Produktark

AIR INSTANT – SKUM MED SMAK
Produkt

Indikasjon

AIR Set består av en liten luftpumpe,

Til personer med store tygge-

en silikonslange, 5 x 2 g AIR Instant og

og svelgevansker.

5 pipetter som hygienisk og enkelt skiftes ut for hver gang.

AIR Instant og pipetter kan kjøpes separat.
Air Instant: 50 x 2 g.
Pipetter: 30 pipetter

Bestilles direkte fra Vital Ernæring AS via
telefon, mail eller skjema på hjemmesiden
(www.vitalernaering.no).

Anvendelse

Om produktet

Skum med smak for basal stimulering og

Gir intensiv oral smaksopplevelse.

fukting av munnen for enteral- og parenteralernæring

Raskt, enkelt og hygienisk.

eller PEG. AIR Instant forvandler nesten all

Fukter munnhulen.

flytende væske til et lett og luftig skum med smak.

Ingredienser

Holdbarhet

Maltodekstrin og emulgatoren soyalecithin.

12 md.

Allergener

Oppbevaring

Egnet for vegetarianere og veganere

Oppbevares tørt i romtemperatur.

Gluten- og laktosefri.

Generell info om produktet
AIR Instant er et hjelpemiddel til produksjon av et luftig skum.
AIR Instant kan med fordel brukes som et «verktøy» i første skritt på veien til å gjenvinne
svelgerefleksen etter f.eks. slag.
Med AIR Instant vil man få gleden av å bli stimulert av intense smaker og aromaer uten å måtte
svelge.

Bruk av AIR Instant
AIR Instant inneholder bl.a. emulgatoren soyalecitin, noe som muliggjør produksjon av et luftig skum.
Avhengig av væsken som brukes kan man oppnå intense smaker på skummet.

1. Hell 50 ml/0,5 dl saft (eller annen væske) i et høyt glass.

2. Løs opp pulveret i væsken.

3. AIR Set blåser inn luft i væsken.

4. Ta skummet som produseres med en skje og server straks. Skummet kan også brukes som
topping på andre retter.

Alternativer til væske: juice, kaffe, vin og soyaolje.

AIR Set består av en liten luftpumpe, en silikonslange og hull pipetter som hygienisk og enkelt
skiftes ut for hver gang. Luftpumpen er liten, lett og batteridrevet, og kan derfor enkelt tas med i
lommen.

