
ThickenUp® Clear 
TIPS OCH TRIX

För hälso- och sjukvårdspersonal 



ThickenUp® Clear * kan förbättra livskvaliteten 
hos personer ** med dysfagi. En säker och 
tilltalande dryck ökar möjligheten till ett fullgott 
vätskeintag och minskar därmed risken för 
uttorkning.

Om ThickenUp® Clear används på rätt sätt be
gränsar inte dysfagin längre dryckesvalet, istället 
ökar självbestämmandet och värdigheten när 
det bjuds på valfrihet och smakbredd. I den här 
foldern visar vi exempel på hur!

* ThickenUp® Clear är en FSMPprodukt 
(Food For Special Medical Purposes).

** Ej lämplig för barn under 3 år.

En praktisk vardag med 
THICKENUP® CLEAR

God  livskvalitet genom säkerhet  
och valfrihet  i dryckesvalen



•  Datummärk gärna burken när du öppnar 
den. ThickenUp® Clear håller i två 
månader efter öppnande, därefter kan 
lösningsförmågan avta.

•  Var rädd om skopan som följer med! Du 
behöver den för att doseringen ska bli rätt. 
Spara gärna skopan när burken byts ut och 
ha den i reserv.

•  För bäst resultat: Dosera ThickenUp® Clear 
först och därefter vätskan.

•  ThickenUp® Clear ska röras kraftigt med 
sked i cirka 30 varv.

Följ doserings 
anvisningarna för 
bästa resultat. Det 
är lätt att överdosera  
ThickenUp® Clear. 
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Har du svårt att 
röra eller ska tillreda 
en större mängd 
vätska? Använd en 
mjölkskummare!

i

Tips och trix 
NÄR DU SKA ANVÄNDA THICKENUP® CLEAR

Dosering av  
THICKENUP® CLEAR

1.  Använd måttskopan som finns i förpackningen. Tillsätt först 
den önskade mängden pulver till ett tomt glas eller behållare.

2. Tillsätt sedan vätska.
3. Rör om kraftigt med en sked tills allt löst sig.
4. Låt beredningen vila i 1–2 minuter innan servering.

Per 100 ml 
vätska

SKOPA SKOPOR SKOPOR

KONSISTENS: 
FLYTANDE

KONSISTENS: 
TJOCKFLYTANDE

KONSISTENS: 
GELÉ



Låt stå i kylskåp
•  Drycker som är tillredda med ThickenUp® Clear eftertjocknar inte. Du kan 

därför blanda en tillbringare med dryck och låta stå i kylskåp i upp till ett dygn.

•  Genom att ställa en tillbringare med förtjockat vatten i kylskåpet får du ett 
fantastiskt klart vatten som står sig en hel dag. Vatten som faktiskt ”ser ut 
och smakar som vatten” ger patienten en positiv upplevelse och lust  
att dricka. 

•  Tipsa gärna din patient om att göra likadant hemma. Att tillreda en kanna 
med vatten som kan stå i kylskåpet gör att man kan mäta mängden som 
faktiskt dricks och viktigast av allt: att alltid ha en törstsläckare redo!

•  ThickenUp® Clear löses snabbt i klara vätskor och tar något längre tid i 
övriga vätskor. Låt det ta lite tid, gärna en kort stund i kylskåp. När vätskan 
har fått stå ett tag har ThickenUp® Clear och vätskan homogeniserats. Du 
som vårdpersonal kommer inte att bli besviken och inte heller dina patienter, 
eftersom konsistensen inte ändras.

�Vid�samtidig�undernäring�eller�risk�för�undernäring�kan�du�
byta�ut�mjölk�i�kaffet�mot�en�mjölkbaserad�näringsdryck�som�
exempelvis�Resource®�2.0�vanilj.
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Vanliga frågor och svar
•  Kan man blanda saftkoncentrat i redan förtjockat vatten? Nej, det blir inte 

bra. Blanda saften innan du blandar med ThickenUp® Clear. 

•  Löses ThickenUp® Clear lika bra i varma som kalla vätskor? Absolut. Ibland 
löses pulvret upp snabbare i varma vätskor. 

•  Är ThickenUp® Clear amylasresistent?* Ja, det är det. Därför gör det inget 
om krämen eller soppan tar längre tid att avnjuta. Konsistensen står sig, både 
i munhåla och genom hela sväljprocessen.

•  Kan man blanda ThickenUp® Clear med kolsyrade drycker? Ja, det går bra. 
Ett tips är att röra ut lite av kolsyran innan du blandar med ThickenUp® Clear.

* Amylas är ett enzym som bland annat finns i vår munhåla. Amylasets egenskaper är framför allt att 
spjälka (bryta ner) stärkelse i munnen i syfte att förbereda matspjälkningen. Inom dysfagi talar man om 
amylasresistens som en god egenskap då det ökar stabiliteten av vätskan/tuggan man har i munnen.



ThickenUp® Clear  
OCH NÄRINGSDRYCKER
•  Du kan förtjocka Resource® näringsdrycker med ThickenUp® Clear.  

Mät upp önskad mängd ThickenUp® Clear i ett tomt glas. Tillsätt halva 
mängden av den näringsdryck du önskar förtjocka till glaset. Rör om 
omedelbart tills pulvret löst sig. Tillsätt resterande mängd näringsdryck 
och forsätt att röra om tills pulvret är helt upplöst. Låt beredningen vila 
i upp till 20 minuter och drycken fått önskad konsistens.

•  Om du önskar kräm: Blanda 2 skopor ThickenUp® Clear med 1 dl  
Resource® Addera Plus. Servera gärna med mjölk.

•  Resource® Addera Plus kan även blandas med kolsyrad dryck innan  
den förtjockas med ThickenUp® Clear, detta för variation.

Resource® 
näringsdrycker är 
klassificerade som 

livsmedel för speciella 
medicinska ändamål 
och ska används på 

inrådan av läkare  
eller dietist.



KONSISTENS: 
FLYTANDE

KONSISTENS: 
TJOCKFLYTANDE

KONSISTENS: 
GELÉ



EGNA ANTECKNINGAR

Nestlé Health Science, Box 6026, 102 31 Stockholm.
Tel: 08561 525 00. Vid produktfrågor, ring: 02078 00 20.

www.nestlehealthscience.se

Tack!
Tack�till�alla�er�användare�som�bidragit�med�sina�tips�till� 
denna�folder.�År�av�blandande�och�trixande�ger�resultat! 

 
För�recept�och�serveringsförslag�kontakta� 
din�produktspecialist�eller�oss�direkt.�

Beställningsinformation
Produkterna�kan�köpas�på�apotek�eller�beställas�direkt�från:

Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg
E-post: order@se.nestle.com, Telefon: 020-32 35 00.
Webbshop: www.nestlehealthscience.se/webbshop
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