Nutilis Clear

Patented
GepatenteerdeAmylase
amylaseresistente
eigenschappen
Resistant
Features
voor veiliger slikken

F O R S A F E R S WA L L O W I N G

Handig en makkelijk verdikkingsmiddel met amylaseresistente
eigenschappen, draagt bij aan veiliger slikken in alle stadia
van dysfagie.1,2

Aanbevolen bereiding

Neem de benodigde
hoeveelheid Nutilis en
doe dit in een kop,
glas of kom

+

neem de benodigde
hoeveelheid drank,
vloeistof of voeding
en voeg dit toe

+

>10
sec

meng onmiddellijk
gedurende minstens
10 sec met een vork

+

=

<1 min

laat 1 minuut staan
voor consumptie

verdikte (heldere) drank,
vloeistof of gepureerde
voeding

Scan mij voor een instructievideo voor
de bereiding van Nutilis Clear of kijk op
www.nutriciamedical.nl/nutilisclearvideo

Aanbevolen dosering
Aanbevolen dosering Staging-methodiek

Gebruik Nutilis Clear ook met de IDDSI-methodiek

(aantal 3 g maatschepjes nodig voor het verdikken)
*
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Sappen (appel, sinaasappel) 200 ml
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3

Koffie, thee, bouillon

200 ml
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Frisdrank

200 ml

1

2
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Drinkvoeding

We adviseren u gebruik te maken van
onze Nutilis Complete producten voor
uw ondervoede patiënt met dysfagie.

• Consistentie meten
met de IDDSI-methodiek

Scan mij voor
toegang tot deze
informatie of bezoek
www.nutriciamedical.
nl/iddsi

✓

D
 oseeradvies aangepast op basis van brede
gebruikservaringen**

✓

E
 envoudig te gebruiken met Staging en
IDDSI-methodieken

✓

H
 andig 3 g maatschepje met 1,5 g dosering
aan de onderzijde voor nog nauwkeuriger
doseren

Draai
mij
om

* Een maatschepje bevat 3 gram poeder. De benodigde hoeveelheid kan variëren afhankelijk van
de temperatuur of dikte van de vloeistof.
** Gebruikservaringen zijn gedeeld tijdens een adviesraad met 254 logopedisten en 52 diëtisten in Engeland.
1. Vallons, et al. Ann Rehabil Med. 2015;39:772-7.
2. Vallons, et al. Int J Lang Commun Disord. 2015;50:165-75.

Nutilis Clear is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij dysfagie. Te gebruiken
onder medisch toezicht. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor (para)medici.
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PUREED
LIQUIDISED

V
 erbeterde toepassing van Nutilis Clear voor
transparant resultaat
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MINCED & MOIST

• IDDSI-levels voor
andere Nutricia producten

✓
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SOFT & BITE-SIZED
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200 ml

Water
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REGULAR

NA

puddingdikte

IO

vladikte

SIT

siroopdikte

• IDDSI doseeradviezen
voor Nutilis Clear & Powder
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EXTREMELY THICK
MODERATLY THICK
MILDLY THICK
SLIGHTLY THICK

0

THIN

DRINKS

NIEUW

Aan 2 zijden te gebruiken

3 g maatschepje
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STAGE 3
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STAGE 2

TR

STAGE 1

FOODS

Nutilis Clear
✓ Voor heldere dranken, vloeistoffen
en gepureerde voeding
✓ Dextrine-maltose + 2 gommen
(xanthaan en guar)
✓ Blik van 175 g = 58 glazen
*

✓ Nieuw maatschepje en
doseerschema

Staging - of IDDSI-methodiek?
U kunt Nutilis Clear gebruiken met zowel de bekende Staging-methodiek (siroop, vla- en
puddingdikte) als de IDDSI-methodiek voor het verdikken van (heldere) dranken en gepureerde
gerechten. Momenteel werkt de European Society for Swallowing Disorders (ESSD) aan een
wetenschappelijk onderbouwde richtlijn om meer standaardisering te realiseren. ESSD is de
Europese medische vereniging voor dysfagie.

Nutricia biedt u meer...
Een exclusief online platform speciaal ontwikkeld voor (para)medisch professionals.
Blijf op de hoogte over:
Nutricia
Academy

NUTILIS INSTRUCTIEVIDEO’S
ARTIKELEN: laatste nieuws over onze producten, diensten,
evenementen en wetenschappelijke studies uit ons vakgebied.
EVENEMENTEN: kalender van onze opleidingen,
evenementen en congressen.
BIBLIOTHEEK: tools, presentaties, video’s… en meer.
NUTRICIA SMAAKSERVICE
Bestel tot 4 verschillende producten
om uit te proberen

Registreer nu op
www.nutriciamedical.nl/register
Scan mij voor toegang
tot de Nutricia Academy
*

Glazen van 200 ml, siroopdikte.

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact op met onze
diëtisten van Nutricia Medische Voedingsservice:
www.nutriciamedical.nl
medischevoeding@nutricia.com
0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
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