
Tydliga resultat som uppmuntrar 
patientens compliance: ger en aptitlig 
förtjockad konststens där mat och 
dryck behåller sin ursprungliga smak

Amylasresistens ger en stabil 
konsistens över tid och säkerställer en 
säker sväljning hos patienten

Den jämna konsistensen ger en 
behaglig munkänsla

Thick&Easy™ Clear
En glasklar lösning för säker sväljning

Snabblösligt gummibaserat förtjockningsmedel för mat och 
dryck. För kostbehandling av patienter med dysfagi.

Denna information är avsedd endast för hälso- och sjukvårdspersonal.



Thick&Easy Clear

Näringsdeklaration Produktinformation

Livsmedel för särskilda medicinska ändamål: 
Snabblösligt förtjockningsmedel för mat och dryck. Gummibaserat. Amylasresistent. 
Ger ett glasklart resultat, utan att påverka smak. Laktos- och glutenfritt. För 
kostbehandling av patienter med dysfagi.

Dosering:  
Används efter behov - se bruksanvisning.

Viktigt:  
Ska användas under medicinsk övervakning. Inte lämplig som enda näringskälla. För 
oralt bruk. Inte lämplig för barn under 3 år. Avsett som förtjockningsmedel för mat 
och dryck, inte avsett att bidra avsevärt till energiintaget. Produkten innehåller fiber 
och natrium, övervaka det totala födointaget. Säkerställ tillräckligt vätskeintag.

Ej för parenteralt (i.v.) bruk!

Hantering och förvaring:  
Förvaras torrt i rumstemperatur. Öppnad förpackning bör användas inom 2 månader. 
Återslut efter öppnandet.

Kontraindikationer: 
Inte lämplig när enteral nutrition inte är tillåten, till exempel vid akut gastrointestinal 
blödning, ileus och chock, eller om en bedömning av sväljförmågan visar grav 
svalgdysfunktion med risk för svår 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 
Thick&Easy Clear.

Ingredienser

Maltodextrin, xantangummi, förtjockningsmedel karragenan (E 407), 
sötningsmedel erytritol (E 968).

Snabblösligt pulver i burk à 126 gram
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Smaker

Smaklös.

I förpackning om 1x126 g (841271/7199401).

Minsta beställningsmultipel Tamro/Apotek: 1x126 g.

Genomsnittliga värden per 100 g pulver per 1,4 g pulver  
(1 skopa)

Energivärde kJ  
(kcal)

1221  
(291)

17  
(4)

Fett  g < 0,1 < 0,01

varav mättat fett g < 0,1 < 0,01

Kolhydrater g 57 0,8

varav sockerarter g 1,8 0,03

   varav laktos mg < 30 < 0,42

Fiber g 31 0,44

Protein g 0,9 0,01

   varav kasein/vassle % - -

Salt (Na x 2,5) g 3,4 0,05
Mineralämnen
Natrium mg 1344 19
Kalium mg 449 6
Magnesium mg 23 0,3

Kolhydratkälla: maltodextrin, xantangummi, karragenan
Kostfiberkälla: xantangummi, karragenan

 

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. 

Användning i mat och dryck

Se tabell för förtjockningsnivå. Nivån som krävs bör fastställas av vårdpersonal. 
Den mängd Thick & Easy Clear som behövs för att uppnå önskad förtjockningsnivå 
kan variera beroende på typ av mat eller dryck samt på en given temperatur. 

  i 200 ml vätska:
IDDSI nivå 2: lätt trögflytande                                                                 2 skopor
IDDSI nivå 3: trögflytande                                                                        4 skopor
IDDSI nivå 4: mycket trögflytande/puré                                                 6 skopor

Använd enbart den medföljande skopan. En struken skopa innehåller 1,4 gram.

Förberedelse:
1.  Använd den medföljande skopan i burken 
2. Häll den rekommenderade mängden skopor med pulver i ett tomt och torrt glas
3. Tillsätt 200 ml önskad vätska i glaset, rör om snabbt med en visp eller gaffel tills
    pulvret är upplöst
4. Låt stå i 2-3 minuter 

Använd omedelbart efter beredning. Använd inte i drycker > 70 ° C. 
Låt heta drycker svalna vid behov.


