Bruksanvisning*

Caphosol munvatten
– 30 brustabletter

• 4-10 doser per dag.
• Använd så länge behandlingen varar eller enligt läkares ordination.

1. Lägg en brustablett i ett glas
med 50 ml vatten.

2. Vänta tills tabletten helt har lösts upp.
Använd omedelbart efter beredning.

3. Ta hälften av lösningen till munnen.
Svälj inte.

1 min.

4. Skölj munnen noggrant i 1 minut.

5. Spotta lösningen ut. Upprepa med den
återstående hälften av Caphosol-lösningen.
Doseringen kan höjas upp till 10 gånger
per dag om symtom och smärta från
mukosit kvarstår.

caphosol.fi

Varudeklaration
Ett rör innehåller 30 brustabletter. Beredningsform: Munsköljvätska. Vattenlösning
som bildas efter upplösning av brustablett. Caphosol Dispersible ar en lösning som är
övermättad med avseende både på kalcium- och fosfatjoner. Ingredienser: Dibasiskt
natriumfosfat 0,032, monobasiskt natriumfosfat 0,009, kalciumklorid 0,052 (% w/w).
Hjälpämnen: Maltodextrin, natriumvätekarbonat, natriumkarbonat, citronsyra, sorbitol.
Funktion: Caphosol Dispersible är en brustablett som ska lösas upp i vatten for att
erhålla en elektrolytlösning avsedd att fukta, smörja och rengöra munhålan inklusive
munnens, tungans och svalgets slemhinnor. Indikationer: Caphosol Dispersible ar
indicerad for torrhet i munnen och svalget (hyposalivation, xerostomi), oavsett orsak och
oavsett om tillståndet är tillfälligt eller bestående. Caphosol Dispersible är även indicerad
som tillägg till peroral standardbehandling for att förebygga och behandla mukosit
som kan orsakas av strålbehandling eller höga doser kemoterapi. Lindring av torra
munslemhinnor vid dessa tillstånd ar förknippad med lindring av smarta.

Vid användning av höga doser av kemoterapi och strålbehandling: 4 doser per dag från det
att cancerbehandlingen initieras. Doseringen kan höjas upp till 10 gånger per dag om
symtom och smarta från mukosit kvarstår. Använd sa länge behandlingen varar eller
enligt läkares ordination.
Lindring av muntorrhet: Den initiala rekommenderade startdosen är 4 doser per dag.
Doseringen kan höjas upp till 10 gånger per dag om symtomen kvarstår eller enligt
läkares ordination.
Interaktioner med andra behandlingar: Det finns inga kända interaktioner med
läkemedel eller andra produkter. Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning:
Undvik att åta eller dricka i åtminstone 15 minuter efter användning. Se till att hålla
röret väl tillslutet. Använd inte om röret ar skadat. Innehåller natrium (1 g per 50 ml).
Patienter som ordinerats saltfattig kost bör rådfråga sin läkare före användning. Förvaras
utom räckhåll för barn. Får ej frysas. Inga negativa effekter ar förväntade om Caphosol
Dispersible sväljs av misstag.
Tilläggsinformation:
Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab (Sobi)
tel. 0201 558 840
www.caphosol.fi (på finska)
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Bruksanvisning:
• Lägg en brustablett i ett glas med 50 ml vatten och vänta tills tabletten helt har
lösts upp. Använd helst vatten på flaska men vanligt kranvatten kan användas under
förutsättning att vattnet har lag hårdhetsgrad. Pa sjukhus rekommenderas renat vatten.
• Skölj munnen noggrant i 1 minut med hälften av lösningen och spotta ut.
• Upprepa med den återstående hälften av lösningen och spotta ut.
• Använd omedelbart efter beredning.
Dosering:

