
Thick&Easy™ Clear
Den klare løsningen for sikker svelging

Lettoppløselig fortykningsmiddel som endrer  
konsistensen på mat og drikke

Påvirker ikke smak, lukt eller farge  
på hverken mat eller drikke

Amylaseresistent for stabil konsistens 
over tid og sikker svelging 1

Hurtigvirkende fortykning av mat  
og drikke



Thick&Easy Clear

Forskrivningsinformasjon

Fortykningsmiddel basert på xantangummi. Pulverform. Amylaseresistent.  
Gir et klart resultat og påvirker ikke smaken. Glutenfri. Til kostbehandling av 
pasienter med dysfagi.

Dosering:  
Se under for bruksanvisning og dosering. Fortykningsgraden bør bestemmes 
av helsepersonell.

Viktig informasjon: 
Kun til oral bruk. Ikke egnet til barn under 3 år. Ikke egnet som eneste 
næringskilde. Anvendes som fortykningsmiddel til mat og drikke, ikke tiltenkt 
eller egnet som energikilde. Produktet inneholder fiber og salt som må tas 
med i vurdering av det totale inntaket. Tilstrekkelig væskeinntak skal sikres. 
Må ikke anvendes til parenteral bruk (I.V.)!

Lagring: 
Oppbevares tørt og ved romtemperatur. Åpnet boks bør brukes innen  
2 måneder.

Kontraindikasjoner: 
Ikke egnet når enteral ernæring er kontraindisert, som ved akutt 
gastrointestinal blødning, ileus og sjokk eller ved alvorlig svelgedysfunksjon 
med alvorlig aspirasjon. Brukes med forsiktighet ved alvorlig organsvikt 
og alvorlige former for nedsatt fordøyelse og absorpsjon. Ikke egnet 
for pasienter med medfødt manglende evne til å metabolisere noen av 
næringsstoffene i Thick&Easy Clear.

Bruksanvisning og dosering: 
Mengden tilsatt Thick&Easy Clear for ønsket fortykningsgrad kan variere 
avhengig av type mat og drikke samt temperatur.

 i 200 ml væske:

Nivå 2:  Kan drikkes – Litt fortykket 2 måleskjeer 
Nivå 3:  Kan drikkes – Moderat fortykket 4 måleskjeer 
Nivå 4:  Spises med skje – Ekstremt tykk 6 måleskjeer

Bruk vedlagt måleskje 
1 strøket måleskje = 1,4 g

Tilberedning:
1. Bruk vedlagt måleskje
2.  Tilsett anbefalt mengde pulver i en tom, tørr beholder
3.  Tilsett deretter den ønskede mengden væske og rør kraftig med en gaffel 

til pulveret er helt oppløst
4. La blandingen stå i 2–3 minutter før bruk

Produktet må ikke blandes i væske over 70 °C. La varm væske kjøle seg ned 
før tilsetning av Thick&Easy Clear. 

Ingredienser

Thick&Easy Clear: Maltodekstrin, xantangummi, karragenan, erytritol

Kjente FODMAPs per 100 g 

Laktose: ≤ 0,03 g  
Karragenan (E 407): 2-6 g 
Erytritol: < 2g

1) Data on file 

Tilgjengelig i boks med 126 g pulver og måleskje
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Gjennomsnittlig næringsinnhold

per 100 g 
pulver

per 1,4 g 
pulver  

(1 måleskje)

Energi kJ  
(kcal)

1221,3
(291,1)

17,1
(4,08)

Fett g < 0,1 < 0,01

hvorav mettede fettsyrer g < 0,1 < 0,01

Karbohydrater g 57 0,8

hvorav sukkerarter g 1,8 0,03

hvorav laktose g <0.03 <0.00042

Fiber g 31,2 0,44
Protein g 0,9 0,01
Salt (Na x 2,5) g 3,36 0,047
Natrium mg/mmol 1344/58,4 19/0,8
Kalium mg/mmol 449/11,5 6/0,15
Kalsium mg/mmol 11/0,28 0,15/0,004
Fosfor mg/mmol 21/0,68 0,29/0,01
Magnesium mg/mmol 23/0,95 0,32/0,01


