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UPPTÄCK 
FORTINI-
EFFEKTEN

Forti ni är en näringsdryck för barn som behöver öka näringsintaget vid kronisk eller ti llfällig sjukdom. 
Forti ni har ett  brett  sorti ment av goda näringsdrycker i fl era olika smaker och konsistenser. Du kan även 
variera hur du serverar den: som glass, som smoothie, i bakning eller i matlagning. För mer informati on, 
se www.nutricia.se eller ring 08-24 15 30. 

Fortini-effekten handlar om att  öka intaget av extra näring 
på ett  bra och gott  sätt  – mer på barnets villkor. På så sätt  
kan barnet fokusera på att  återhämta sig, växa och utvecklas. 

Forti ni är livsmedel för speciella medicinska ändamål och används i samråd med  
dieti st, läkare eller apotekspersonal.

Nu även i 
smakerna vanilj 
och jordgubb 
utan kostfi ber

FÖRDELAR MED TRÄNING! 

 

TEMA - FYSISK TRÄNINGCECILIA RODRIGUEZ HORTAL
Sjukgymnast på Stockholms CF-center

• motverkar sjukdomar 

• förbättrar humöret 

• ökar energin

• främjar sömnen 

• är kul

• kontrollerar vikten

Motion och fysisk aktivitet är ett ut-
märkt sätt att hjälpa kroppen att må 
bra och samtidigt ha kul. Sträva efter 
att ha minst 30 minuters fysisk aktivitet 
varje dag. Hur den fysiska träningen ska 
se ut varierar med ålder, symtom, per-
sonlighet och intresse.

• Fysisk träning är bra för alla CF- och 
PCD-patienter. 

• Kom ihåg att kontrollera med din sjuk-
gymnast innan du börjar ett nytt trä-
ningsprogram, speciellt om du inte har 
tränat på ett tag.

• Även om du väntar på transplantation 
eller är försämrad i din sjukdom är trä-
ning en viktig del av din behandling.

Hjälp kroppen 
att må bra och 
ha kul samtidigt!

• Hitta din nivå på träningen ihop med din 
sjukgymnast. 

• Bröstkorgrörlighet, muskelstyrka, uthål-
lighet och stretching bör vara med i ditt 
träningsprogram.

• Vid reducerad lungfunktion eller i vän-
tan på lungtransplantation bör träning-
en anpassas till din förmåga. Du kan 
köra intervallträning med paus, rörlighet 
och styrka i stora muskelgrupper. kan-
ske underlättar det att träna med syrgas, 
fråga din sjukgymnast om råd.

På Stockholms CF-center pågar just nu 
en studie där sjukgymnaster undersö-
ker effekten av Non Invasive Ventilation 
(NIV) under träning i jämförelse med 
att träna med syrgas. I studier gjorda 
på KOL-patienter har det visat sig att 
NIV-teknik minskat andningsarbetet, 
och förbättrat prestationen under trä-
ning. Resultatet från studien kommer 
att presenteras i ett senare nummer av 
CF-bladet. ■


