
For helsepersonell

TIPS OG TRIKS
ThickenUp® Clear



En praktisk hverdag med
THICKENUP® CLEAR

God livskvalitet gjennom sikkerhet 
og valgfrihet ved valg av drikke

ThickenUp® Clear* kan forbedre livskvaliteten  

hos personer** med dysfagi. En sikker og 

tiltalende drikk øker mulighetene til et fullgodt 

væskeinntak og reduserer dermed risikoen 

for dehydrering. 

Dersom ThickenUp® Clear brukes på riktig måte, 

 vil ikke dysfagi sette begrensninger ved valg av  

drikke. Istedet øker selvbestemmelsen og verdig

heten ved større valgfrihet og smaksbredde.  

I denne brosjyren viser vi eksempler på hvordan! 

*ThickenUp® Clear er et næringsmiddel til spesielle  medisinske 

formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Beregnet til 

 kostbehandling av pasienter med dysfagi.

**Egnet fra 3 år.

Tips og triks 

Dosering

• Skriv dato på ThickenUp® Clear boksen når den åpnes. Innholdet er holdbart 

i 8 uker etter at den er åpnet. Deretter kan oppløsningsevnen reduseres.

• Pass på måleskjeen som følger med i boksen. Denne trenger du for korrekt 

dosering. Ved dosering bruk strøken måleskje, for korrekt mengde. 

• For best resultat: Dosér ThickenUp® Clear først og tilsett deretter væsken. 

Ikke tilsett ytterligere pulver til blandingen etter at den er fortykket en gang.

• Pass på at glasset, vannmuggen eller begeret har en jevn bunn slik at 

pulveret blir helt oppløst. 

IDDSI*-NIVÅER
TIDLIGERE

FORTYKNINGS-
NIVÅER

FLYTENDE

TYKTFLYTENDE

GELÉ

ANTALL 
MÅLESKJEER  
PER 200 ml**

 

 

x2

x1

x4

x6***

*International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. Les mer på: www.iddsi.org. **For å fortykke 100 ml væske, halver mengde ThickenUp® clear som angitt i doseringstabellen. 
***IDDSI Nivå 4, er basert på Spoon Tilt Test. Det er opp til den personen som administrerer ThickenUp® Clear og forsikre seg om at væsken blandes ut til passe konsistens.

BESKRIVELSE AV IDDSI-NIVÅER

Renner raskt av fra en skje. Lett anstrengelse 
kreves for å drikke denne konsistensen gjennom 
et sugerør (5,3 mm i diameter).

Spises vanligvis med gaffel eller skje. Kan ikke 
drikkes fra et glass, siden tregt-rennende væske. 
Fungerer ikke med sugerør. Krever ikke tygging.

Tykkere enn vann. Renner gjennom sugerør, 
sprøyte og smokk.

Kan drikkes fra et glass. Kan spises med skje. 
Moderat anstrengelse med sugerør.

NIVÅ 1:
MINIMALT TYKK

NIVÅ 2:
LITT TYKK

NIVÅ 3:
MODERAT TYKK

NIVÅ 4:
EKSTREMT TYKK

Doseringstabellen nedenfor viser antallet måleskjeer per 200 ml væske 

(f.eks. vann, juice, te, kaffe). 1 strøken måleskje = 1,2 g pulver.

Tilsett først  
ønsket mengde 

pulver i et 
tomt glass eller 

beholder.  

Tilsett  
deretter væske.

Rør blandingen 
sammen til alt 
pulver er helt 

oppløst. 

La blandingen 
hvile i 120 

minutter, avhengig 
av væske. Rør lett 

rundt og server.



I løpet av ett døgn mister kroppen væske og det er derfor viktig med  
daglig påfyll. Personer som lider av dysfagi kan ha et begrenset mat- og 
væskeinntak og derved lettere rammes av uttørking og underernæring. 

Oppbevares i kjøleskap/fryser
• Ha alltid en tørsteslukker klar! Drikker som er ferdig tilberedt med ThickenUp® 

Clear etterykner ikke. Du kan derfor blande en mugge med drikke og la den stå  

i kjøleskapet i ett døgn.

• Gi pasienten en positiv opplevelse og lyst til å drikke! For å få et krystallklart 

resultat av klare drikkevarer, la den fortykkede væsken stå i kjøleskapet i minst 

30 minutter. 

• Fortykning av kullsyreholdig drikke som oppbevares i kjøleskapet – gir et godt  

og friskt resultat. Husk på å røre ut litt av kullsyren før du fortykker drikken.

• Fortykning av isbiter eller is og oppbevar i fryseren! Bland 1 dl vann eller 

 ferdigblandet juice med 3 måleskjeer ThickenUp® Clear. Hell i former og frys 

ned i minst 6 timer. Perfekt å ta frem når du har lyst på en iskald drikk eller is.

• Mål ønsket mengde ThickenUp® Clear i et tomt glass. Hell halvparten av en flaske 

med næringsdrikk du ønsker å fortykke i glasset. Rør om umiddelbart til pulveret 

er oppløst. Hell i resten av næringsdrikken og fortsett omrøring til pulveret er helt 

oppløst. La drikken hvile i opptil 20 minutter og drikken har fått ønsket konsistens. 

