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Streszczenie 
Możliwość prawidłowego i bezpiecznego połykania oraz jedzenia jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb 
człowieka. Zaburzenia połykania stanowią multidyscyplinarny problem, wymagający współpracy wielu specjalistów, 
do których zaliczyć należy: lekarza rodzinnego, geriatrę, laryngologa, foniatrę, gastrologa, dietetyka, neurologa, 
radiologa, logopedę oraz fizjoterapeutę. Utrata zdolności do bezpiecznego jedzenia i połykania oraz utrata 
przyjemności, jaką stanowi jedzenie, może nieść daleko idące konsekwencje związane z jakością życia oraz zacho-
waniem zdrowia osób starszych. W pracy omówiono patomechanizmy procesu połykania, objawy oraz podstawowe 
postępowanie dietoterapeutyczne w dysfagii, mające główne znaczenie dla zapobiegania jej śmiertelnym 
powikłaniom. 
 
Słowa kluczowe: dysfagia, dietoterapia, starość 
 

Abstract 
To be able to securely and properly swallow and eat is one of the most basic human needs. Swallowing disorders  
are a multidisciplinary problem that requires the cooperation of many specialists, such as general practitioner, 
geriatrician, an ENT specialist, phoniatrist, gastroenterologist, nutritionist, neurologist, radiologist, physiotherapist 
and speech therapist. Loss of the ability to eat and swallow safely as well as a loss of pleasure which is eating, can 
carry far-reaching implications influencing the quality of life and the preservation of health of the elderly. The paper 
discusses pathomechanisms of the process of swallowing, the symptoms and basic dietotherapy in dysphagia that 
are of the major importance in prevention of its fatal complications. 
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Wstęp  

Połykanie jest procesem polegającym na sekwencji 
zjawisk angażujących struktury mięśniowe oraz recepto-
ry unerwione przez odpowiednie mięśnie czaszkowe.  
W jego integracji uczestniczą ośrodki korowe oraz 
pniowe [1-3]. 

Połykanie jako akt fizjologiczny przebiega w trzech 
fazach, tj. ustnej, gardłowej oraz przełykowej [2,4,5]. 
Pierwsza, ustna faza przełykania, kontrolowana jest 
przez ośrodkowy układ nerwowy, zależny od koordynacji 
nerwowo-mięśniowej na poziomie gardła oraz górnego 
zwieracza przełyku [6,7]. Podlegająca świadomej kontroli 
faza ustna przebiega dwuetapowo. Rozpoczyna ją faza 
przygotowawcza, w której następuje rozdrabnianie 
pokarmu, przeżuwanie i mieszanie go ze śliną. Po niej  
 

 
 
następuje faza ustna właściwa, tj. przesunięcie kęsa  
pokarmu w kierunku gardła. Aby faza przygotowawcza 
przebiegła właściwie, niezbędne są sprawność i koordy-
nacja zwarcia warg, sprawne ruchy języka, właściwe 
napięcie mięśni policzków [8]. Faza ustna kończy się gdy 
kęs pokarmu zostaje przesunięty poza łuki podnie-
bienne. Wówczas rozpoczyna się trwająca 0,3 sekundy 
odruchowa faza połykania [5]. W drugiej fazie, gardło-
wej, następuje przesunięcie kęsa pokarmu przez jamę 
gardła do przełyku. Podczas tego aktu jama nosowa jest 
zamykana w wyniku uniesienia podniebienia miękkiego 
(od 1 do 3 sekund). W przeciwieństwie do fazy pierwszej 
– gardłowa ma charakter odruchu bezwarunkowego 
[1,9]. Faza trzecia, tj. przełykowa, inicjowana jest po-
przez otwarcie górnego zwieracza przełyku. Uformowa-
ny w fazie przygotowawczej kęs pokarmu, przy pomocy 
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ruchów perystaltycznych, przesuwany jest w kierunku 
dolnego zwieracza przełyku. Ostatnim etapem tej fazy 
jest otwarcie dolnego zwieracza przełyku. Trwająca od  
4 do 10 sekund faza przełykowa również jest niezależna 
od woli. Za właściwy jej przebieg odpowiada regulacja 
nerwowo-mięśniowa oraz prawidłowa budowa przełyku 
i połączenia żołądkowego [1,5].  
 
Zaburzenia połykania  

Zaburzenia połykania (dysfagia) definiuje się jako 
trudności w przyjmowaniu i przechodzeniu kęsów 
pokarmów, niekiedy płynów oraz śliny z jamy ustnej do 
gardła i przełyku oraz dalej do żołądka [5]. Dysfagia 
może oznaczać również dyskomfort w połykaniu jako 
objaw uszkodzeń morfologicznych górnego odcinka 
przewodu pokarmowego lub zaburzeń czynnościowych 
układu mięśniowego i nerwowego [8,10].  

Diagnostyka i leczenie dysfagii stanowi wielodyscy-
plinarny problem, wymaga współpracy wielu specja-
listów, do których zaliczyć należy: lekarza rodzinnego, 
geriatrę, laryngologa, foniatrę, gastrologa, dietetyka, 
neurologa, radiologa, logopedę oraz fizjoterapeutę [10]. 

Częstość zaburzeń połykania w populacji ogólnej 
szacuje się na poziomie około 7% [11]. Odsetek ten 
rośnie wraz z wiekiem [2,12,13] i u osób w podeszłym 
wieku sięga 33-40% [3,14].  

Klinicznie można wyróżnić trzy postaci dysfagii, 
analogiczne do wyżej opisanych faz aktu połykania [8]. 
Zaburzenia połykania można również podzielić na: dysfa-
gię górną (ustno-gardłową), w wyniku braku koordynacji 
fazy ustnej i gardłowej zaburzony zostaje ruch kęsa 
pokarmowego; dysfagię dolną (przełykową) [10] oraz 
dysfagię mechaniczną, w której występuje przeszkoda 
organiczna; dysfagię czynnościową, występującą w prze-
biegu schorzeń somatycznych, nerwic jednak bez podło-
ża organicznego; odynofagię, tj. bolesne przełykanie 
zaburzające każdą z 3 faz połykania [1,8,10].  

W każdej z faz zaburzenie procesu połykania może 
nastąpić na skutek jednego z trzech mechanizmów: 

- zwężenia mechanicznego,  
- stanu zapalnego,  
- uszkodzenia przewodnictwa nerwowo-mięśnio-

wego.  
Istnieją sytuacje kliniczne, w których współwystę-

pują dwa, a nawet trzy mechanizmy [1]. 
 
Etiologia 

Czynniki etiologiczne powstawania dysfagii są 
bardzo zróżnicowane i zależne od fazy procesu poły-
kania, w której występują [5]. Wśród przyczyn dysfagii  
w fazie ustnej wyróżnia się: schorzenia neurologiczne, 
wady rozwojowe, uszkodzenia mechaniczne, stany 
zapalne błony śluzowej jamy ustnej w tym grzybice, 

zaburzenia pracy gruczołów ślinowych czy nowotwory 
oraz napromienianie [1,15].  

Do najczęstszych przyczyn utrudnienia połykania  
w fazie gardłowej zalicza się: schorzenia nerwowo-
mięśniowe, nowotwory naciekające podstawę czaszki 
[1], stany po zabiegach operacyjnych gardła oraz krtani, 
napromienianie, schorzenia obwodowego i ośrodko-
wego układu nerwowego (choroby demielinizacyjne, 
polineuropatie, neuropatie).  

Za pojawienie się dysfagii w fazie przełykowej 
odpowiadają między innymi: zaburzenia ruchowe 
przełyku, guzy śródpiersia, pakiety przerzutowo zmienio-
nych węzłów chłonnych na szyi, choroby neurologiczne, 
przetoki tchawiczo-przełykowe, jak również zwężenia  
i uchyłki przełyku [1,5,8]. Wśród przyczyn dysfagii fazy 
przełykowej wyróżnia się także refluks przełykowy oraz 
łagodne zwężenia przełyku. Rzadszą przyczyną dysfagii 
jest niedobór żelaza oraz hiperkalcemia [1,16]. 
 
Dysfagia neurogenna 

Zaburzenia połykania, występujące w przebiegu 
chorób neurologicznych, nazywane są dysfagią neuro-
genną. To właśnie choroby neurologiczne są najczęstszą 
przyczyną dysfagii w populacji ogólnej, a w ich 
następstwie dochodzi do potencjalnie śmiertelnych 
klinicznych konsekwencji, takich jak niedożywienie, 
odwodnienie oraz zachłystowe zapalenie płuc. Wczesne 
rozpoznanie dysfagii i podjęcie odpowiednich działań 
terapeutycznych istotnie zmniejsza ich potencjalne 
ryzyko [11]. Dysfagia neurogenna w zależności od 
schorzenia występuje kolejno u 48-100% pacjentów 
chorych na stwardnienie boczne zanikowe, u 85% 
pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi, u 80% 
osób długotrwale niedotlenionych oraz z udarami 
mózgu, u 70% pacjentów z urazami czaszkowo-
mózgowymi oraz dystrofią mięśniową oraz u 50% 
pacjentów z chorobą Parkinsona [5,17]. 

