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املستوى 3: سماكة متوسطة

تعليمات اختبار الغذاء
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 كتل رطبة , صغريه وناعمة للغاية ، وأقل
قدرة على املضغ مطلوبة

 طري و حجم
اللقمة

سهل للمضغ

ظفر االبهام يصبح أبيض 
شاهق [ مع الضغط ]  

ظفر االبهام يصبح أبيض 
شاهق [ مع الضغط ]  
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تصنيف واختبار املواد الغذائية واملرشوبات
الكبار و األطفال

معلومات لالختبار
األطعمة

املرشوبات / السوائل 

األطعمة اليومية املعتاده من مركبات و بنيه   مختلفة تناسب النمو والعمر.
برشط : القدرة على العض واملضغ. ال توجد معلومات اختبار محددة

املستوى 7: عادي

املستوى 7: سهل للمضغ
األطعمة اليومية املعتاده  من مركبات ذات بنيه  ناعمه/ طريه   

فقط ، واليت تكون مناسبة للنمو والعمر.
 رشط:  القدرة على العض واملضغ. 

قطع ال يزيد حجمها عن 1.5 × 1.5 سم للبالغني
 و 8 مم × 8 مم لألطفال الرضع و الصغار . 

قم بالضغط على قطعة بالشوكة: يجب أن
 تسحق العينة تماًما وال تستعيد شكلها.

املستوى 6: طري و بحجم اللقمة
ناعمة و حجم اللقمه  ، طرية ورطبة طوال الوقت مع عدم 

وجود سائل أو ترسب  سائل من الطعام (ينقط ). 
برشط: القدرة على املضغ 

املستوى 5: مفروم و رطب
حجم القطعه 4 مم للبالغني و 2 مم لألطفال الرضع و الصغار 
. تحافظ على شكلها يف امللعقة: تسقط بسهولة إذا كانت امللعقة 

مائلة . معظمها ال تكون متماسكه او الصقة

املستوى 4: مهروس 
يأخذ شكل تله او كتله صغريه على الشوكه. ال ينسكب أو يقطر باستمرار 

من خالل الشوكة. يحافظ على  شكله يف  امللعقة. تسقط بسهولة إذا 
كانت امللعقة مائلة أو عليها ضغط خفيف. 

يجب أال تكون متماسكه او تلصق 

املستوى 4: سميك للغايه
يأخذ شكل تله او كتله صغريه على الشوكة. ال ينسكب أو يقطر باستمرار من خالل الشوكة. يحافظ 
على شكله يف امللعقة. تسقط بسهولة إذا كانت امللعقة مائلة أو عليها ضغط خفيف. 
يجب أال تكون متماسكه او تلصق

املستوى 3: تم ترطيبه 
يتبقى ما ال يقل عن 8 ملم يف املحقنة بعد 10 ثوان من التدفق. يقطر 

ببطء / خيوط من خالل أطراف الشوكه
يتبقى ما ال يقل عن 8 ملم يف املحقنة بعد 10 ثوان من التدفق. يقطر ببطء  / خيوط 
من خالل أطراف الشوكة

تبقى  أقل من 1 ملم يف املحقنة بعد 10 ثوا ن.

تبقى 8-4 ملم يف املحقنة بعد 10 ثوان.

تبقى 4-1 ملم يف املحقنة بعد 10 ثوا ن من التدفق.

املستوى 2 : سماكة قليلة

املستوى 1 :  سماكة قليلة جدا

املستوى 0 : سائل عادي
يتدفق مثل املاء. يمر بسهولة من خالل أي مصاصه / حلمه قياس 

أعلى كثافه من املاء. يمكن أن يمر  بسهوله من خالل املصاصة  /  الحلمة القياسية 

ناعمة بدون كتل ، غري لزجة ، وال حاجة للمضغ. 
يمكن تناوله بملعقة.

يمكن تناوله بملعقة أو رشبه من الكوب. ال يمكن تناوله 
بشوكة ألنه يقطر ببطء. يلزم جهد لرشبه من خالل قشه 

عريضة  (مصاصة عريضة) ,

يمكن رشبه من الكوب ولكن يلزم جهد لرشبه من خالل 
قشة ( مصاصة)  / حلمة / حلمة قياس.

معلومات لالختبار

ليــة   نتقا ال
ا

طعمــة 
أل

ا

الطعام الذي يبدأ كمادة صلبة متينة ويأخذ مبىن / شكال  آخر عندما يصبح رطًبا أو دافًئا.
مطلوب الحد األدىن من القدرة على املضغ.

تعليمات اختبار األطعمة االنتقالية
1 .

  أضف 1 مل من 
املاء إىل عينة 1.5 
سم × 1.5 سم 

وانتظر دقيقة 
واحدة.         

1.2.

 2.
 ثم أكمل اختبار 

ضغط شوكة 
.IDDSI

تعليمات اختبار التدفق
 طول املقياس 10 ملم 

= 61.5 مم

ظفر االبهام يصبح أبيض 
شاهق [ مع الضغط ]  

تغطية الفوهة إزالة املكبس
بإصبعك وملء 

10 مل

3.
 حرر الفوهة 

وابدأ تشغيل 
املؤقت

4. 
 توقف عند 

10 ثوان
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