laktose g 20,6 2,98

Kostfibre E% 2                            g 3,9 0,6 

Protein E% 9 g    11,4     1,6 

Salt g 0,38 0,06

Mineraler og sporstoffer

Natrium mg 153 22,1
Kalium mg 621 90
Chlorid mg 364 53
Calcium mg 546 79
Fosfor mg 343 49
Magnesium mg 52 7,6
Jern mg  7,1 1,0
Zink mg  4,7 0,68
Kobber mg 0,369 0,053
Mangan mg  0,046 0,007
Flour μg ≤ 42 ≤ 6,1
Molybdæn μg ≤ 42 ≤ 6,1
Selen μg 22 3,1
Chrom μg ≤ 42 ≤ 6,1
Jod μg 90 13

Vitaminer

Vitamin A μg 416 60
Vitamin D μg 12 1,7
Vitamin E (mg TE) mg (8,2) 9,5 (1,2) 1,4
Vitamin K μg 31 4,5
Tiamin mg 0,45 0,07
Riboflavin mg 099 0,14
Niacin (mg NE) mg (6,4) 3,165 (0,92) 0,457
Pantotensyre mg 3,9 0,57
Vitamin B6 mg 0,305 0,044
Folinsyre μg 59 8,5
Folat μg 98 14
Vitamin B12 μg 1,1 0,16
Biotin μg 13 1,8
Vitamin C mg 59 8,5

Andet

Kolin mg 103 15
Inositol mg 48 7
L-karnitin mg 14 2,0
Taurin mg 35 5,1
Osmolaritet mOsm/l 260 260
Osmolalitet  mOsm/H2O 300 300

*MCT-fedt er baseret på totalmængde C6-C12
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Ingredienser
Maltodextrin, valleproteinhydrolysat (fra komælk), vegetabilske olier (palme- 
olie, kokosolie, rapsolie, olierig solsikkeolie, solsikkeolie), galactooligosac-
charider (fra komælk), calciumphosphat, emulgatorer (mono og citron- 
syreestere af diglycerider), fructooligosaccharider, fiskeolie, kaliumchlorid,  
Mortierella alpina olie, cholinchlorid, kaliumcitrat, natriumchlorid, magne- 
siumchlorid, L-tyrosin, L-ascorbinsyre, inositol, magnesiumhydrogenphos- 
phat, taurin, natrium L-ascorbat, Bifidobacterium breve M-16V, zinksulfat,  
L-carnitin, ferrosulfat, DL-a-tocopherylacetat, uridin-5’-monophosphat-
natriumsalt, cytidin 5´-monofosfat, calcium D-pantothenat, adenosin-
5´-monophosphat, inosin-5´-monophosphatnatriumsalt, nikotinamid, 
guanosin-5´-monophosphatnatriumsalt, kobbersulfat, DL-a-tocopherol, 
retinylpalmitat, riboflavin, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, 
mangansulfat, kaliumiodid, pteroylmonoglutaminsyre, retinylacetat, 
natriumselenit, phytomenadion, D-biotin, cholecalciferol, cyanocobalamin.

Produktnavn Nutricia varenr. Salgsenhed

Pepticate SYNEO® 2 670606 1 x 450 g dåse
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