
Ingen smak-, färg- eller luktförändring 
på mat och dryck

Ger mjuk konsistens för en trevlig 
känsla i munnen

Snabblösligt förtjockningsmedel som 
är enkelt att använda och ger säker 
sväljning

Amylasresistent för att ge säkrare 
sväljning1

Fresubin®  
Clear Thickener
Genomskinligt förtjockningsmedel som är 
säkrare att svälja

Snabblösligt förtjockningsmedel för mat och dryck för 
patienter med dysfagi

Denna information är avsedd endast för hälso- och sjukvårdspersonal.
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Fresubin Clear Thickener

Näringsdeklaration

Ingredienser

Modifierad stärkelse, xantan, maltodextrin, modifierad cellulosa, naturliga 
smakämnen.

Lättlösligt pulver i en 150 g burk 
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Produktinformation

Livsmedel för särskilda medicinska ändamål: 
Snabblösligt förtjockningsmedel för mat och dryck. Unik amylasresistent 
blandning. Genomskinligt, smak- och luktlöst förtjockningsmedel som är 
stabilt över tid vid förvaring i konstant temperatur. Laktos- och glutenfritt. 
För kostbehandling av patienter med dysfagi.

Bruksanvisning:  
Se tabellen för olika konsistenser. Konsistensen fastställs av 
sjukvårdspersonal efter patientens behov. Mängden av Fresubin Clear 
Thickener som behövs för att uppnå önskad konsistens kan variera 
beroende på vätskan, på typen av maträtt och på temperaturen.

Mängd pulver som behövs för att förtjocka 100 ml vätska. 
* 1 slät skopa = 1,75 g (använd endast medföljande skopa)

Viktigt:  
Ska användas under medicinsk övervakning. Inte lämplig som enda 
näringskälla. Enbart för oralt bruk. Inte lämplig för barn under 3 år. Avsedd 
för användning som förtjockningsmedel för mat och dryck och inte avsedd 
att bidra avsevärt till energiintaget. Produkten innehåller fiber och natrium, 
ta detta i beaktande för den sammanlagda kosten. Säkerställ tillräckligt 
vätskeintag.

Hantering och förvaring:

Häll önskad 
mängd pulver i 
en ren och torr 
behållare.

Tillsätt snabbt 
vätskan.

Rör noggrant 
men försiktigt 
i 20 sekunder 
(för att undvika 
att det bildas 
bubblor) med 
en sked i olika 
riktningar. 

Låt produkten vila 
i 1 minut för att få 
full förtjockning.

Använd omgående efter beredning. 

Användning i varma drycker, varmare än 70 ° C: låt varma drycker svalna 
innan förtjockningsmedlet tillsätts. 

Användning i drycker med kolsyra: rör eller skaka kolsyrade drycker för att 
få bort kolsyran innan förtjockningsmedlet tillsätts. 

För att förtjocka puréer tillsätts tillräcklig mängd av Fresubin Clear 
Thickener så att purén får önskad konsistens. För att skapa en 
blötläggningslösning används 125 ml vätska och 1 skopa Fresubin Clear 
Thickener.

Förvaras torrt i rumstemperatur. Öppnad burk försluts väl, och används 
inom två månader. Förpackad i en skyddande atmosfär. 

Kontraindikationer: 
Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, till exempel vid akut 
gastrointestinal blödning, ileus eller chock, vid svår faryngeal dysfunktion 
med allvarlig aspiration. Använd med försiktighet vid svår organsvikt med 
nedsatt metabolism och svåra former av malassimilation. Inte lämplig för 
patienter med medfödd oförmåga att bryta ned de näringsämnen som finns i 
Fresubin Clear Thickener.

1)  Tillgängliga uppgifter

Innehåll 1 slät skopa 
(1,75 g) 100 g 

Energifördelning kJ  
(kcal)

19,4  
(4,6)

1108  
(264)

Fett  g 0 0

varav mättat fett g 0 0

Kolhydrater g 0,7 41,5

varav sockerarter g 0,02 1,3

varav laktos g 0 0

Fiber g 0,8 48,0

Protein g 0 0,6

   varav kasein/vassle % 0/0 0/0

Salt (Na x 2,5) g 0,07 3,75

Natrium mg/mmol 26/1,1 1500/65,2

Fosfor mg/mmol 3,4/0,1 195/6,3

Krom µg 0,3 15

Energifördelning (E %)
Fett 0 E %, kolhydrater 62,8 E %, fiber 36,3 E %, protein 0,9 E %
Kolhydratkälla: modifierad stärkelse, maltodextrin.
Fiberkälla : xanthan, modifierad cellulosa, modifierad stärkelse.

Fresenius Kabi AB 

Tel: 020-116 68 44 

kundservice@fresenius-kabi.com 

fresenius-kabi.se 

Ordermottagning Tamro: 

tel: 031-767 76 43, e-post: order@tamro.com 

För produktinformation, vänligen kontakta 

Fresenius Kabis medicinska information. 

20 s 60 s

I förpackning om 1x150 g, 
Naturell (824777/7930401) 
Minsta beställningsmultipel Tamro/Apotek: 1x150 g


