Käyttöohje* Caphosol®-suuvesi 30 poretablettia
• 4-10 kertaa päivässä.
• Käytä liuosta koko hoidon ajan tai lääkärin ohjeiden mukaan.

1. Laita yksi poretabletti ja 50 ml vettä lasiin.

2. Odota, että tabletti on täysin liuennut.
Käytä liuos välittömästi sekoittamisen
jälkeen.

3. Ota puolet lasin sisällöstä suuhusi.
Älä niele.

1 min.

4. Purskuttele Caphosol-liuosta suussasi
1 minuutin ajan.

5. Sylje liuos pois.
Toista sama lopulla Caphosol-Iiuoksella.
Voit lisätä käyttökertoja aina 10 kertaan
vuorokaudessa, jos koet, ettei hoito
pienemmällä määrällä tehoa riittävästi.

caphosol.fi

Tuoteseloste
Yksi pakkaus sisältää 30 poretablettia. Valmistemuoto: Suuvesi. Poretabletin liuetessa
syntyy vesiliuos. Caphosol Dispersible on ylikyllästetty liuos, jossa on sekä kalsium- että
fosfaatti-ioneja. Valmistusaineet: Dinatriumfosfaatti 0,032, Natriumdivetyfosfaatti 0,009,
Kalsiumkloridi 0,052 (% w/w). Apuaineet: maltodekstriini, natriumvetykarbonaatti, natriumkarbonaatti, sitruunahappo, sorbitoli. Käyttö: Caphosol Dispersible -poretabletista
liotetaan vedessä elektrolyyttiliuos, joka kosteuttaa, voitelee ja puhdistaa suuonteloa,
limakalvoja, kieltä ja nielua. Käyttötarkoitus: Caphosol Dispersible on tarkoitettu suun ja
nielun pitkä- ja lyhytaikaisen kuivuuden hoitamiseen (hyposalivaatio, kserostomia), oireen
syystä ja kestosta riippumatta. Caphosol Dispersible-poretablettia voidaan käyttää myös
sädehoidon tai korkea-annoksisen solunsalpaajahoidon yhteydessä ilmenevän mukosiitin hoitamiseen. Limakalvojen kuivuuden vähenemisen on todettu helpottavan kipua.
Käyttöohjeet:
• Laita yksi poretabletti ja 50 ml vettä lasiin ja odota, että tabletti on täysin liuennut. Voit
käyttää normaalia hanavettä, jos se on pehmeää tai keskikovaa, mutta käytä mieluummin pullovettä. Sairaalaoloissa suositellaan käytettävän puhdistettua vettä.
• Purskuttele puolet liuoksesta suussa yhden minuutin ajan ja sylje se pois.
• Toista sama loppuliuoksen kanssa ja sylje se pois.
• Liuos on käytettävä heti sen valmistuttua.
Annostus:
Käyttö korkea-annoksisen solunsalpaajahoidon tai sädehoidon aikana: 4 annosta päivässä
syöpähoidon aloittamisesta alkaen. Annostusta voidaan nostaa aina 10 annokseen päivässä, mikäli oireet ja mukosiitista aiheutuva kipu jatkuvat. Käytä hoitojen ajan tai lääkärin
ohjeen mukaan.
Kuivan suun oireiden helpottamiseen: Suositeltu aloitusannos on 4 kertaa päivässä.
Annostusta voidaan nostaa aina 10 annokseen päivässä, mikäli oireet jatkuvat tai lääkäri
ohjeistaa annostuksen.
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Vaikutus muiden hoitojen kanssa: Ei tunnettuja vaikutuksia käytettäessä muiden
lääkkeiden tai tuotteiden kanssa. Varotoimet tuotetta käyttäessä: Vältä syömistä ja
juomista käytön jälkeen vähintään 15 minuutin ajan. Pidä pakkaus hyvin suljettuna. Älä
käytä tuotetta, mikäli pakkaus on rikki. Sisältää natriumia (1 g per 50 ml). Vähäsuolaista
ruokavaliota noudattavien potilaiden on keskusteltava käytöstä lääkärin kanssa. Ei lasten
ulottuville. Ei saa pakastaa. Caphosol Dispersible -poretabletin käytöstä ei aiheudu haittavaikutuksia, jos sitä niellään vahingossa.
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