Ten rodzaj dysfagii może wynikać m.in. z obecności 
niedowładu mięśni, które biorą udział w połykaniu, nie-
prawidłowego napięcia mięśniowego, zaburzeń czucia 
zarówno w obrębie jamy ustnej jak i gardła, zaburzeń 
koordynacji połykania z oddechem lub może być wypa-
dkową wielu elementów działających jednocześnie. 
Dysfagia rozwijająca się na podłożu chorób neurologi-
cznych dotyczy zazwyczaj fazy ustnej i gardłowej [18,19].  
 
Patomechanizm i objawy 

W fazie ustnej dysfagii następuje zaburzenie żucia, 
formowania się i transportu kęsa pokarmowego w wyni-
ku osłabionego napięcia mięśniowego, jak również nad-
mierne wydzielanie śliny powodowane niedostatecznym 
zamknięciem wargowym i osłabieniem czucia w jamie 
ustnej. Mogą pojawić się prymitywne odruchy gryzienia 
czy ssania, wzmożony odruch gardłowy czy krztuszenie 
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się. Zaburzenia te mogą być pogłębiane przez współwy-
stępujące inne zaburzenia ośrodkowe, jak chociażby 
zaburzenia smaku i węchu [10].  

Wśród objawów dysfagii fazy ustnej należy wskazać, 
poza trudnością w formowaniu kęsa, zaleganie pokarmu 
w jamie ustnej. Oba niosą za sobą konsekwencje 
wypływania pokarmu i wycieku śliny z jamy ustnej, 
niezdolności do prawidłowego ustawienia zgryzu oraz 
niekontrolowanego lub zbyt wczesnego dostania się 
pokarmu do gardła [1,5]. 

Dysfagia fazy gardłowej objawia się całkowitym 
brakiem lub częściowo zaburzonym odruchem przeły-
kania, niosącym ryzyko aspiracji treści pokarmowej do 
dróg oddechowych. Przyczyną mogą być zaburzenia 
czucia w obszarze gardła dolnego i krtani, zaburzenia 
koordynacji między skurczem zwieracza dolnego gardła  
a mięśniówką przełyku, osłabiona funkcja ochronna 
krtani, osłabiony odruch kaszlowy, jak również osłabie-
nie napięcia mięśniowego dolnego zwieracza gardła  
[10]. Zaburzenia połykania w tej fazie generują ryzyko 
zalegania pokarmów w gardle, trudności w zainicjowaniu 
połykania, przedostania się pokarmu do jamy nosowej 
oraz krtani, zwracania pokarmu przez nos, kaszlu, 
krztuszenia, a także zachłyśnięcia się [1,10]. Badania 
wskazują, iż aspiracja pokarmu po częściowej resekcji 
krtani występuje w 40-70% przypadków. Powikłanie to 
jest o tyle istotne, iż niesie za sobą duże ryzyko 
zachłystowego zapalenia płuc (10% przypadków) [2,20], 
które może prowadzić nawet do śmierci chorego [21]. 
Konsekwencje aspiracji pokarmu do dróg oddechowych 
są kwestią szczególnie ważną u osób w podeszłym 
wieku, u których mechanizmy, działające obronnie przed 
tym zaburzeniem, są mniej skuteczne [2].  

Zaburzenia połykania w fazie przełykowej mogą 
powodować uczucie zatrzymania kęsa podczas przecho-
dzenia przez przełyk, ból, gniecenie i rozpieranie  
w klatce piersiowej [5,22,23]. Pojawiające się regurgi-
tacje, tj. ulewanie kwaśnego płynu, najczęściej spowodo-
wane jest rozluźnieniem zwieraczy przełyku. Pacjenci 
odczuwają uczucie pieczenia i palenia za mostkiem, 
określane jako zgagę, którą niekiedy łagodzi przyjęcie 
pokarmu lub przełknięcie śliny [1].  

