Ένα καλύτερο
στόμα με το
†
®
Caphosol
Η καθημερινή χρήση του στοματικού διαλύματος Caphosol® πριν και κατά τη διάρκεια της
ογκολογικής θεραπείας βοηθά στην πρόληψη της στοματικής μυκητίασης και προβαίνει στη
θεραπεία της σε περίπτωση που έχει ήδη εκδηλωθεί.
Caphosol®
Τι είναι;

Το Caphosol® είναι ένα στοματικό διάλυμα πλούσιο σε ιόντα ασβεστίου και
φωσφορικού άλατος. Ενεργεί μέσω της λίπανσης του στόματος κάνοντας πιο
εύκολη την κατάποση των τροφίμων1
• Το Caphosol® είναι το μοναδικό στοματικό διάλυμα, αποδεδειγμένο επιστημονικά,
που βοηθά στην πρόληψη και την μείωση της διάρκειας και του πόνου της
στοματικής μυκητίασης1,2
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• Η χρήση του Caphosol® πριν το ξεκίνημα της ογκολογικής θεραπείας μπορεί να
οδηγήσει στη μείωση της σοβαρότητα της στοματικής μυκητίασης ή στην πρόληψη
της εμφάνισής της1
Στην αρχή της ογκολογικής θεραπείας πρέπει να χρησιμοποιείτε το Caphosol® από 4
έως 10 φορές την ημέρα, σε περίπτωση που ο πόνος χειροτερέψει.
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γενικές γραμμές ελαφριές
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νοσοκόμα μια συνταγή με το Caphosol® ή
αγοράστε το από το διαδίκτυο αν είναι διαθέσιμο. Για να παραγγείλετε το Caphosol®
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.caphosol.eu.
Ζητείστε από τον ιατρό σας ή τη νοσοκόμα μια συνταγή με το Caphosol® ή αγοράστε το από το
διαδίκτυο αν είναι διαθέσιμο. Για να παραγγείλετε το Caphosol® επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.

Το Caphosol® ενδείκνυται ως συμπληρωματική θεραπεία στις συνήθεις στοματικές αγωγές, στην πρόληψη και τη θεραπεία της μυκητίασης, που είναι δυνατόν να προκληθεί από τη ραδιοθεραπεία ή τη
χημειοθεραπεία.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Caphosol® επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.caphosol.eu/product_info_hcp.asp
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Caphosol®
Πώς πρέπει να
χρησιμοποιώ το
Caphosol;

Το Caphosol® είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Αποτελείται από δύο αμπούλες διαφορετικού χρώματος που
θα πρέπει να αναμίξετε πριν κάνετε γαργάρες3
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Caphosol® ταυτόχρονα με άλλες θεραπείες, δεδομένου ότι δεν έχουμε
γνώση αλληλεπίδρασης του Caphosol® με άλλες θεραπείες3
• Το Caphosol® μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 4 έως 10 φορές την ημέρα, ανάλογα με την κατάσταση του
στόματός σας3
• Θα πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση άλλων στοματικών διαλυμάτων, να μην τρώτε και να μην πίνετε για τα
επόμενα 15 λεπτά τουλάχιστον, αφού κάνετε γαργάρες με Caphosol®3

1	Ανακατέψτε το περιεχόμενο των δύο
αμπουλών σε ένα ποτήρι*

2	Κάντε γαργάρες με τη μισή ποσότητα του
υγρού για ένα λεπτό τουλάχιστον

3

Φτύστε το προϊόν

4	Κάντε και πάλι γαργάρες με το άλλο μισό
του προϊόντος για ένα ακόμα λεπτό,
τουλάχιστον

5

Φτύστε το προϊόν και τελειώσατε

*Δεν είναι ανάγκη οι αμπούλες να αναμειγνύονται ταυτόχρονα στο ποτήρι

Για περισσότερες πληροφορίες για την στοματική μυκητίαση και τον έλεγχό της,
επικοινωνήστε με τον ιατρό ή τo νοσοκόμο σας και διαβάστε τα υπόλοιπα στοιχεία που
έχετε στη διάθεσή σας στην ιστοσελίδα: www.mouthsmadegood.com
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