
 

 
 
 
 

Soluție de irigare pentru curățarea și 

umectarea rănilor cronice ale pielii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soluție de irigare a rănilor octenilin® 
 
 
 
 
 
 
 

Avantajul nostru 

 performanțe excelente de curățare 

 bine tolerat mai ales de piele și țesuturi pentru 

toate stările rănilor 

 pentru utilizare repetată și pe termen lung 

sterilă 

 
Domeniile de utilizare 

• curățare eficientă și rapidă a rănilor 

• pentru îndepărtarea crustelor rănilor constând din 
țesut necrotic, agenți patogeni, biofilme și filme 
fibrinoase 

• potrivit pentru zonele greu accesibile, cum ar fi fisuri şi 
pungi ale rănilor 

• pentru umectarea și hidratarea rănilor 

• pentru hidratarea pansamentelor și a tampoanelelor rănilor 

• pentru îndepărtarea ușoară a pansamentelor/tampoanelor 
lipite ale rănilor, altfel dificil de eliminat 

• pentru utilizarea combinată cu Terapia de presiune 
negativă pentru plăgi (V.A.C.Ulta, KCl) 

 
Profilul produsului 

Proprietăți hidratante 
Din cauza tensiunii sale reduse de suprafață, soluția de irigare 
a rănilor octenilin® are excelente proprietăți hidratante si, 
prin urmare, de curățare a suprafețelor de țesut, chiar în zone 
dificil de ajuns, cum ar fi fisuri și pungi ale plăgilor. 
Putere de curățare pentru îndepărtarea biofilmelor 
Studiile asupra puterii de curățare împotriva 
microorganismelor din biofilm au relevat o bună performanță. 
Comparativ cu soluțiile de irigare a rănilor precum Ringer 
sau soluții saline izotonice frecvent utilizate în spitale, 
soluția de irigare a rănilor octenilin® prezintă o putere de 
curățare semnificativ mai bună și, prin urmare, o reducere 
mai eficientă a agenților patogeni. 
Conservare 

Soluția de irigare a rănilor octenilin® este conservată, pentru 
a reduce în mod considerabil riscul de transmitere de 
germeni în mediurile adiacente în timpul aplicării. Soluția de 
irigare a rănilor octenilin® oferă astfel, dacă este aplicată în 
conformitate cu instrucțiunile, o barieră eficientă între 
germenii rănii și persoana tratată. 
Tolerabilitatea țesuturilor si biocompatibilitate 
Neiritant, nesensibilizator, fără durere, fără toxicitate 
tisulară, fără deteriorare a granulației și fără deteriorare a 
epitelizării. Buna tolerabilitate a octenidinei a 
fost confirmată de experiența clinică pe parcursul multor ani și 
prin studii clinice pe răni cronice, de asemenea. 

 
Instrucțiuni de utilizare 

Curățați şi irigați intens rana cu soluția de irigare a rănilor 
octenilin® la fiecare schimbare de pansament (soluția de 
irigare a rănilor octenilin® poate fi încălzită până la 
temperatura corpului, imediat înainte de aplicare). 
Acoperirile uşor îndepărtabile pot fi eliminate în acest fel. 
Pansamentele și învelitoarele rănilor îmbibate suplimentar cu 
soluția de irigare a rănilor octenilin® pot fi utilizate la 
acopeririri cu solvat de fibrină. Aplicarea trebuie să fie 
repetată până când toate pansamentele și necrozele pot fi 
îndepărtate, iar rana este optic curată. Clătirea ulterioară nu 
este necesară, în general. Rana poate fi tratată în continuare 
cu gelul pentru răni octenilin®, dacă este necesar. 
Valabilitate până la 8 săptămâni de la prima utilizare. 
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Soluție de irigare a rănilor octenilin® 
 
 
 

Date despre produs 

Ingrediente: 
Aqua Valde purificată (apă de cea mai mare puritate), 
glicerină, ethilexil glicerină, HCI octenidină 
Stare originală: 
Sterilă, sigilată. Stabilitate la temperatura camerei, a se 
vedea informațiile de stabilitate. 
Utilizați înainte de: 
 8 săptămâni de la prima deschidere. Flaconul trebuie 
închis după fiecare utilizare. 

