Een nieuwe verpakking ontwikkeld met
de hulp van sondevoedingexperts

Een nieuwe verpakking, hetzelfde vertrouwde product

Met de verandering van de verpakking verandert de samenstelling van
de voeding niet.* Wij leveren de vertrouwde kwaliteit in een betere
vorm.

Het toedieningssysteem blijft gelijk

Met de overgang naar de nieuwe verpakking blijft het toedieningssysteem gelijk. Dit betekent dat alle huidige toedieningsmaterialen ook
gebruikt kunnen worden op de nieuwe verpakking. De nieuwe verpakking past ook in de Flocare rugzak.

De Nutricia sondevoedingen gaan één voor één over in de nieuwe
verpakking
De Nutricia sondevoedingen gaan niet tegelijkertijd over in de nieuwe
verpakking. Het zal 1.5 jaar duren voordat alle producten in de fles
geleverd worden. Het kan om deze reden voorkomen dat er tijdelijk
een Pack(oude verpakking) en een fles(nieuwe verpakking) naast elkaar
gebruikt moeten worden.
* met uitzondering van Nutrison Advanced Protison en Nutrison Concentrated.

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact op met onze
diëtisten van Nutricia Medische Voedingsservice:

Nutrison en Nutrini zijn voedingen voor medisch gebruik. Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. 900329NAM

Nutricia wil een belangrijke bijdrage leveren aan herstel en welzijn.
Dit gaat verder dan de voeding alleen. De afgelopen jaren zijn wij
aan de slag gegaan met het verbeteren van de verpakking van onze
sondevoedingen. We hebben hierbij hulp gehad van verpleegkundigen, diëtisten, patiënten en verzorgers.

Nutricia verbetert de verpakking
van sondevoeding

Vanaf nu wordt uw
vertrouwde sondevoeding
geleverd in een fles

www.nutriciamedical.nl
medischevoeding@nutricia.com
0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)

VERTROUWDE KWALITEIT
IN EEN BETERE VORM

Hoe ziet de nieuwe verpakking eruit?
• De fles kan stabiel staan
wat openen en aansluiten
gemakkelijker maakt.

• Zacht materiaal zonder
scherpe kanten.

•G
 emakkelijk op te hangen
door het grote uitklapbare oog.

• De fles klapt vanzelf in tijdens
het leeglopen waardoor de fles
niet handmatig klein gemaakt
hoeft te worden voordat deze
bij het (plastic) afval gaat.

•D
 e semi-transparante fles
met volume-indicator maakt
zichtbaar hoeveel voeding er
nog in de fles zit.

• Het aansluitsysteem is
hetzelfde als het systeem op
het huidige Pack.

•D
 e flip-top dop is zonder
te draaien gemakkelijk te
openen.

• Alle materialen die nu gebruikt
worden bij toediening van
sondevoeding blijven gelijk bij
de nieuwe verpakking.

•D
 e dop blijft bevestigd aan de
fles waardoor deze niet kwijt
raakt.

VERTROUWDE KWALITEIT
IN EEN BETERE VORM

