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Caphosol zestaw do płukania jamy ustnej (Caphosol A +
Caphosol B)
 

Cena: 320,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 64 szt

Postać Płyn do płukania ust

Producent EUSA PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
dwuzasadowy fosforan sodu - 0,032, jednozasadowy fosforan sodu - 0,009, chlorek wapnia - 0,052, chlorek sodu - 0,569, woda
destylowana q.s. (% wagowy)
1 pudełko zawiera 32 dawek.
1 dawka = 2 pojemniki jednorazowe, każdy po 15 ml, wymieszane razem

Wskazania i działanie

Płyn do płukania jamy ustnej. Roztwór wodny. Caphosol jest preparatem składającym się z dwóch odrębnie pakowanych
roztworów wodnych: fosforanu (Caphosol A) i wapnia (Capholsol B), które po wymieszaniu w równych objętościach tworzą
przesycony roztwor jonów wapnia i fosforanów.
Caphosol jest roztworem elektrolitowym o działaniu nawilżającym i oczyszczającym błonę śluzową jamy ustnej, język oraz
przełyk.
Zastosowanie: Caphosol stosuje się w suchości jamy ustnej i przełyku (niedostateczne wydzielanie śliny, suchość w jamie
ustnej), niezależnie od przyczyny oraz niezależnie od tego, czy stan jest przejściowy, czy przewlekły)
Caphosol jest również stosowany jako dodatek do podstawowej higieny jamy ustnej w zapobieganiu i wspomaganiu terapii
zapalenia błony śluzowej, które może być wywołane radioterapią lub wysokimi dawkami chemioterapii. Ulga w suchości
śluzówki jamy ustnej w tych stanach chorobowych wiąże się z łagodzeniem bólu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
1. Wymieszać zawartość Caphosol A i pojemnika jednorazowego Caphosol B w czystej szklance.
2. Płukać dokładnie jamę ustną przez 1 minutę używając 1/2 części roztworu a następnie wypluć roztwór.
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3. Powtórzyć proces, używając pozostałej 1/2 części roztworu i wypluć. Wykorzystać roztwór natychmiast po wymieszaniu zawartości
pojemników jednorazowych.
Stosowanie:
4 do 10 razy na dobę. Stosować przez cały czas trwania leczenia lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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