
NUTRICIA 

Nutilis 
Clear 

Instantní zahušťovadlo  

Rezistentní vůči amyláze 
Rychle zahušťující 
Zachovává přirozený vzhled potraviny/nápoje 
 
Nutilis Clear je zahušťovadlo na bázi xanthanu určené pro potraviny a nápoje. Rychle 
zahušťující prášek neutrální vůně a chuti. Zachovává přirozený vzhled tekutin. Dietní 
potravina pro zvláštní lékařské účely. Určeno k dietnímu postupu při potížích s polykáním 
– dysfagii. Bez lepku a bez laktózy.  Baleno v ochranné atmosféře. 
 

Důležitá upozornění:  Pouze pro enterální použití. Není určeno pro parenterální podávání. 
Pouze pro použití pod lékařským dohledem. Používejte pouze jako zahušťovadlo pro 
potraviny a nápoje. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti do 3 let věku. S 
opatrností používejte u pacientů, kteří mají dietu s omezeným příjmem sodíku.  

 
Návod k použití: K dávkování používejte pouze přiloženou odměrku. Umyjte si ruce, 
používejte čisté nádobí a ujistěte se, že je povrch plechovky čistý. Předepsané množství 
prášku nasypte do sklenice nebo misky. Za stálého míchání pomalu přilévejte 
nápoj/tekutinu. Míchejte, dokud se prášek zcela nerozpustí. Pro zahuštění kašovitých jídel 
přidejte Nutilis Clear přímo do pokrmu, dokud není dosaženo požadované konzistence. 
Každou porci připravujte vždy čerstvou a spotřebujte ji do 2 hodin od přípravy. 
Nespotřebovaný zahuštěný pokrm/nápoj vždy zlikvidujte.  Po každém použití plechovku 
pečlivě uzavřete a uchovávejte ji na suchém a chladném místě (ne v chladničce). Obsah 
spotřebujte do 1 měsíce po otevření. 
 
Počet odměrek potřebných k zahuštění* (1 odměrka = 3 g): 

Množství 
Stupeň 1 
Konzistence  
sirup 

Stupeň 2 
Konzistence 
polotekutina 

Stupeň 3 
Konzistence  
pudink 

200 ml 1 odměrka 2 odměrky 3 odměrky 

*potřebné množství prášku se může mírně lišit v závislosti na teplotě nebo hustotě 
použité tekutiny a požadované viskozitě.  
 
 

 

 

Průměrný obsah ve 100 g prášku: 

Energetická hodnota                                  
Tuky (0 En%)                                                              
z toho nasycené mastné kyseliny                                
Sacharidy (80 En%)                                       
z toho cukry  
 -    laktóza                                                
Vláknina (19 En%)                                         
Bílkoviny (1 En%)                                            
Sůl                                                                      
Minerální látky a stopové prvky 
Sodík                                      
Draslík 
Chloridy 
Vápník 
Fosfor 
Hořčík 

1230 kJ/290 kcal 
0 g 
0 g 

57,6 g 
10,9 g 

- g 
28,0 g 

0,8 g 
3,8 g 

 
1500 mg 

40 mg 
30 mg 

< 20 mg 
50 mg 

< 20 mg 

 
Nutilis má amylázorezistentní vlastnosti pomáhající proti působení enzymu amylázy 
v ústech. Výsledkem je lepší udržení konzistence zahuštěných nápojů v ústech umožňující 
bezpečnější polykání. 
 
Skladování: Uzavřenou plechovku skladujte na suchém a chladném místě (< 25 °C, ne 
v chladničce).  
 
Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky. 
 
Složení: maltodextrin, xanthan, guma guar. 
 
 
Vyrobeno v Liverpoolu, Velká Británie. 
Distributor pro ČR:  
Nutricia a.s., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, infolinka: 800 110 001 
 
 

Obsah: 175 g e 
 


