
 Thick&Easy™ Clear
Nopea ruuan ja juomien sakeuttaja.

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettu elintarvike (kliininen ravintovalmiste). 
Nopea ruuan ja juomien sakeuttaja. Ksantaanikumipohjainen. Amylaasiresistentti. 
Kirkas lopputulos, mauton. Laktoositon ja gluteeniton. Tarkoitettu ruokavaliohoitoon 
potilaille, joilla on nielemishäiriö.

Käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa.



 
Thick & Easy Clear

Ravintosisältö Tuotetiedot

Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettu elintarvike (kliininen 
ravintovalmiste) 
Nopea ruuan ja juomien sakeuttaja. Ksantaanikumipohjainen. 
Amylaasiresistentti. Kirkas lopputulos, mauton. Laktoositon ja gluteeniton. 
Tarkoitettu ruokavaliohoitoon potilaille, joilla on nielemishäiriö.

Käyttöohjeet: 
Katso sakeustaso taulukosta. Terveydenhoitohenkilökunta määrittää potilaan 
tarvitseman sakeustason. Tarvittavan sakeustason edellyttämä Thick & Easy™ 
Clear valmisteen määrä voi vaihdella ruoan tai juoman ja lämpötilan mukaan.

Tärkeää: 
Käytetään terveydenhuollon henkilöstön ohjauksessa. Ei sovellu ainoaksi 
ravinnonlähteeksi. Vain suun kautta. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. 
Tarkoitettu ruoan ja juomien sakeuttajaksi; ei tarkoitettu lisäämään 
merkittävästi energiansaantia. Valmiste sisältää kuitua ja natriumia, mikä on 
otettava huomioon kokonaisruokavaliossa. Varmista riittävä nesteensaanti.

Säilytys: 
Säilytä kuivassa paikassa huoneenlämmössä ja suhteellisen hajuttomassa 
tilassa. Avattu pakkaus on käytettävä 2 kuukauden kuluessa. Sulje pakkaus 
käytön jälkeen.

Sakeuttaja 126 g purkki
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per 100 g  per 1,4 g  
(1 mittalusikka)

Energia kJ  
(kcal)

1221 
(291)

17 
(4)

Rasva  g < 0,1 < 0,01

  josta tyydyttynyttä rasvaa g < 0,1 < 0,01

Hiilihydraatit g 57 0,8

  josta sokereita g 1,8 0,03

    josta laktoosia mg < 30 < 0,42

Ravintokuitu g 31 0,44

Proteiini g 0,9 0,01

Suola (=Na x 2,5) g 3,4 0,05

Natrium mg 1344 19

Kalium mg 449 6

Magnesium mg 23 0,3

Käyttöohjeet

Katso sakeustaso taulukosta. Terveydenhoitohenkilökunta määrittää potilaan
tarvitseman sakeustason. Tarvittavan sakeustason edellyttämä Thick & Easy™ 
Clear valmisteen määrä voi vaihdella ruoan tai juoman ja lämpötilan mukaan.
 

Käytä vain pakkauksessa olevaa mittalusikkaa. 1 tasainen mittalusikallinen = 1,4 g.

Fresenius Kabi Ab, sivuliike Suomessa

puh. 09 428 1550

asiakaspalvelu@fresenius-kabi.com

www.fresenius-kabi.fi

sakeustaso Taso 2  
Juotava - 

vähän sakeutettu

Taso 3 
Juotava - 

kohtalaisesti sakeutettu

Taso 4 
Lusikoitava -

runsaasti sakeutettu

200 ml nestettä
2 mittalusikallista

2 x 1,4 g = 2,8 g
4 mittalusikallista

4 x 1,4 g = 5,6 g
6 mittalusikallista

6 x 1,4 g = 8,4 g

Ainesosat

maltodekstriini, ksantaanikumi, karrageeni, erytritoli

Myynti: Apteekit

1.
 Mittaa suositeltu määrä tasaisia mittalusikallisia jauhetta tyhjään kuivaan lasiin.

2.     Lisää lasiin 200 ml mieleistäsi nestettä, ja sekoita voimakkaasti vispilällä tai 
haarukalla, kunnes jauhe on liuennut.

3.    Anna seistä 2–3 minuutin ajan. Käytä heti valmistamisen jälkeen. Ei saa 
sekoittaa kuumiin (> 70 °C) juomiin. Anna kuumien juomien tarvittaessa 
jäähtyä.


