
Roztok k výplachům ústní dutiny

Caphosol
Kód ZP: 0140409

Skutečná ochrana a pomoc 
při léčbě mukozitidy

Nově i ve formě 
šumivých tablet



Caphosol – přesycený roztok 
vápenatých a fosfátových iontů 
čistí a zvlhčuje ústní dutinu

Ionty vápníku

 Podporují regeneraci tkání6

  Pomáhají udržovat celistvost sliznice 
v ústní dutině10

 Chrání před infekcí11

Ionty fosfátu 

  Hrají klíčovou roli v integritě ústní 
sliznice6 

  Chrání před infekcí12

  Pomáhají udržovat pH rovnováhu 
v ústní dutině12

Caphosol snižuje riziko komplikací 
a přerušení úspěšné onkologické léčby



Mukozitida ústní dutiny je 
jedním z nejběžnějších, ale také 
nejvíce zatěžujících vedlejších 
účinků onkologické léčby

Výskyt: 

  97 % pacientů po chemo-
a radioterapii hlavy a krku1,
doba trvání 6–8 týdnů2

  Více než 70 % pacientů po
chemoterapii, před transplantací kostní
dřeně3, doba trvání více než 1 týden4

  Téměř 40 % pacientů po standardní
chemoterapii, doba trvání 2–4 týdny3,
pokud nenastanou infekční potíže2

Mukozitida ústní dutiny má vážný negativní 
vliv na zdraví pacienta a výrazně snižuje 
kvalitu jeho života

  Bolestivá těžká mukozitida ústní
dutiny může vést k hospitalizaci,
umělé výživě pacienta5, k výraznému
zvýšení ceny léčby a v krajních
případech i k smrti pacienta6–8



Caphosol při prevenci a léčbě 
mukozitidy ústní dutiny:
2× nižší výskyt mukozitidy u pacientů 
užívajících Caphosol4

Ve skupině pacientů, kteří užívali Caphosol, 
bylo pozorováno:

 snížení bolesti o 63 % 
 snížení dávky opiátů o 72 %
 69 % pacientů bez opiátů

Data z prospektivní randomizované, dvojitě slepé, 
placebem kontrolované studie zahrnující 
95 pacientů po transplantaci kostní dřeně4
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Adapted from Papas, et al. 2003Papas a kol. 20034



Caphosol užitý od počátku chemo- 
a radioterapie u onkologických 
pacientů výrazně snižuje výskyt 
mukozitidy ústní dutiny9

Sledováno 217 pacientů po chemo- a/nebo radioterapii9

  U většiny pacientů užívajích Caphosol 
nebyla pozorována mukozitida ústní 
dutiny nebo pouze její nízký stupeň9

  Většina pacientů neudávala žádnou 
bolest nebo jen nízký stupeň bolesti9

  Naprostá většina pacientů uváděla 
zlepšení stavu po užití přípravku Caphosol9

18 %

82 %

• Pacienti bez mukozitidy ústní dutiny  
nebo s jejím nízkým stupněm 

• Stupeň mukozitidy ústní dutiny ≥ 3

18 %

82 %

• Pacienti bez mukozitidy ústní dutiny  
nebo s jejím nízkým stupněm 

• Stupeň mukozitidy ústní dutiny ≥ 3



Snadné použití
  Vložte 1 šumivou tabletu do sklenice 

s 50 ml vody a počkejte, dokud se tableta 
zcela nerozpustí

  Řádně vyplachujte ústa 1/2 roztoku 
po dobu 1 minuty a vyplivněte.

  Opakujte se zbývající 1/2 roztoku 
a vyplivněte.

  Dávkování podle potřeby 4–10× denně
  Použijte okamžitě po přípravě.

 Je dobře snášen
Bez nepříjemné chuti

Caphosol je účinný přesycený roztok 
vápenatých a fosfátových iontů 
určený k výplachům ústní dutiny.

