
Caphosol® 
Supersaturated Calcium Phosphate Rinse 

 
1 krabička obsahuje 1 × 30 nebo 4 × 30 léčebných dávek. 1 léčebná dávka = 2 jednodávkové obaly, 
každý o objemu 15 ml, smíchané dohromady.  
 
Léková forma: 
 Roztok k výplachům ústní dutiny. Vodný roztok. Caphosol® je přípravek složený ze dvou samostatně 
balených vodných roztoků, roztoku fosfátu (Caphosol A) a roztoku 
kalcia (Caphosol B). Smísením stejných objemů obou roztoků vznikne roztok přesycený kalciovými a 
fosfátovými ionty. 
 
 Složení: 
hydrogenfosforečnan sodný 0,032, dihydrogenfosforečnan sodný 0,009, chlorid vápenatý 0,052, 
chlorid sodný 0,569, purifikovaná voda q.s. (obj. %). Nezmrazujte.  
 
Účinek:  
Caphosol® je roztok elektrolytů určený k zvlhčení, lubrikaci a čištění dutiny ústní včetně sliznice úst, 
jazyka a orofaryngu.  
 
Indikace:  
Caphosol® se doporučuje při suchosti úst a orofaryngu (snížená salivace, erostomie), bez ohledu na 
příčinu a bez ohledu na to, zda je stav dočasný nebo trvalý. Caphosol® je také indikován jako 
podpůrná terapie ke standardní péči o dutinu ústní v prevenci a léčbě mukozitidy, která může být 
způsobena zářením nebo vysokými dávkami chemoterapie. Úleva od suchosti sliznice dutiny ústní u 
těchto stavů je spojena se zmírněním bolesti. 
 
Návod k použití:  
Smíchejte 1 modrý (Caphosol A) a 1 průhledný jednodávkový obal (Caphosol B) v čisté sklenici. 
proplachujte ústa důkladně 1 minutu s polovinou roztoku a vyplivněte. Opakujte se zbývající 
polovinou roztoku a vyplivněte. Spotřebujte okamžitě po smíchání jednodávkových obalů. 
Dávkování: 4–10× denně. Používejte po dobu trvání léčby nebo podle pokynů lékaře. 
 
Interakce s jinými terapiemi:  
Neexistují žádné známé interakce s léčivými nebo jinými přípravky.  
 
Zvláštní opatření pro použití: 
Po použití nejezte ani nepijte minimálně 15 minut. Nepoužívejte, pokud je uzávěr jednodávkového 
obalu porušen nebo pokud jednodávkový obal vykazuje známky netěsnosti nebo poškození. 
Obsahuje sodík (71 mg na 30 ml léčebné dávky). Pacienti s dietou s nízkým příjmem sodíku by se měli 
před použitím poradit se svým lékařem.  
Uchovávejte mimo dosah dětí.  
Náhodné požití Caphosolu nemá žádné nežádoucí účinky.  
 
Výrobce: EUSA Pharma, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 


