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PROTEGE E AUXILIA A CICATRIZAÇÃO DE IRRITAÇÕES
CUTÂNEAS CAUSADAS POR:
• INCONTINÊNCIA URINÁRIA OU FECAL
• FÍSTULAS FECAIS OU VAGINAIS
• EXTRAVASAMENTO DE SONDA NASOGÁSTRICA
• DRENAGEM DE FERIDAS
• PEQUENAS QUEIMADURAS OU ESCORIAÇÕES
• ASSADURAS DAS FRALDAS
• UMIDADE, COMO TRANSPIRAÇÃO

RESULTADOS NOTÁVEIS EM APENAS POUCO MAIS DE 48 HORAS
ESTUDO DE CASO NO. 00305573 – INCONTINÊNCIA FECAL

No dia 1, esta paciente de 81 anos foi internada apresentando
diversas úlceras cutâneas, diarréia (8–10 evacuações ao dia) e
um cateter de Foley para incontinência urinária, uma área de 20
x 25 cm de pele perianal estava avermelhada e em carne viva
por ação corrosiva fecal. Iniciou-se tratamento com a pomada
Calmoseptine.

No dia 3, a paciente estava menos agitada e sentindo-se menos
incomodada. Apenas restou uma área de 2,5 x 7 cm ao redor do
ânus. Ela continuava apresentando diarréia, mas com o uso da
pomada Calmoseptine, aplicada duas vezes ao dia, a cicatrização
foi rápida.

Embora a incontinência urinária desta paciente fosse controlada com o uso de um cateter, ela apresentou diarréia intermitente ao longo
dos 15 meses seguintes. O uso da pomada Calmoseptine evitou a perda da integridade da pele.
– Estudo de caso realizado por Odette Hammond, enfermeira, especialista em terapia por enterostomia

INSTRUÇÕES
1. Limpe, delicadamente, a pele com um agente de limpeza suave. Bata de leve para secar ou deixe secar ao ar livre.
2. Aplique uma fina camada da pomada Calmoseptine na área de pele avermelhada ou irritada, 2–4 vezes ao dia, após cada
episódio de incontinência ou na troca de fraldas, a fim de proporcionar conforto e proteção duradoura. (Se, após a limpeza
suave, há ainda resíduos da pomada Calmoseptine sobre a pele irritada, recomenda-se não removê-los e aplicar uma outra
camada sobre a pele, conforme necessário, até que esta cicatrize.) Se necessário, a pomada Calmoseptine pode ser facilmente removida com óleo mineral ou para bebês.

CONCEITOS BÁSICOS PARA O CUIDADO DA PELE

Informações para pedido
Código farmacêutico

TAMANHO

POR CAIXA

0799-0001—03

2,5 Oz/Pote de 71 g

12

0799-0001—02

2,5 Oz/Tubo de 71 g

12

0799-0001—04

4,0 Oz/Tubo de 113 g

12

0799-0001—05

Embalagem de 3,5 g

144

• Mantenha a pele limpa, hidratada e seca.
• “Alívio da pressão” adequado para pacientes acamados ou restritos à
cadeira de rodas.
• Avaliação e monitoramento do estado nutricional por um nutricionista.
• Ingestão adequada de líquidos (6–8 copos de água ao dia).
• Consulta com uma enfermeira especializada em terapia por enterostomia
ou especialista da área de dermatologia.
• Proteja-se e ao paciente seguindo as precauções universais para sangue
e secreções.

COMPOSTOS ATIVOS:
ADVERTÊNCIA: Apenas para uso externo. Não deve ser usado em feridas profundas ou
Mentol 0,44 %...............................Analgésico externo / anti-séptico para primeiros socorros
perfurantes. Evite contato com os olhos. Mantenha longe do alcance de crianças. No caso de
Óxido de zinco 20,625 %...............Protetor cutâneo / barreira à umidade
ingestão acidental, entre imediatamente em contato com um médico ou centro para controle
COMPOSTOS: timol, lanolina, bicarbonato de sódio, fenol, clorotimol e glicerina em base
de intoxicações. Se houver piora ou não houver melhora em 7 dias, consulte um médico.
de pomada compatível.
Calmoseptine, Inc. empenhou-se ao máximo para traduzir esta brochura para o seu idioma. No entanto, não podemos garantir exatidão perfeita. Caso tenha perguntas específicas, consulte a
nossa brochura em inglês.
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