U pacjentów w wieku podeszłym zaburzenia 
połykania mogą być spowodowane upośledzeniem 
sprawnego przebiegu aktu połykania w następstwie 
naturalnego procesu starzenia się organizmu, co jest 
zjawiskiem zachodzącym niezależnie od przyczyn 
wynikających z przebiegu choroby podstawowej. Uznaje 
się, iż wpływ na możliwość pojawienia się zaburzeń 
połykania w tej grupie wiekowej ma przede wszystkim 
zmniejszenie wrażliwości receptorów czuciowych zlokali-
zowanych w jamie ustnej oraz gardle. Ponadto, możliwe 
wydaje się być zmniejszenie sprawności mięśni uczestni-
czących w połykaniu czy też ograniczenie elastyczności 

tkanki łącznej szyi. Niemniej wiele badań oceniających 
zmiany aktywności mięśni z wiekiem pozwoliły postawić 
hipotezę, iż zaburzenia funkcji mięśni gardła, biorących 
udział w połykaniu, mogą być jedynie w niewielkim 
stopniu spowodowane samym procesem starzenia [2]. 
Wobec powyższego, można podejrzewać, iż to raczej 
ogólnoustrojowe zaburzenia układowe, będące wyni-
kiem przebiegu różnych chorób występujących w wieku 
podeszłym (choroby neurologiczne m.in. udar mózgu, 
choroby neurodegeneracyjne, nowotwory [24]), a nie 
normalny proces starzenia się, odgrywają istotną rolę  
w wyjaśnieniu przyczyn ograniczeń sprawnego funkcjo-
nowania tych grup mięśni u osób starszych [2,3].  

Konsekwencje kliniczne dysfagii  
Dysfagia, niezależnie od etiologii, może prowadzić 

do bardzo poważnych następstw klinicznych, wśród 
których należy wymienić odwodnienie, niedożywienie 
oraz zachłystowe zapalenie płuc [11]. Odwodnienie 
może przyczyniać się do nasilenia objawów chorób 
współistniejących, osłabienia poznawczego i fizycznego 
funkcjonowania, a nawet zaburzeń świadomości. 
Zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio odwodnienie 
może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka niepełno-
sprawności oraz śmiertelności [25,26]. Niedożywienie 
niesie za sobą konsekwencje zdrowotne, które niestety 
wiążą się z niekorzystnym rokowaniem, zwiększoną 
podatnością na infekcje, obniżoną odpornością, trudno-
ścią w gojeniu się ran i odleżyn oraz pogorszeniem 
sprawności poznawczej i fizycznej [27,28]. Zachłystowe 
zapalenie płuc jest szczególnie niebezpiecznym powikła-
niem. U osób z dysfagią neurogenną stanowi wiodącą 
przyczynę zgonów; jest silnym czynnikiem negatywnie 
rokowniczym [29,30] 
 
Postępowanie żywieniowe w dysfagii 

Odpowiednia dietoterapia pacjenta z dysfagią 
uzależniona jest od stopnia zaburzeń połykania. Jedną  
z najistotniejszych modyfikacji jest zmiana konsystencji 
spożywanych potraw i produktów.  

 
Pacjenci z lekką dysfagią i niewielkim ryzykiem 

zachłyśnięcia powinni spożywać produkty miękkie, 
duszone lub gotowane na miękko. Chory powinien  
z łatwością rozgnieść pokarm językiem o podniebienie. 
Wśród produktów zalecanych są zatem: pieczywo 
pszenne, żytnie lub mieszane (bez skórki), warzywa 
gotowane na miękko (ziemniaki, pietruszka, seler, 
cukinia, batat), przetwory z ziemniaków (kluski, placki), 
sałatki z marynowanych warzyw oraz miękkie, świeże lub 
gotowane, pieczone lub tarte owoce (banan, gruszka). 
Pacjent może spożywać miękkie mięso, jak cielęcina, 
drób (mielone np. pulpety, biała kiełbasa bez skóry, 
potrawka) z dodatkiem kremowych sosów, wędliny  
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w postaci pasty czy pasztetu oraz jajka (omlety, suflety 
czy gotowane na miękko). Zalecane są produkty mleczne 
(kremowy jogurt, budyń, panna cotta) oraz pokarmy  
o konsystencji musu, miodu czy marmolady.  

Niezalecane są pokarmy o konsystencji sypkiej, 
gruboziarnistej, zwartej (drażniące mechanicznie), kleją-
cej czy kruchej. Niewłaściwe zatem będą makarony nitki, 
gniazdka, ryż lub kasza ugotowana na sypko, chleb  
o chrupiącej skórce, pieczywo pełnoziarniste, szparagi, 
por, rabarbar, owoce cytrusowe, suche i ciągnące się 
mięso, orzechy, jak również potrawy łączące różne 
konsystencje (np. krupnik) [31]. 
 

