
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Nutilis Clear preparat zagęszczający 175 g
 

Cena: 79,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 175 g

Postać Proszki

Producent NUTRICIA

Rodzaj rejestracji Żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Nutilis Clear w postaci proszku jest produktem powstałym na bazie gumy
ksantanowej. Ma on postać bezwonnego i neutralnego w smaku proszku w kolorze białym. Jego właściwości sprawiają, że bardzo
szybko gęstnieje, ale jednocześnie nie zmienia przejrzystości napojów i pokarmów, do których jest dodawany. W składzie produktu nie
znajduje się gluten ani laktoza. Mogą z niego korzystać wegetarianie.

Na co jest Nutilis Clear? Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosuje się w celu zagęszczania pożywienia i napojów.
Produkt zalecany jest pacjentom zmagającym się z dysfagią przełykową lub ustno-gardłową bądź problemami z przełykaniem. Proszek
Nutilis Clear ułatwia przełykanie płynów i pokarmów, umożliwiając utrzymanie ich w odpowiedniej konsystencji. Produkt może
zapewniać pacjentom większy komfort przy dysfagii, sprawiając, że spożywane płyny i produkty będą dla nich łatwiejsze do połknięcia.

W opakowaniu znajduje się 175 g proszku Nutilis Clear. W skład produktu wchodzi guma ksantanowa, maltodekstryna i guma guar. 100
g proszku Nutilis Clear ma 290 kcal, a szczegółową wartość odżywczą produktu sprawdzić można na jego opakowaniu.

Jak stosować żywność specjalnego przeznaczenia medycznego Nutilis Clear? Produktu należy używać pod nadzorem lekarza. Liczbę
dodawanych do płynu miarek proszku Nutilis Clear należy dostosować do potrzeb pacjenta. Przed każdym skorzystaniem z produktu
powinno się umyć ręce, a także przygotować czyste naczynie. Zalecaną ilość proszku Nutilis Clear należy wsypać do płynu, a całość
dobrze wymieszać aż do rozpuszczenia się proszku. Aby osiągnąć konsystencję syropu, wystarczy zmieszać 1 płaską miarkę Nutilis
Clear z 200 ml płynu. Do uzyskania konsystencji kremu wykorzystać należy 2 płaskie miarki proszku i 200 ml wody, a do uzyskania
konsystencji budyniu potrzebne będą 3 płaskie miarki proszku oraz 200 ml płynu. Podobnie należy postępować z zagęszczaniem
pokarmu: dodawać do niego odpowiednią ilość proszku i mieszać aż do osiągnięcia oczekiwanej konsystencji. Porcja przygotowanego
zagęszczonego płynu lub pokarmu powinna zostać spożyta w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. Jeśli po spożyciu zostanie część porcji,
powinna ona zostać wyrzucona – nie nadaje się do przechowywania.

Nie w każdym przypadku zalecane jest stosowanie proszku Nutilis Clear, ponieważ istnieją ku temu również przeciwwskazania. Wyrób
nie powinien być stosowany przez dzieci w wieku poniżej 3 lat. Z ostrożnością należy podejść także do jego stosowania przez osoby na
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niskosodowej diecie. Nutilis Clear jest żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, która nie może stanowić jedynego źródła
pożywienia, a jedynie zagęszczać żywność i płyny. Zawsze należy korzystać z produktu pod nadzorem lekarza. Żywność specjalnego
przeznaczenia medycznego nie jest przeznaczona do stosowania pozajelitowego. Proszek Nutilis Clear powinien być zawsze
przechowywany w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Nie wymaga przechowywania w lodówce, jednak należy trzymać go w miejscu
chłodnym i suchym. Po otwarciu zaleca się zużycie produktu w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

Składniki
maltodekstryna, guma ksantanowa, guma guar.

Wartość odżywcza 100 g: 
Wartość energetyczna 1217 kJ/ 290 kcal
Tłuszcz (0 En%) 0 g, w tym

Kwasy nasycone 0 g

Węglowodany (80 En%) 57,6 g, w tym

Cukry 3,7 g

Błonnik (19 En%) 28,0 g
Białko (1 En%) 0,8 g
Sól 3,8 g
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe 
Sód 1500 mg
Potas < 40,0 mg
Chlorek < 30,0 mg
Wapń < 20,0 mg
Fosfor < 50,0 mg
Magnez < 20,0 mg

Masa netto
175 g

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętej puszcze, w chłodnym, suchym miejscu. Nie przechowywać w lodówce. Po otwarciu
przechowywać w szczelnie zamkniętej puszcze, w chłodnym, suchym miejscu (nie w lodówce) i zużyć w ciągu jednego miesiąca od
pierwszego otwarcia puszki.

Producent
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii.
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
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