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BẢO VỆ VÀ CHỮA KÍCH ỨNG DA DO:
• ĐẠI TIỆN HOẶC TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ
• LỖ HỞ Ở ỐNG NUÔI ĂN
• TRẦY XƯỚC, PHỎNG NHẸ
• ẨM ƯỚT, NHƯ

• LỖ RÒ ỐNG THÔNG PHÂN HOẶC ÂM ĐẠO
• DẪN LƯU VẾT THƯƠNG
• NỔI BAN DO MẶC TÃ
RA MỒ HÔI

KẾT QUẢ RÕ RỆT CHỈ SAU HƠN 48 GIỜ
NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG #00305573 - ĐẠI TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ

Ngày thứ 1, người phụ nữ 81 tuổi này được nhập viện
với nhiều vết loét da, tiêu chảy (8-10 lần một ngày), và
được đặt một ống thông tiểu Foley, vùng da 8 x 10 inch
quanh hậu môn tấy đỏ và đau do tác dụng của phân lên
da. Được bắt đầu điều trị với Thuốc mỡ Calmoseptine.

Cho tới ngày thứ 3, bệnh nhân đã bớt bứt rứt và dễ
chịu hơn. Chỉ còn một vùng tấy đỏ diện tích 1 x 3 inch
quanh hậu môn.. Vẫn còn tiêu chảy, nhưng nhờ bôi
Thuốc mỡ Calmoseptine hai lần mỗi ngày, nên đã hồi
phục nhanh chóng.

Mặc dù tình trạng tiểu tiện không tự chủ của bệnh nhân đã được điều chỉnh bằng ống thông tiểu nhưng bệnh nhân
vẫn bị tiêu chảy từng cơn trong 15 tháng sau đó. Sử dụng Thuốc mỡ Calmoseptine đã ngăn cản tổn thương da.
– Nghiên cứu tình huống của Odette Hammond, RN, CETN

CHỈ DẪN
1. Làm sạch da nhẹ nhàng bằng chất tẩy rửa nhẹ. Lau khô nhanh hoặc để tự khô.
2. Thoa một lớp mỏng Thuốc mỡ Calmoseptine lên vùng da bị tấy đỏ hoặc bị kích ứng 2-4 lần một ngày, hoặc sau mỗi đợt
đại/tiểu tiện không tự chủ hoặc sau mỗi lần thay tã để gây cảm giác thoải mái và bảo vệ lâu dài. (Nếu còn dư lượng Thuốc
mỡ Calmoseptine trên vùng da bị kích ứng sau khi làm sạch nhẹ nhàng, nên để nguyên dư lượng này trên da và bôi thêm
lớp thuốc mỡ cần thiết cho tới khi da bình phục). Có thể dễ dàng làm sạch thuốc mỡ Calmoseptine bằng dầu dưỡng da cho
trẻ em hoặc dầu khoáng khi cần thiết.

KHUYẾN CÁO VỀ PHƯƠNG PHÁP CHĂM SÓC DA CƠ BẢN

Thông tin Đặt hàng
NDC#

CỠ

MỖI HỘP

0799-0001—03

Lọ 2.5Oz / 71g

12

0799-0001—02

Tuýp 2.5Oz / 71g

12

0799-0001—04

Tuýp 4.0Oz / 113g

12

0799-0001—05

Gói 3.5 Gam

144

THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT:
Bạc hà 0.44 %.......................................Giảm đau bên ngoài / khử trùng khi sơ cứu
Zinc Oxide 20.625 %.............................Bảo vệ da / chống ẩm
THÀNH PHẦN TÁ DƯỢC: thymol, lanolin, sodium bicarbonate, phenol, chlorothymol và
glycerin với lượng đủ dùng.

• Giữ cho da sạch, ẩm và khô ráo.
• “Giảm đè ép” phù hợp cho những bệnh nhân liệt giường và ngồi xe lăn.
• Nhờ một chuyên gia dinh dưỡng đánh giá và theo dõi tình trạng dinh
dưỡng.
• Uống nước đầy đủ (6-8 cốc hàng ngày).
• Tham vấn Y tá ET (BS chuyên khoa miệng ruột) hoặc một chuyên
gia về da.
• Bảo vệ bản thân và người bệnh bằng cách tuân theo những cảnh báo
chung về máu và dịch cơ thể.
CHÚ Ý: Chỉ sử dụng ngoài da. Không dùng cho vết thương sâu hoặc vết châm chích. Tránh
tiếp xúc với mắt. Để xa tầm tay trẻ em. Trong trường hợp vô ý nuốt phải thuốc, lập tức liên
hệ với bác sĩ hoặc trung tâm chống độc. Nếu tình trạng bệnh xấu đi hay không tiến triển tốt
sau 7 ngày, hãy tới gặp bác sĩ.
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