Pacjentom z umiarkowaną dysfagią oraz średnim 
ryzykiem zachłyśnięcia zaleca się przede wszystkim 
pokarmy ugotowane na miękko. Pokarmy powinny mieć 
konsystencję grubego przecieru lub papki, zatem 
powinny dać się bardzo łatwo rozgnieść językiem  
o podniebienie lub przeprowadzić w formę papki. Zaleca 
się pieczywo pszenne, jak kawiorek (bez skórki), dodatki 
do pieczywa powinny być przygotowane w postaci past 
(na słodko i słono, jednakże bez pestek czy owoców). 
Dozwolone są papki z ryżu czy drobnych kasz  
z dodatkiem sosów, ziemniaki puree, zupy kremy, 
ugotowane do miękkości warzywa. Mięso jak powyżej, 
powinno być dodane do puree lub z dodatkiem sosu czy 
kremu. Owoce oraz wyroby owocowe powinny być 
gotowane, ewentualnie surowe – tarte lub rozdrobnio-
ne, bez skórki i pestek (banan, gruszka, brzoskwinia, 
tarte jabłko). Produkty mleczne w postaci budyniu czy 
musu o kremowej konsystencji, galaretki, lody bez 
kawałków owoców. Wśród pokarmów niezalecanych, 
poza produktami przeciwwskazanymi w łagodnej dysfa-
gii, znajdują się sałatki oraz warzywa i mięso o włóknistej 
konsystencji [31].  
 

Podczas ciężkich zaburzeń połykania i dużym 
ryzyku zachłyśnięcia zalecana jest dieta składająca się  
z pokarmów przecieranych, o konsystencji galaretki, 
musów czy kremów. Wszelkie przyjmowane pokarmy 
powinny w ustach przechodzić w formę półpłynną. 
Zalecane są zupy o kremowej, gładkiej konsystencji bez 
wkładki i dodatków (np. grzanek), warzywa gładkie, 
puree z sosem, mięso gładkie, miksowane. Owoce 
dozwolone w potraci gotowanej lub surowej (puree, 
przetarte). Dozwolone produkty mleczne (kremowe, bez 
dodatku owoców, twarożek gładki), galaretki gładkie.  

Niedozwolone są pokarmy o konsystencji ziarnistej, 
włóknistej oraz klejącej. Pacjent nie powinien spożywać 
zup z pływającymi kawałkami warzyw, nierozdrobnio-
nych makaronów, surówek, szpinaku [31].  

Należy jednocześnie pamiętać, iż półpłynna 
konsystencja niesie za sobą ryzyko niedostarczenia 
pacjentowi odpowiedniego zapotrzebowania kaloryczne-

go. Dlatego też wskazana jest systematyczna ocena masy 
i składu ciała oraz monitorowanie stanu odżywienia 
pacjenta. W leczeniu, zwłaszcza ciężkiej dysfagii, 
pomocne mogą okazać się specjalistyczne preparaty, 
służące do zagęszczania pokarmów. Dzięki nim możliwe 
jest uzyskanie akceptowalnej przez pacjenta konsystencji 
potrawy. Proszek zagęszczający może zostać dodany do 
płynu, zupy, kremu czy przecieru, w ilości umożliwiającej 
otrzymanie pożądanej gęstości (mus, nektar, budyń).  
W wyniku powyższego, znacząco zmniejsza się narażenie 
pacjenta na ryzyko zachłyśnięcia. Na polskim rynku 
dostępnych jest kilka preparatów zagęszczających 
(tabela 1).  

Istotną rolę podczas opieki nad pacjentem  
z dysfagią odgrywają ogólne zalecenia ukierunkowane 
na zapobieganie jej powikłaniom, mianowicie: 

- higiena jamy ustnej – po każdym posiłku należy 
usunąć widoczne resztki jedzenia z jamy ustnej, 
dziąseł, spomiędzy zębów, spod języka [32];  

- pozycja podczas karmienia – wysokie układanie 
– pozycja siedząca lub półsiedząca z oparciem 
pod kątem >30° podczas posiłku i co najmniej  
30 minut po nim; połykanie z brodą pochyloną 
do mostka [33];  

- bezpieczne karmienie – podawanie małych 
kęsów i łyków; posiłki o odpowiedniej tempera-
turze i konsystencji; przerwanie karmienia, gdy 
chory jest w niepokoju, reaguje kaszlem lub 
przysypia [34]; 

- monitorowanie i dokumentowanie ilości pokar-
mów i płynów przyjmowanych doustnie przez 
chorego drogą doustną [31]. 

