
SPC-Flakes
Ett livsmedel för speciella medicinska ändamål 

med antisekretorisk effekt

SPC-Flakes är en naturlig produkt för kostbehandling av diarré och symtom 
vid Ménières sjukdom. Det är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål, 
som kan användas regelbundet. SPC-Flakes stimulerar en endogen produktion 
av Protein Antisekretorisk Faktor (Protein-AF) och har en antisekretorisk effekt. 
Protein-AF reglerar jon- och vätskebalansen över cellmembranet. I samband 
med diarré kan det användas när behandling med produkter som hämmar 
tarmperistaltik bör undvikas. Det kan ges till såväl gravida och ammande 
kvinnor som barn. 

Den enda ingrediensen i SPC-Flakes är specialbehandlade nordiska 
havre� ingor och utvecklingen är baserad på innovativ svensk forskning. 
Produkten är patenterad och dess effekt har presenterats i � era kliniska studier.

SPC-Flakes 



Kliniska studier:

Diarré:

• Specially Processed Cereals: En klinisk innovation för barn 
med in� ammatorisk tarmsjukdom. Scand J of Gastroenterol, 
Finkel et al. (2004).

• Food-induced antisecretory factor activity is correlated 
with small bowel length in patients with intestinal resection, 
APMIS, Lange et al. (2003).

• Food induced stimulation of the antisecretory factor can 
improve symptoms in human in� ammatory bowel disease: 
A study of a concept, Gut, Björck et al. (2000).

• Antisecretory factor counteracts secretory diarrhea of 
endocrine origin, Clinical Nutrition, Laurenius et al. (2003).

Ménières sjukdom:

• Increased antisecretory factor reduces vertigo in patients 
with Ménière’s disease: a pilot study, Hearing Research, 
Hanner et al. (2004).

• Antisecretory factor-inducing therapy improves the clinical 
outcome in patients with Ménière’s disease, Acta Oto-
Laryngologica, Hanner et al. (2010).

• Antisecretory Factor – Inducing Therapy Improves Patient-
Reported Functional Levels in Ménière’s Disease, Annals of 
Otology, Rhinology & laryngology, Leong et al. (2013).

• Food induced stimulation of the antisectory factor to improve 
symtoms in Ménière’s disease. Scarpa et al. (2019).

Näringsvärde Per 100 g:

Energi  1580/375 kJ/kcal 
Protein 12 g 
Kolhydrater 59 g 
(varav sockerarter 3 g) 
Fett 10 g 
(varav mättat fett 1,5 g) 
Kost� brer 7,5 g 
Salt > 0,1 g 
Natrium 14 mg 
Klorid 86 mg 
Kalium 310 mg 
Kalcium 88 mg 
Fosfor 400 mg 
Magnesium 130 mg 
Järn 4,5 mg 
Zink 2,4 mg 
Koppar 390 μg

Jod 0,5 μg 
Krom 14 μg 
Selen 8 μg 
Mangan 3,1 mg 
Molybden 130 μg 
Fluor 0,08 mg 
Vitamin K 1,6 μg 
Tiamin 0,57 mg 
Ribo� avin 1,3 mg
Vitamin B6 0,08 mg 
Niacin 2,7 mg 
Folsyra 166 μg 
Vitamin B12 0,28 μg 
Pantotensyra 1,7 mg 
Biotin 16 μg 
Vitamin E 0,74 mg 
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För mer information, besök www.functionalfoods.com

SPC Flakes speci� cations:SPC-Flakes

Indikation:  För kostbehandling som, vid 
regel bunden konsumtion, dämpar 
diarré, till exempel i sam band med 
ulcerös kolit och Crohns sjukdom, 
eller symtom vid Ménières sjukdom.

Regulatorisk status: Livsmedel för speciella medicinska 
ändamål.

Ingrediens: Specialbehandlade havregryn. 
Inga tillsatser.

Dosering:  1 gram/kg kroppsvikt. Patienter 
som inte är vana vid att äta 
� brer bör öka dosen gradvis till 
den rekommenderade nivån. 
SPC-Flakes bör användas i cirka 
två veckor innan effekten uppnås. 
Därför kan behandlingen påbörjas 
parallellt med använd ning av 
Salovum.

Innehåll per förpackning:  1 x 450 gram.

Bruksanvisning:  Kan användas när behandling 
med produkter som hämmar 
tarmperistaltik bör undvikas. 
Kan användas som müsli, för att 
baka bröd, i gröt, antingen som de 
är eller med andra spannmål. Kan 
konsumeras med mejeriprodukter.

Hållbarhet och förvaring: Hållbarhet: 12 månader i rums-
temperatur.

Obs: Kan ges till gravida och ammande 
kvinnor, samt till barn när gluten har 
införts i kosten.

 SPC-Flakes bör användas i sam råd 
med läkare eller dietist. Produkten 
är ett komplement till övrig kost och 
kan även ätas av friska personer. 
Inte lämpligt att använda som enda 
näringskälla. Endast för enteral 
användning.

Kontraindikation:  Glutenintolerans.

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom livsmedel, lantbruk, maskin och bioenergi. Vi ägs av
20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela 
värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. www.lantmannen.se