50 ml

1 min

šumivé tablety



Potlačení mukozitidy v ústní dutině

  Mukozitida ústní dutiny je jedním
z nejběžnějších, ale také nejvíce zatěžujících
vedlejších účinků onkologické léčby1

  Caphosol pomáhá udržovat celistvost  sliznice 
v ústní dutině a působí protizánětlivě4

  Caphosol klinicky prokázal snížení bolesti, 
výskytu a doby trvání mukozitidy ústní dutiny4

  Mnoho pacientů se může vyhnout mukozitidě 
ústní dutiny díky přípravku Caphosol4
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Caphosol je přesycený roztok 
vápenatých a fosfátových iontů 
sloužící k prevenci a léčbě 
mukozitidy
Jedna tuba obsahuje 30 šumivých tablet Léková forma: Přípravek 
k výplachům ústní dutiny. Vodný roztok získaný rozpuštěním šumi-
vé tablety. Caphosol Dispersible je vysoce nasycený roztok iontů 
vápníku a fosforečnanů. Složky: hydrogenfosforečnan sodný 0,032, 
dihydrogenfosforečnan sodný 0,009, chlorid vápenatý 0,052, chlorid 
sodný 0,569 (% hm.). Pomocné látky: Maltodextrin, hydrogenuhliči-
tan sodný, uhličitan sodný, kyselina citronová, sorbitol. Působení: 
Caphosol Dispersible je šumivá tableta určená k rozpuštění ve vodě 
za účelem získání elektrolytického roztoku určeného ke zvlhčování, 
lubrikaci a  čištění dutiny ústní, včetně sliznice ústní, jazyka a  ústní 
části hltanu. Indikace: Caphosol Dispersible je indikován v případě 
suchých úst a ústní části hltanu (snížená salivace a xerostomie) bez 
ohledu na příčinu a na to, zda je tento stav přechodný nebo trvalý. 
Caphosol Dispersible se dále indikuje jako doplněk standardní orální 
péče při prevenci a léčbě zánětu sliznice ústní dutiny, který může být 
způsoben ozařováním nebo vysokými dávkami chemoterapie. Zmír-
nění suchosti sliznice ústní v těchto stavech je doprovázeno sníže-
ním bolesti. Pokyny pro použití: Vložte 1 šumivou tabletu do skle-
nice s 50 ml vody a počkejte, dokud se tableta zcela nerozpustí. Lze 
použít běžnou vodu z vodovodu za předpokladu, že má nízkou tvr-
dost, doporučujeme ovšem vodu balenou. V nemocnicích lze použít 
deionizovanou vodu. Řádně vyplachujte ústa 1/2 roztoku po dobu 
1 minuty a vyplivněte. Opakujte se zbývající 1/2 roztoku a vyplivněte. 
Použijte okamžitě po přípravě. Dávkování: Pro použití při vysokých 
dávkách chemoterapie nebo při ozařování: 4 dávky za den od zahá-
jení léčby rakoviny. Pokud příznaky a bolest sliznice ústní přetrvávají, 
lze dávku zvýšit až na 10krát za den. Používejte po dobu léčby nebo 
podle pokynů vašeho lékaře. Zmírnění suchosti úst: Výchozí dopo-
ručená počáteční dávka je 4krát za den. Pokud příznaky přetrvávají, 
pak lze dávku zvýšit na  10krát za  den nebo podle pokynů vašeho 
lékaře. Interakce s jinou léčbou: Nejsou známé žádné interakce s lé-
čivými či jinými přípravky. Zvláštní pokyny pro použití: Nejméně 
15 minut po použití nejezte ani nepijte. Uchovávejte tubu dobře za-
vřenou. Nepoužívejte v případě poškození tuby. Obsahuje sodík (1 g 
na 50 ml). Pacienti s předepsanou nízkosodíkovou dietou by se měli 
před použitím poradit se svým lékařem. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Nezmrazujte. Náhodného požití Caphosol Dispersible nemá 
žádné nepříznivé účinky. Výrobce: EUSA Pharma (UK) Limited, Spo-
jené království Velké Británie a Severního Irska.