- monitorowanie masy ciała oraz wczesne podję-
cie leczenia żywieniowego u pacjentów niedoży-
wianych lub z ryzykiem niedożywienia [11].  

 
Podsumowanie 

Utrzymanie właściwego stanu odżywienia i nawod-
nienia osób w każdej grupie wiekowej jest ściśle 
związane z jakością życia oraz możliwościami funkcjono-
wania w społeczeństwie. Zaburzenia połykania poprzez 
swoje kliniczne konsekwencje, jak odwodnienie, 
niedożywienie oraz zachłystowe zapalenie płuc, mogą 
stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla chorych.  
Wczesne rozpoznanie dysfagii oraz poznanie jej 
mechanizmu umożliwia wdrożenie odpowiedniej terapii 
– w tym właściwej dietoterapii. Modyfikacja konsystencji 
pokarmów, opierająca się również o wprowadzenie 
specjalistycznych preparatów zagęszczających, może 
pomóc w uniknięciu wielu groźnych dla zdrowia 
powikłań. Bezpieczne i efektywne karmienie wydaje  
się być kluczowe w zapobieganiu odwodnienia oraz 
niedożywienia.  
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Tabela 1: Produkty do zagęszczania potraw, występujące na polskim rynku [modyfikacja własne na podstawie 35-37] 

 
Produkt Skład Wartość 

odżywcza (100g) 
Zastosowanie Dawkowanie Uwagi: 

Bebilon 
Nutriton 

maltodekstryna, 
mączka chleba 

świętojańskiego, 
węglan wapnia, 

siarczan żelazawy, 
siarczan cynku 

E = 318 kcal,  
B = 0 g, 

W = 66,2 g, 
T = 0,3 g, 

Na = 6,0 mg 
Ca = 335 mg 
Zn = 5,3 mg 
Fe = 8,8 mg 

 

służy do 
zagęszczania 

zimnych i ciepłych 
pokarmów 

płynnych dla osób, 
u których 
występują 
trudności  

w połykaniu 

2 miarki (3,4 g)/100 ml 
– gęsta konsystencja, 

3 miarki (5,1 g)/60 ml – 
bardzo gęsta 
konsystencja 

spożyć w przeciągu  
2 godz. od 

przygotowania, 

Fresubin® 
Clear 

Thickener 

skrobia 
modyfikowana, 

ksantan, 
maltodekstryna, 

celuloza 
modyfikowana, 

aromat 

E = 264 kcal,  
B = 0,5 g, 

W = 41,5 g, 
T = 0 g, 

Na = 1570 mg 
K = 500 mg 
P = 200 mg 

służy do 
postępowania 
dietetycznego  

u osób z zaburze-
niami połykania 

(dysfagia) 
zagęszczacz do 
żywności oraz 

napojów 

1 miarka (1,75 g)/ 
100 ml – konsystencja 

nektaru, 
3 miarki (5,25 g)/ 

100 ml – konsystencja 
miodu, 

6 miarek (10,5 g)/ 
100 ml – konsystencja 

budyniu 

nie należy mieszać  
z napojami > 70°C 
napoje gazowane 

przed zagęszczeniem 
należy wymieszać lub 

wstrząsnąć, aby 
usunąć gaz 

Nutilis 
Clear 

maltodekstryna, 
guma ksantanowa, 

guma guar 

E = 290 kcal, 
B = 0 g, 

W = 57,6 g, 
T = 0 g, 

Na = 1500 mg 
K = 40 mg 

Ca = < 20 mg 
P = 50 mg 

Mg < 20 mg 

przeznaczony do 
szybkiego 

zagęszczenia 
płynów (w tym 

płynnych 
pokarmów) 

do postępowania 
dietetycznego  

w dysfagii 

1 miarka (3 g)/200 ml – 
konsystencja syropu, 

2 miarki (6 g)/200 ml – 
konsystencja kremu 

3 miarki (9 g)/200 ml – 
konsystencja budyniu 

stosować ostrożnie  
u pacjentów 

wymagających diety 
niskosodowej. 
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