ThickenUp
Tehokas sakeuttamisjauhe, joka muuttaa
ruoan koostumusta vaikuttamatta sen
makuun
Resource ThickenUp on helposti liukeneva sakeuttamisjauhe, jonka avulla on helppo
muuttaa ruokien ja juomien koostumusta vaikuttamatta niiden makuun.
Resource ThickenUp -valmisteesta on monenlaista hyötyä:

pureskelu- ja nielemisvaikeuksia esimerkiksi aivohalvauk-

• Helppo sekoittaa – ei paakkuunnu

sen tai neurologisen sairauden vuoksi, kuten Parkinsonin

• Turpoaa nopeasti – ei paksuunnu lisää myöhemmin
• Ei aiheuta sivumakua

taudin, MS-taudin ja ALS:n vuoksi, suun tai nielun leikkauksen
jälkeen tai kun potilaan hampaat ovat huonossa kunnossa.
Valmiste sopii aikuisille ja yli 3-vuotiaille lapsille.

• Valmisteen voi pakastaa, sulattaa ja lämmittää ilman,
että rakenne muuttuu
• Jauheen voi sekoittaa suoraan lämpimiin ja kylmiin
juomiin ja soseisiin
• Voidaan käyttää esimerkiksi voileipien tai keksien
hyytelöimiseen

KÄYTTÖ
Resource ThickenUp -valmistetta käytetään dysfagiapotilaiden (nielemisvaikeus) ruokavaliohoitoon. Jauhetta voidaan
käyttää hoidettaessa sekä lapsia että aikuisia, joilla on

ANNOSTELU
Ohjeiden mukaan. Katso seuraavalla sivulla olevaa annostelutaulukkoa.

KÄYTTÖOHJE
Resource ThickenUp vatkataan tai sekoitetaan hitaasti
lämpimään tai kylmään juomaan, keittoon, kastikkeeseen tai
soseeseen. Vatkataan, kunnes jauhe on liuennut kokonaan
ja koostumus on halutunlainen. Jauheen voi sekoittaa myös
sähkövatkaimella. Sekoita hitaalla nopeudella 5–10 sekuntia.

SÄILYTYS
Avaamatonta pakkausta voi säilyttää huoneenlämmössä
parasta ennen -päiväykseen asti. Avattu pakkaus säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa kansi suljettuna.

Terveydenhuollon asiantuntijoille

N O U R I S H I N G P E R S O N A L H E A LT H

ANNOSTELU/100 ml
HUOMAA! Seuraavassa ilmoitetut määrät ovat pelkkä suositus ja valmisteen käytössä on otettava huomioon kukin
nielemisvaikeuksista kärsivä potilas yksilöllisesti.
Annostelu:
Mehukeittomainen
Kiisselimäinen
Juoma
1 rkl (4,5 g)
1,5 rkl
esim. mehu tai tuoremehu		

Vanukasmainen
2 rkl

Sakeat koostumukset
esim. velli, keitto tai kastike

0,5 rkl

1 rkl

1,5 rkl

Soseet
vihanneksista, hedelmistä, lihasta tai kalasta

0,5 rkl

1 rkl

1,5 rkl

RAVINTOSISÄLTÖ		

Muunnettu maissitärkkelys. Saattaa sisältää hivenen maitoa.
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TILAUKSET
Resource ThickenUp -valmistetta voi ostaa apteekista
tai tilata suoraan Oriolasta, puh 010 429 555.
Sähköposti: laakemyynti@oriola.fi

353334

41357

Kivennäisaineet

ThickenUp on pakattu laatikoihin, joissa on 6 x 227 g
purkkia.

Nestlé Health Science, PL 50, 02151 Espoo.
Puh: 010-395 11

www.nestlehealthscience.fi

* ruokalusikallisessa
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