Næringsdrikker
fra Fresenius Kabi
– nå uten sugerør

Fresenius Kabi vil spare miljøet for
unødvendig plast og fjerner sugerøret
fra alle næringsdrikkene
Utslipp av makro- og mikroplast fører til at marine økosystemer trues
blant annet ved at marine arter blir skadet og feilernært.1 Det finnes
dokumentasjon på at nesten 700 marine arter utsettes for marint avfall.1

Selv inntak av
mindre enn 1 g plast
rester kan føre til
døden for unge skil
padder2

6 av  7

skilpaddearter
som bor i verdens
havene får i seg
marint avfall3

Engangsplast
bidrar med mellom

60–95%

av den globale marine
plastforurensningen4

Plastsugerør
er blant

topp 10

bidragsytere til
marin forsøpling5

Fresenius Kabi fjerner plastsugerøret fra alle næringsdrikkene
allerede fra november 2019, før det nye E
 U-direktivet
(EU) 2019/904 om reduksjon av unødvendig plast trer i kraft
3. juli 2021.

Så lite som mulig,
så mye som nødvendig

Fresenius Kabi har over lengre tid tatt flere øvrige steg for å begrense
mengden unødvendig plast i EasyBottle næringsdrikkflasken:

Steg 1

Steg 2

Plastinnhold i
EasyBottle redusert

Plastinnhold i
EasyBottle redusert

fra 20 til 18 g
i 2011

fra 18 til 16 g
i 2013

-2g*

-2g*

per flaske**

per flaske**

Steg 3
Fjerning av sugerør
fra alle EasyBottleflaskene fra og med
november 2019

-0,65g*

per flaske**

Mindre plast, men samme kvalitet
Fjerning av plastsugerøret bidrar til 108 millioner
færre sugerør fra EasyBottle og sparer
miljøet for rundt 70 tonn plast per år
* Data on file ** 200 ml flaske

Inntak av næringsdrikk uten sugerør
kan være til fordel også for brukeren
Inntaket av næringsdrikker gitt
til eldre har vist seg å være lavt 6

63 %

Gjennomsnittlig ble
av næringsdrikker
gitt til eldre ved omsorgsavdelinger ikke inntatt 6

Inntaket av næringsdrikker kan forbedres
ved å servere drikken fra et glass7
Studiedesign7

Gjennomsnittlig inntatt volum som andel
av tilbudt volum7
100
80

• 24 sykehjemsbeboere
• Alder 66–97
• Randomisering:
- Gruppe 1 (n=16): næringsdrikk inntatt fra glass/beger		
- Gruppe 2 (n=8): næringsdrikk inntatt fra flaske med sugerør
•	Varighet: 3 ganger per dag, annenhver dag i en uke

81 %
p = 0,002

62 %
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i glass/beger

med sugerør

Konklusjon:
Mengden næringsdrikk inntatt var signifikant høyere i gruppen som fikk næringsdrikken servert i glass versus
gruppen som fikk næringsdrikken servert med sugerør (p= 0,002).

Tips for forbedret inntak av næringsdrikk uten sugerør
Hell næringsdrikken over i et delikat glass,
gjerne med stett.

Ta næringsdrikken med på tur slik at den er
for hånden når behovet oppstår. Den kan da
drikkes direkte fra flasken.

Tilbered næringsdrikkene på forskjellige
måter. De kan brukes i f. eks. smoothie laget av
næringsdrikk og bær.

Velg næringsdrikk på EasyBottle uten sugerør.
Den har blå kork og er enkel å åpne, selv for
svekkede hender.

Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen, 0405 Oslo
Telefon 22 58 80 00
markedsavdelingen@fresenius-kabi.com www.fresenius-kabi.com/no
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