
Ernæring
Næringsdrikker brukes som tilskudd til vanlig 
mat eller som erstatning for vanlig mat i peri-
oder hvor appetitten er liten, men behovet er 
stort. Vi leverer alle typer sondeløsninger og 
ernæringsdrikker som er godkjent på blå-resept.

Det finnes en rekke ulike næringsdrikker tilpasset 
ulike sykdomssituasjoner. Noen eksempler er egne 
næringsdrikker for deg som er under sårbehandling, 
har kols, eller typer som er lettere å svelge for slag-
pasienter og andre som har vansker med å svelge 
flytende væske.

Vi har også næringsdrikker som ofte takles lettere 
av pasienter som opplever sterk kvalme, for 
eksempel i forbindelse med stråle- eller cellegift-
behandling, og av den grunn har vanskelighet med 
å få i seg næring.

Oppbevaring

Næringsdrikker oppbevares i romtemperatur. De 
kan også oppbevares i kjøleskap i inntil 1 mnd.  
Drikkene bør ristes før bruk.

Aktuelle diagnoser hvor man kan 
få næringsdrikke på blå-resept:

Sykdom som påvirker munn, svelg og spiserør og 
som hindrer tilførsel av vanlig mat.

Sykdom som påvirker mage eller tarm, og som 
hindrer tilførsel av viktige næringsstoffer.

Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom 
som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd 
er påkrevd. 

Sondeløsningene skal oppbevares i romtemperatur 
og ikke i kjøleskap. De må aldri varmes opp. Rist 
posen før bruk. Etter åpning er posen holdbar i 24 
timer.

Kontakt oss gjerne på tlf 32 08 29 60 for nærmere 
informasjon om produktutvalg og hjelp til å finne 
en næringsløsning for din situasjon. 



VI FØRER

BIEN AS er en bandagist som ble 
etablert i 1995 og har lokaler på 
Torpomoen i Ål kommune.

Vi er en spesialforretning innen 
helse og sykepleieartikler og har 
ansatte med helsefaglig bakgrunn.

• Inkontinensprodukter
• Truser
• Katetre
• Stomiutstyr
• Brystproteser
• Brystholdere
• Næringsdrikker
• Sondeernæring
• Kompresjonsstrømper 

Vi kan tilby gratis hjemmebesøk
for tilpassing av brystproteser og for 
informasjon og veiledning ved stomi-   
bandasjering.

HJEMMEBESØK
Vi tilbyr gratis hjemmebesøk for vei-   
ledning av produkter og
tjenester.

HJEMKJØRING
Vi tilbyr gratis hjemkjøring av
medisinske forbruksvarer på blå
resept.

VARELEVERING
Tirsdag – Valdres og nedre Hallingdal
Onsdag – øvre Hallingdal
Torsdag – Numedal, Sigdal og  
         Krødsherad

Mandag – fredag
kl.08.00 – 16.00 

Telefon: 32 08 29 60
Telefax: 32 08 29 61
E-mail: bien@bien.as