• Næringsrik jordbær- og bringebær milkshake: Miks 1 dl Resource® Komplett 

Næring 1,5 JordbærBringebær, 0,5 dl melk, 3 stk friske jordbær og 1 måleskje 

ThickenUp® Clear. Hell opp i et glass og la det hvile kjøleskapet i 20 minutter 

før servering.  

• Proteinrik aprikosgrøt: Mål opp 0,5 dl mikset havregryn, 1 dl vann, 0,5 ts kanel og 

en klype salt i en kasserolle. Kok opp på svak varme til grøten tykner. Avkjøles noe. 

Tilsett 1 dl Resource® Protein Aprikos og 3 måleskjeer ThickenUp® Clear. La det 

stå i 20 minutter før servering. Grøten kan gjerne toppes med moset banan. 

• Sjokolademousse drøm: Bland 3 måleskjeer ThickenUp® Clear med 1 dl 

 Resource® 2.0+fibre Sjokolade (romtemperert) og 15 g smeltet mørk sjokolade. 

La hvile i 20 minutter. Pisk 0,5 dl fløte og bland inn i moussen. Server gjerne med 

mosede jordbær.

• Bananis: Miks 1 dl Resource® Protein Vanilje, 1 banan og 3 måleskjeer   

ThickenUp® Clear. La hvile i 20 minutter. Hell i isbitformer og frys i minst 6 timer.

Resource®  
næringsdrikker er  

næringsmidler til spesielle 
medisinske formål og skal 

brukes under medisinsk tilsyn. 
Egnet for kostbehandling  

av pasienter med  
underernæring eller i risiko  

for underernæring. 

ThickenUp® Clear og næringsdrikker 



Like klar væske uavhengig av dosering

Dosering med 200 ml væske, for eksempel vann, te, kaffe.

• Kan saftkonsentrat blandes i allerede fortykket vann? Nei, det blir ikke bra. Bland 

saften først, som du deretter tilsetter i glasset/beholderen med ThickenUp® Clear. 

• Vil ThickenUp® Clear løses opp like bra i varme som kalde væsker?  

Absolutt. Av og til løses den raskere opp i varme væsker. 

• Er ThickenUp® Clear amylaseresistent?* Ja, det er den. Derfor gjør det ingenting 

om matinntaket tar lengre tid. Konsistensen holder seg, både i munnhulen og  

 gjennom hele svelgeprosessen.

• Kan ThickenUp® Clear blandes med kullsyreholdige drikker? Ja, det går helt fint. 

Pass på er å røre ut litt av kullsyren før du blander i ThickenUp® Clear.  

• Kan fortykket væske oppbevares på termos? For de kaffetørste går det  

helt utmerket å fortykke kaffe, te eller sjokoladedrikk og helle på en termos.  

Perfekt å ta med på tur.  

• Hvor raskt virker ThickenUp® Clear? ThickenUp® Clear løses raskt opp i klare 

væsker, men tar noe lengre tid i øvrige væsker, som f. eks. melk og melkelignende 

næringsdrikker. Beregn ca 120 minutter, avhengig av type væske.  

• Er det mulig å fortykke mat med ThickenUp® Clear? Ja, det går helt fint å fortykke 

f. eks. supper, sauser og puréer med ThickenUp® Clear. 

• Hvor lenge er ThickenUp® Clear holdbar? Åpnet forpakning bør lukkes godt og 

brukes innen 8 uker. Tilberedt produkt oppbevares tildekket og brukes innen  

4 timer ved oppbevaring i romtemperatur eller innen 24 timer ved oppbevaring  

i kjøleskap.

Vanlige spørsmål og svar 

*Amylase er et enzym som blant annet finnes i munnhulen. Amylaseegenskapene er først og fremst å spalte (bryte ned) stivelse 
i munnen med det formål å forberede fordøyelsen. Innenfor dysfagi snakker man om amylaseresitens som en god egenskap da 
resistensen øker stabiliteten av væsken/matbiten man har i munnen. 

MODERAT 
TYKK

EKSTREMT  
TYKK

MINIMALT  
TYKK

LITT TYKK



Nestlé Health Science, postboks 684, Skøyen, 0214 Oslo.  

Besøksadresse: Hoffsveien 1A, 0275 Oslo Tlf. 67817400

www.nestlehealthscience.no N
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EGNE NOTATER

Takk!
Takk til alle brukere som har bidratt med tips til denne brosjyren.  

Flere års erfaring gir resultater!

Produktspørsmål
Har du spørsmål om ThickenUp® Clear?  
Vennligst ta kontakt med kundeservice:  

E-post: nestlehealthscience@no.nestle.com, Telefon: 800 31 425.

Bestillingsinformasjon
Produktet kan kjøpes via apotek, bandagist eller leverandør  

av medisinsk forbruksmateriell. Grossister bestiller hos: 
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: orders@no.nestle.com 


