
For helsepersonell 

ThickenUp® er et lettoppløselig, stivelsesbasert 
fortykningsmiddel i pulverform som gjør det enkelt 
å konsistenstilpasse mat og drikke, uten at smaken 
endres.

THICKENUP® HAR FLERE FORDELER:
• Lett å blande – klumper ikke 
• Tykner raskt  
• Gir ingen bismak
•  Kan fryses, tines og varmes opp uten å  

miste konsistensen
• Kan blandes direkte i både varme og kalde  
 drikker og puréer 
• Kan brukes til å gelépreparere for eksempel  
 smørbrød eller kjeks

BRUKSOMRÅDE
ThickenUp® brukes som kostbehandling av 
 pasienter med dysfagi. Pulveret kan brukes til 
både barn (over 3 år) og voksne ved for  eksempel 
medfødte tygge- og svelgeproblemer, slag, 
nevrologiske lidelser som Parkinson, MS og 
ALS, kirurgiske inngrep i munn og svelg og ved 
dårlig tannstatus.1 Doseres ifølge anbefaling, 
se  doseringstabell på neste side.  

THICKEN UP®

Effektivt fortykningsmiddel som endrer konsistens  
av mat og drikke uten å endre smaken 

ThickenUp® et næringsmiddel til spesielle 
 medisinske formål og skal brukes under medisinsk  
tilsyn. Kun til oralt bruk. Ikke egnet som eneste 
næringskilde. 

ThickenUp® vispes eller blandes langsomt i varme 
eller kalde drikker, supper, sauser eller puréer.  
Visp til pulveret er helt oppløst og ønsket konsistens 
er oppnådd. Pulveret kan eventuelt blandes ved 
hjelp av en mikser. Kjør i så fall på lav hastighet i 
5–10 sekunder. 

OPPBEVARING 
Oppbevares tørt og svalt, ikke over normal rom-
temperatur. Åpnet forpakning bør lukkes godt og 
brukes innen 8 uker.

REFERANSER: 1. Cichero JA. Hydration management in patients
with dysphagia. Clinical Nutrition Highlights 2012;8(3).

LANG ERFARING  
PÅ BRUK I STORKJØKKEN

• Passer godt i matlaging

• Tykner umiddelbart

• Påvirker ikke smak



SLIK BLANDER DU THICKENUP® 
Benytt et knivblad for strøken spiseskje.

DOSERING MED 200 ML VÆSKE (VANN, JUICE**, TE, KAFFE)  
1 strøken spiseskje = 4,5 g pulver

NIVÅ 1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

NIVÅ 4

2 spiseskjeer

1,5 spiseskje

2,5 spiseskjeer

3 spiseskjeer***

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 ga�el eller skje. Kan ikke
drikkes fra et glass, siden tregt-rennende væske.
Fungerer ikke med sugerør. Krever ikke tygging.

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

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

MINIMALT
TYKK

LITT
TYKK

EKSTREMT
TYKK

MODERAT
TYKK

Under rask omrøring, tilsett 
langsomt ThickenUp® til varm 
eller kald væske eller mat. 

Rør om med en gaffel eller visp  
til pulveret er helt oppløst og  
ønsket konsistens er oppnådd.* 

NÆRINGSDEKLARASJON  per 4,5 g* per 100 g

Energi kcal 16,4 364 
kJ 69,7 1548

Fett (<0,5 E%) g - <0,15
– hvorav mettet fett g - <0,10

Karbohydrater (99 E%) g 4,1 90 
– hvorav sukkerarter g <0,090 <1,9

Kostfiber (<0.5 E%) g - <1,0

Protein (<0,5  E%) g - <0,50

Salt g <0,020 <0,50

MINERALER 
Natrium mg <9,0 <200

*per spiseskje

BESTILLING 

Produktet kan kjøpes via apotek, 
bandagist eller leverandør av medisinsk 
forbruksmateriell. Grossister bestiller hos: 
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg

Bestilling: orders@no.nestle.com 
Spørsmål ang. bestilling: 
kundeservice@no.nestle.com

Kundeservice produktinformasjon: 
nestlehealthscience@no.nestle.com 
Tlf. kundeservice: 800 31 425  

FORPAKNING BEST.NR. VARENR.
ThickenUp®  99 97 27 90 67 77

MINSTE BESTILLINGSENHET: 1x 227 g

INGREDIENSER

Modifisert stivelse (mais). Inneholder ikke melk. 
Glutenfri. 

Kontroller alltid informasjonen på forpakningen  
før bruk.

Halal-sertifisert
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Nestlé Health Science,  
postboks 683, Skøyen, 0214 Oslo
Tlf. 67817400. Ved produktspørsmål: 81568332
www.nestlehealthscience.no

*Vann med mye mineraler kan ta opptil till 5 minutter å fortykke. Melk og 
melkelignende næringsdrikker kan ta opp til 20 minutter til ønsket fortyk-
ningsnivå er oppnådd.
**Fortykningsnivå kan variere avhengig av produsent og merke. 
***Nivå 4, Ekstremt tykk, er basert på IDDSI Spoon Tilt Test. Det er opp til 
den personen som administrerer ThickenUp® og forsikre seg om at 
væsken blandes ut til passende konsistens. Ved tilberedning av mat, 
tilsett ThickenUp® etter behov, for å oppnå ønsket konsistens.




