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Tekst ulotki dołączonej do opakowania 

 

126 g 

(90 miarek) 
 

 
THICK & EASYTM CLEAR 

 

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. 

 

Zagęszczacz do żywności i napojów na bazie gumy. Odporny na działanie amylazy. Bezbarwny, 

pozbawiony smaku. Nie zawiera laktozy, bezglutenowy.  

Do postępowania dietetycznego u osób z zaburzeniami połykania (dysfagia).  

 
Instrukcja użycia: Tabela poniżej przedstawia poziomy zagęszczenia. Wymagany poziom 

zagęszczenia powinien zostać określony przez pracownika ochrony zdrowia. Ilość Thick & EasyTM 

Clear potrzebna do uzyskania wymaganego poziomu zagęszczenia może się różnić w zależności od 

danej żywności lub napoju oraz danej temperatury.  

 

Poziom / Opis 

Poziom 2 

Do picia – 

lekko gęsty 

Poziom 3 

Do picia – 

umiarkowanie 

gęsty 

Poziom 4 

Do spożywania 

łyżeczką – 

bardzo gęsty 

200 ml płynu 2 miarki 4 miarki 6 miarek 

Używać wyłącznie miarki dołączonej do produktu. 1 wyrównana miarka = 1,4 g 

 
Ważne informacje: Należy stosować pod nadzorem lekarza. Nieodpowiedni jako jedyne źródło 

pożywienia. Wyłącznie do stosowania doustnego. Nie podawać dzieciom poniżej 3 lat. Przeznaczony 

do stosowania jako zagęszczacz do żywności oraz napojów, nie przyczynia się w znaczący sposób do 

podaży energii. Podczas stosowania należy w ogólnej diecie uwzględnić zawartą w produkcie ilość 

błonnika i sodu oraz zapewnić odpowiednią podaż płynów. Produkt nie jest przeznaczony do 

stosowania pozajelitowego (dożylnego). 

 

Przechowywanie: Przechowywać w suchym, stosunkowo wolnym od zapachów miejscu, 

w temperaturze pokojowej. Po otwarciu szczelnie zamknąć opakowanie, a jego zawartość zużyć 

w ciągu 2 miesięcy. 

 

Przygotowanie: 

1. Zalecaną ilość wyrównanych miarek proszku wsypać do pustej i suchej szklanki. 

2. Dodać 200 ml płynu, energicznie mieszać trzepaczką lub widelcem do rozpuszczenia. 

3. Pozostawić na 2-3 minuty. 

 

Zużyć niezwłocznie po przygotowaniu. Nie należy mieszać z napojami o temperaturze > 70°C. 

W razie potrzeby gorące napoje należy pozostawić do ostygnięcia.  

 

Średnia zawartość w 1,4 g proszku  

(1 miarka) 

w 100 g  

proszku 

Wartość energetyczna kJ (kcal) 17 (4) 1221 (291) 

Tłuszcz g < 0,01 < 0,1 

- w tym kwasy tłuszczowe nasycone g < 0,01 < 0,1 

Węglowodany g 0,80 57 

- w tym cukry g 0,03 1,8 

- w tym laktoza mg < 0,42 < 30 

Błonnik g 0,44 31 

Białko g 0,01 0,9 

Sól (Na x 2,5) g 0,05 3,4 
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Sód mg 19 1344 

Potas mg 6 449 

Magnez mg 0,3 23 

 

Składniki: maltodekstryna, guma ksantanowa, karagen, erytrytol. 
 

Producent: 

Hormel Foods Sales, LLC 

1 Hormel Place, Austin, 

MN 55912, USA 

© Hormel Foods Corporation 

 

Dystrybutor: 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 
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