CONDENSE DCN
MÓDULO DE CARBOIDRATO PARA NUTRIÇÃO
ENTERAL OU ORAL À BASE DE AMIDO
DE MILHO MODIFICADO
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:
Módulo de carboidrato à base de amido de milho modificado. Este
produto tem como principal finalidade, espessar preparações
líquidas para facilitar seu consumo por pacientes com problemas de
disfagia, idosos ou pacientes com dificuldades de deglutir, evitando
assim o risco de aspiração e de sufocamento. Confere aos alimentos
a consistência desejada de xarope, semi-líquida ou semi-sólida. Não
altera a cor, sabor e textura dos alimentos; e é estável em preparações quentes ou frias.
INDICAÇÕES:
• Pacientes com disfagia associada ao estresse, à ansiedade,
depressão ou doença neurológicas;
• Pacientes com doenças neuromusculares;
• Pacientes com Parkinson;
• Pacientes com algum tipo de obstrução física na faringe;
• Pacientes inapetentes.

PRODUTOS REFERÊNCIA:
RESOURCE THICKEN UP CLEAR
(NESTLÉ)
Lata de 125 g
Maltodextrina, goma xantana e
gelificante cloreto de potássio;
sabor neutro
ESPESSA MAIS (MAISCARE)
Pote de 150 g
Maltodextrina, goma xantana
e gelificante cloreto de potássio;
sabor neutro

CONSISTÊNCIA

QUANTIDADE PARA 200mL

Xarope
Mel
Pudim

6g (1 ½ medida dosador)
8g (2 medidas dosador)
12g (4 medidas dosador)

INGREDIENTE: Amido de milho modificado.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, SOJA E OVO.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
USAR SOB ORIENTAÇÃO DE NUTRICIONISTA E/OU MÉDICO.
USO EXCLUSIVO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. PROIBIDO O USO
VIA PARENTERAL.
Apresentação: Lata de 300 g.
MODO DE PREPARO E ADMINISTRAÇÃO:
O produto pode ser adicionado em água, sucos ou outros alimentos
frios ou quentes. Misture-o até que esteja totalmente dissolvido. Se
desejar, utilize o liquidificador ou processador de alimentos. Aguarde
de 30 segundos a 1 minuto para completar o espessamento. Cuidados especiais de higiene devem ser instituídos para evitar a contaminação do produto durante o preparo e administração. A quantidade
recomendada deve obedecer às necessidades energéticas do
paciente.

NUTILIS (DANONE)
Lata de 300 g
Amido de milho modificado instantâneo,
gomas tara, xantana e guar, sabor neutro
THICK EASY (HORMEL)
Lata de 225 g
Maltodextrina e amido de milho
modificado, sabor neutro
BIOSEN (NUTRISENIOR)
Pote de 400g
Amido de milho modificado, sabor neutro.
MAX SPERSE (NUTERAL)
Pote de 225g
Amido de milho modificado, sabor neutro

