Käyttöohje

Tuoteseloste

4-10 kertaa päivässä. Käytä liuosta koko hoidon ajan
tai lääkärin ohjeiden mukaan.

Valmistemuoto: Suuvesi. Vesiliuos. Caphosol on valmiste, joka koostuu kahdesta erikseen pakatusta vesiliuoksesta, fosfaattiliuoksesta
(Caphosol A) ja kalsiumliuoksesta (Caphosol B). Kun yhtä suuri määrä
kumpaakin liuosta sekoitetaan keskenään, muodostuu sekä kalsiumettä fosfaatti-ionien suhteen ylikyllästynyt liuos.
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Caphosol on pakattu kahteen
erilliseen kerta-annospakkaukseen:
Caphosol A ja Caphosol B.
Ota 1 A ja 1 B kerta-annos.

Sisältö: Kaksiemäksinen natriumfosfaatti 0,032, yksiemäksinen natriumfosfaatti 0.009, kalsiumkloridi 0.052, natriumkloridi 0.569, puhdistettu vesi q.s. (%w/w).

Poista korkki kummastakin pakkauksesta
ja tyhjennä ne samaan juomalasiin.

Vaikutukset: Caphosol on elektrolyyttiliuos, joka on tarkoitettu
suuontelon (mukaan lukien suun, kielen, ja suunielun limakalvot)
kostutukseen, voiteluun ja puhdistukseen.

Sekoita juomalasin sisältö ja käytä se
välittömästi sekoittamisen jälkeen.

Käyttöaiheet: Caphosol-suuveden käyttöaiheita ovat suun ja suunielun kuivuus (hyposalivaatio, kserostomia, riippumatta syystä ja siitä,
onko tila tilapäinen vai pysyvä. Caphosol on myös indisoitu käytettäväksi normaalin suuhoidon lisänä sädehoidon tai korkea-annoksisen
solunsalpaajahoidon mahdollisesti aiheuttaman limakalvotulehduksen ehkäisyyn ja hoitoon. Näissä tiloissa suun limakalvojen kuivuuden
lievitys liittyy kipuoireiden lievenemiseen.

Ota puolet lasin sisällöstä suuhusi.
Älä niele.

Annostus: 4-10 kertaa päivässä. Käytä liuosta koko hoidon ajan tai
lääkärin ohjeiden mukaan.
Yhteisvaikutukset muiden hoitotapojen kanssa: Ei ole tunnettuja
yhteisvaikutuksia lääkkeiden tai muiden valmisteiden kanssa.
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Purskuttele Caphosol-liuosta suussasi
1 minuutin ajan.

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

Caphosolin vahingossa nielemisestä ei oleteta olevan haitallisia
vaikutuksia.
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Käyttöön liittyvät varotoimet: Vältä syömästä ja juomasta ainakin
15 minuutin ajan purskuttelun jälkeen. Älä käytä liuosta, jos kerta-annospakkauksen sinetti on rikki tai jos kerta-annospakkauksessa näkyy
merkkejä vuodosta tai vaurioista. Sisältää natriumia
(71 mg/ 30 ml hoitoannos). Vähänatriumista ruokavaliota noudattavien potilaiden tulee kysyä neuvoa lääkäriItään ennen valmisteen
käyttöä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Ei saa jäätyä.

Potilaspäiväkirja

Potilaan suun oireiden ja suun
terveydentilan seurantapäiväkirja
1. Kirjoita riville päivämäärä
2. Merkitse palloihin rastittamalla kuinka monta kertaa päivässä olet
käyttänyt Caphosol-suunhoitoliuosta.
3. Tarkista suustasi poskien sisäpinnat, kielen reunat, kielen alapuoli
ja suunpohja, suun takaosan katto (pehmeä kitalaki) sekä huulten
sisäpinnat. Etsi haavaumia ja selkeää punoitusta. Kirjaa arviosi suun
limakalvojen voinnista:
P=punoitusta
H= haavaumia
EA=en pysty arvioimaan
4. Arvioi suussa tuntemaasi kipua asteikolla 0-10 siten,
että 0 tarkoittaa ettei suussa tunnu lainkaan kipua
ja 10 tarkoittaa pahinta mahdolista kipua. Merkitse
tuntemuksesi mukainen numero sarakkeeseen kipu.
5. Kirjaa ylös ruokailu-sarakkeeseen kyseisenä päivänä
nauttimasi ruoka seuraavasti:
A=söin kiinteää ruokaa
B=söin nestemäistä ruokaa (ei pureskeltavaa ruokaa)
C=en pystynyt syömään mitään
6. Merkitse lopuksi arviosi suun kunnosta (WHO:n luokitus 0-4):
0=ei mitään oireita
1=suussa punoitusta ja kipua
2=haavaumia suussa, mutta voin syödä ja purra kiinteätä ravintoa
3=haavaumia suussa, voin syödä vain nestemäistä ruokaa
4=haavaumia suussa, en kykene syömään

Pvm

Caphosol huuhtelut

Suun sisäosa
(P,H,EA)

Kipu
(0-10)

Ruokailu
(A,B,C)

Suun kunto
(0-4)

Muita huomioita

