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Ilość płaskich miarek wymaganych do zagęszczenia*
(1 miarka = 3 g)
Objętość

Stopień 1
Konsystencja
syropu

Stopień 2
Konsystencja
kremu

Stopień 3
Konsystencja
budyniu

200 ml

1

2

3

Szybko gęstnieje

Produkt do szybkiego
zagęszczania płynów

Pozwala zachować
przejrzystość

175 g

Wykazuje oporność
na działanie amylazy

E85769J01/PL

*Ilość Nutilis Clear konieczna do zastosowania może się nieco różnić
w zależności od temperatury, gęstości płynu i wymaganej lepkości.

DYSPHAGIA

Produkt na bazie gumy ksantanowej, do zagęszczania płynów (napojów Składniki: maltodekstryna, guma ksantanowa, guma guar.
i pokarmów). Nutilis Clear ma postać białego, bezwonnego, neutralnego w smaku Średnia zawartość w 100 g:
proszku. Szybko gęstnieje. Po dodaniu do napojów lub pokarmów pozwala
zachować ich przejrzystość. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego Wartość energetyczna 1230 kJ Składniki mineralne
290 kcal i pierwiastki śladowe
przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w dysfagii. Produkt
bezglutenowy. Nie zawiera laktozy. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Tłuszcz (0 En%)
0 g Na
1500 mg
w tym
K
40 mg
Ważne informacje: Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do
- Kwasy nasycone
0 g Cl
30 mg
stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Stosować
Węglowodany (80 En%)
57,6 g Ca
<20 mg
wyłącznie do zagęszczania napojów i pokarmów. Produkt nieodpowiedni
w tym
P
50 mg
do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Nie stosować u dzieci
- Cukry
10,9 g Mg
<20 mg
w wieku poniżej 3 lat. Stosować ostrożnie u pacjentów wymagających
Błonnik
(19
En%)
28,0
g
diety niskosodowej.
Białko (1 En%)
0,8 g
3,8 g
Sposób użycia: Używać wyłącznie miarki załączonej do opakowania. Umyć Sól
ręce. Używać czystych naczyń. Upewnić się, że wieczko puszki jest czyste.
Dodać zaleconą ilość proszku do szklanki lub miski. Powoli dodawać płyn, ciągle
Nutilis Clear wykazuje oporność na działanie
mieszając. Mieszać, aż proszek całkowicie się rozpuści. W celu zagęszczenia
amylazy, co pomaga chronić przed aktywnoprzetartych pokarmów, dodawać proszek, aż do uzyskania wymaganej
ścią tego enzymu w jamie ustnej. W konsekonsystencji. Przygotować porcję do spożycia i spożyć w ciągu 2 godzin.
kwencji płyn zagęszczony produktem Nutilis
Niewykorzystaną pozostałość wyrzucić.
Clear lepiej utrzymuje swoją konsystencję
w jamie ustnej, co pomaga w bezpieczniejNajlepiej spożyć przed: na dnie puszki.
szym przełykaniu.
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętej puszce, w chłodnym,
suchym miejscu. Nie przechowywać w lodówce. Po otwarciu przechowywać Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii.
w szczelnie zamkniętej puszce, w chłodnym, suchym miejscu (nie w lodówce) NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00–728 Warszawa
i zużyć w ciągu jednego miesiąca od pierwszego otwarcia puszki.
Serwis Konsumencki: tel.: 22 55 00 155,
175 g
e-mail: serwis@nutriciamedyczna.pl, www.nutilis.pl

