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Informacje dotyczące zamawiania
NDC# WIELKOŚĆ OPAKOWANIE ZBIORCZE

0799-0001—03 2,5 uncji / słój 71g 12

0799-0001—02 2,5 uncji / tubka 71g 12

0799-0001—04 4,0 uncje / tubka 113 g 12

0799-0001—05 Saszetka 3,5 g   144

W pierwszym dniu przyjęta została 81-letnia pacjentka z licznymi 
owrzodzeniami skóry, biegunką (8-10 stolców na dobę) i cewnikiem 
Foley’a z powodu nietrzymania moczu. Obszar skóry o wielkości 
20 x 25 cm wokół odbytu był zaczerwieniony z powodu nadżerek 
kałowych. Rozpoczęto leczenie maścią Calmoseptine.

Już trzeciego dnia pacjentka była mniej cierpiąca i czuła się lepiej. 
Jedyne, co pozostało z zaczerwienienia skóry wokół odbytu, to 
obszar o rozmiarze 2,5 x 7,5 cm. Pacjentka wciąż miała biegunkę, 
ale poprzez zastosowanie maści Calmoseptine dwa razy dziennie 
obserwowano szybkie gojenie się. 

Chociaż nietrzymanie moczu kontrolowano przy użyciu cewnika, nadal u pacjentki występowała okresowa biegunka przez kolejne 15 miesięcy. 
Zastosowanie maści Calmoseptine zapobiegło pękaniu skóry.  – Opis przypadku klinicznego przez Odette Hammond, RN, CETN

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA
1. Oczyścić skórę delikatnie przy pomocy łagodnego środka czyszczącego. Osuszyć przez okładanie lub na powietrzu.  

2. Nakładać cienką warstwę maści Calmoseptine na zaczerwienioną lub podrażnioną skórę 2-4 razy dziennie po każdym 
popuszczeniu stolca lub kału, albo po zmianie pieluszki, w celu osiągnięcia uczucia komfortu i długotrwałej ochrony. (Jeżeli 
po delikatnym czyszczeniu na podrażnionej skórze pozostaną resztki maści Calmoseptine, zaleca się pozostawić je na 
skórze i w razie potrzeby nałożyć dodatkową warstwę aż do wygojenia skóry). W razie potrzeby można łatwo usunąć maść 
Calmoseptine przy pomocy olejku dla niemowląt czy oleju mineralnego. 

PODSTAWOWE WSKAZÓWKI PRZY PIELĘGNACJI SKÓRY
• Utrzymywać skórę czystą, nawodnioną i suchą.
• Stosować odpowiednie “środki łagodzące ucisk” dla pacjent—w 

leżących i poruszających się na wózku.
• Dietetyk powinien oceniać i monitorować  stan odżywienia pacjenta.
• Przyjmować odpowiednią ilość płynów (6-8 szklanek wody dziennie).
• Przeprowadzić konsultację pielęgniarki wyszkolonej w pielęgnacji 

stomii jelitowych lub specjalisty chorób skóry.
• Chronić siebie i pacjenta poprzez przestrzeganie ogólnych zaleceń 

dotyczących kontaktu z krwią i płynami ustrojowymi. 

SUBSTANCJE CZYNNE: 
Mentol  0,44 %........................Środek znieczulający do stosowania zewnętrznego / doraźny antyseptyk
Tlenek cynku 20,625 %.......Środek chroniący skórę / bariera dla wilgoci
SKŁADNIKI: tymol, lanolina, wodorowęglan sodu, fenol, chlorotymol i gliceryna w odpowiedniej 
bazie maści.

OSTRZEŻENIE: Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować do ran głębokich lub kłutych. 
Unikać kontaktu preparatu z oczami. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie 
przypadkowego połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem 
toksykologicznym. Jeżeli stan skóry pogorszy się lub nie poprawi w ciągu 7 dni, należy 
skontaktować się z lekarzem.

Calmoseptine®

       Maść
OCHRANIA I POMAGA W GOJENIU PODRAŻNIEŃ SKÓRY 

WYWOŁANYCH PRZEZ:
 • NIETRZYMANIE MOCZU LUB KAŁU • PRZETOKI KAŁOWE I POCHWOWE
 • PRZECIEKANIE CEWNIKÓW DO ŻYWIENIA  • WYCIEK Z RANY
 • ŁAGODNE OPARZENIA I ZADRAPANIA • WYSYPKĘ PIELUSZKOWĄ

• WILGOĆ WYWOŁANĄ POCENIEM 

NADZWYCZAJNE REZULTATY JUŻ PO 48 GODZINACH
PRZYPADEK KLINICZNY #00305573 - NIETRZYMANIE KAŁU
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Firma Calmoseptine, Inc. włożyła wiele wysiłku w celu jak najlepszego przetłumaczenia naszej broszury na Państwa język ojczysty. Jednakże nie możemy dać gwarancji idealnej poprawności tłumaczenia. 
W przypadku szczegółowych pytań, prosimy skorzystać z naszej broszury w języku angielskim


