
Calmoseptine® مرهم
��قى للرطوبة متعد� �ألغر��

�صفة طبية  بد� متوفر 

�كثر تد��  لحماية 

من  !لجلد  !لتهابا"  على عال$  يساعد 
!لقلوية !لسو!ئل  نز,   �� !لرطوبة 

�!لحكة  !الضطر!با"  من حد3  يخفف 
مؤقت بشكل 

!لثمن =خيص 
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معلوما� �لطلب
عد@ �حد!" !لعلبة !لحجم A!�للد B@لرقم !لكو!

12 برطما 2.5 ��قية/71 جر!� 0799-0001—03

12 �نبوD 2.5 ��قية/71 جر!� 0799-0001—02

12 �نبوD 4 ��قية/113 جر!� 0799-0001—04

  144 عبو3 3.5 جر!� 0799-0001—05

ا�!لتى قد �@خلت !لمستشفى  Eتم تنويم سيد3  تبلغ من !لعمر 81 عام :I�في !ليو� !أل
�هي تعاني من قر, متعد@3 بالجلد، ناجمة عن !سهاI (بمعدI تبرM من L 8لى 10 
 Oهنا كانت  كما   ،Iلبو! سلس  بسبب  فولي  قسطر3  لها  �مركب  يوميEا)،  مر!" 
منطقة !لجلد !لمحيطة للشر$(  8 × 10 بوصة )مصابة باالحمر!= �!لرطوبة من 

Calmoseptine® بد� !لعال$ باستخد!� مرهم .M!يحدثه !لبر Bلتآكل !لذ!

ا ��كثر =!حة. كل ما تبقى هو منطقة  Eباليو� !لثالث : �صبحت !ملريضة �قل !هتياج�
مساحتها 1 × 3 بوصة فقط محمر3 حوI !لشر$. �!ستمر !إلسهاI، لكن حتقق 

!لعال$ على نحو سريع بفضل !ستخد!� مرهم ®Calmoseptine.  مرتني يوميEا

ساعد  فقد  !لتالية.   !Eشهر عشر  !خلمس   Iخال !ملتقطع   Iإلسها! من  �معانتها  !ملريضة،   aهذ  bلد  Iلبو! سلس   bمستو في  للتحكم  !لقسطر3  !ستخد!�  =غمامن 
!ستخد!� مرهم كاملوسبتني على منع حد�d حتلل للجلد.

CETN ���يتتي هيموند، ممرضة مسجلة،  �سة حالة �جرتها ��  –

 �."شا��
   ..A!ثم جففه باستخد!� بمنشفة �� بتعريضه للهو ،Iنظف !لجلد برفق باستخد!� منظف جلد معتد  .1

!@هن منطقة !لجلد !لمصابة باالحمر!= �� !اللتهاD بطبقة =قيقة من مرهم كالموسبتين من مرتين Lلى �=بع مر!" يوميEا، �� بعد كل مر3 من !لسلس �� بعد تغيير !لحفاضا"، gلك   .2
لزيا@3 !إلحساi بالر!حة �!لحماية !لد!ئمة (في حالة !ستمر!= �جو@ بقايا كالموسبتين على !لجلد !لملتهب بعد تنظيفه برفق، يوصى بترO تلك !لبقايا على !لجلد �!ستخد!� طبقة 

Lضافية من !لمرهم حسب !لحاجة حتى يتم شفاA !لجلد.). يسهل ML!لة مرهم كالموسبتين باستخد!� Mيت !ألطفاI �� !لزيت !لمعدني gL! !ستدعت !لضر�=g 3لك.

 تعزيز �لمفاهيم �ألساسية للعناية بالجلد.
• حافظ على نظافة �نضا=3 �جفاj !لجلد.

لكر!سي  !لد!ئمين  �!لمستخدمين   l!لفر! طريحي  !لمرضى  عن  !لضغط”  “تخفيف  �جل  من  • مالئم 
!لمقعدين. 

• تقييم �مر!قبة !لحالة !لغذ!ئية عن طريق �خصائي �نظمة غذ!ئية.
• تنا�I !لسو!ئل بكميا" كافية (من L 6لى 8 �كو!D من !لماA يوميEا).

• !طلب !الستشا=3 من ممرضة متخصصة في عال$ !لفغر !لمعوB �� �خصائي جلدية.
• !حرn على حماية نفسك �حماية !لمريض عن طريق !اللتز!� باإلجر!A!" !لوقائية !لخاصة بالتعامل مع !لد� 

�سو!ئل !لجسم.

�لمو�� �لفعالة:
��لية Lسعافا"  ظاهرB/مطهر  %0.44 منثوI........................................مسكن 

للرطوبة للجلد/حاجز  Mنك..............................�!قي  %20.625 �كسيد 
�لمكونا�: ثيموI، النولين، بكربونا" صو@يو�، حامض !لكربوليك، كلو=�ثيموI �جلسرين في قاعد3 مرهمية مناسبة. 

! عن  Eبعيد !لعينين. يحفظ  !لغائر3. تجنب مالمسة   �� !لعميقة  !لجر�,  !لظاهرB فقط. ال يستخد� في عال$  تحذير: لالستخد!� 
 �� !EAلحالة سو! "@!@M! !gL� .بالطبيب �� بمركز مكافحة !لسمو� !E=فو Iفي حالة !لبلع عن طريق !لخطأ، يرجى !التصا .Iألطفا! I�متنا

لم تتحسن خالI سبعة �يا�، !طلب !الستشا=3 من !لطبيب. 

Calmoseptine®

         مرهم 
يساعد على حماية !لجلد �عال$ !اللتهابا" !لجلدية مما يلي:

• 7نو�: �لناسو" �لشرجية �7 �لمهبلية • سلس �لبو> �7 �لبر�;   
• تصريف �لجر�< • �"تشاحا� 7نبوB �لتغذية    

�• �اللتهابا� �لجلدية �لتي تسببها �لحفاضا • �لحر�I ��لخد�G �لبسيطة   
 Iلرطوبة، مثل �لعر� •

ستحصل على نتائج ملموسة بعد 48 ساعة فقط
M!لبر! 00305573 - سلس  برقم  حالة  @=!سة   

.ةيزيلجنإل! ةغللاب انب nاخل! بيتكل! ىلt Lوجرل! ىجري ،ةنيعم ةلئس� �B كيدل تناك !gإف ؛ةمجرتل! aذهل ةيهانتمل! ةقدل! كل نمضن � اننكمي ال كلg عم� .ةيلحمل! كتغل ىلL انب nاخل! بيتكل! ةمجرتل نيتبسوملاك ةكرش يف اندهج b=اصق انلذب دقل
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