 
Date fizico-chimice 

 

Culoare incolor 

Densitate cca. 1,0 g / cm3 / 20°C 

Punct de aprindere nu este aplicabil 

Formă lichid 

pH cca. 5,4 / 20°C / (nediluată) 

 
 

 Sfaturi speciale 

A se utiliza cu bandaje cu plasturi, de exemplu, bandajele 
care sunt dificil de îndepărtat 
În cazul în care bandajul este dificil de îndepărtat, 
înmuierea cu soluția de irigare a rănilor octenilin® este 
recomandată pentru a facilita îndepărtarea ușoară a 
bandajului fără traumatizarea suprafaței plăgii. 
Efecte secundare 
Nu au fost observate. 
Contraindicații 
Soluția de irigare a rănilor octenilin® nu trebuie utilizată la 
pacienții cu alergii cunoscute sau suspecte la una sau mai 
multe  dintre ingrediente. În cazul în care aveți dubii, consultați 
un medic. Soluția de irigare a rănilor octenilin® nu trebuie 
utilizată pe cartilajul hialin, ochi, urechi, nas, vezica urinară și în 
cavitatea abdominală! Pentru a preveni posibile leziuni 
tisulare, produsul nu trebuie injectat sau aplicat pe țesuturi cu 
presiune. Trebuie efectuat un drenaj adecvat din cavitățile 
rănii (de exemplu, cu tubul de evacuare flexibil). 
Instrucțiuni generale de siguranță 
• Nu îl utilizați pentru perfuzii sau injecții! 

• Nu este pentru uz oral! 

• A se aplica la exteriorul rănii. 

• Trebuie să se utilizeze numai recipientele nedeteriorate și 
intacte. 

• Utilizați numai pachete nedeteriorate și intacte. Protejați 
produsul împotriva expunerii la lumina directă a soarelui. 

• Pentru a preveni introducerea de bacterii atunci când se 
utilizează o soluție de irigare a rănilor octenilin®, 
asigurați-vă că ambalajul nu intră în contact cu rana. 

• Dispozitiv medical - A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor! 

Informații pentru comandă 
 

Articol Formularul de 
livrare 

Articol nr. 

Soluție pentru irigarea rănilor octenilin  
350 ml FL 

10 / cutie la cerere 

 

 
 Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații, vă rugăm 
să contactați filiala noastră locală sau un distribuitor. 

 
Produse asemănătoare 

• Gel pentru răni 
octenilin® 

 
Informații legate de mediu 

Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție 
avansate, sigure și ecologice, în același timp menținând 
standarde înalte de calitate. 

 
Expertiză și informații 

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru 
o trecere în revistă a întregii literaturi / rapoartelor 
disponibile pentru produs: www.schuelke.com. Pentru 
întrebări individuale: 
Asistență pentru clienți 
Telefon: +49 40 52100-666 
E-mail: info@schuelke.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuitor autorizat pentru România INTERCOOP s.r.l. 
547215 Ernei, str. Principală, Nr. 376, Jud. Mureş 
Tel/Fax: +40-(0)265-267 708 

E-mail: office@intercoop.ro, www.intercoop.ro

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schülke & Mayr GmbH deține o autorizare a producătorului, 
conform secț. 13 alin 1 din Legea germană pentru medicamente 
și certificate GMP (bune practici ale producătorului) de 
conformitate pentru produsele medicamentoase. 

 
O companie a Grupului Air Liquide 

Sediul Schülke & Mayr 
GmbH Str. Robert-
Koch Nr. 2 
22851 Norderstedt, 
Germania 
Telefon  +49 (0) 40 - 52100 - 0 
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318 
www.schuelke.com   
mail@schuelke.com 

 
Schülke & Mayr UK 
Ltd. 1 Jenkin Road 
GB-Sheffield S9 1 AT 
Telefon  +44 (0) 1142 - 5435 - 00 
Fax +44 (0) 1142 - 5435 - 01 
mail.uk@schuelke.com 

 
Schülke & Mayr 
Ges.m.b.H. Seidengasse 9 
1070 Viena, Austria 
Telefon  +43 (0) 1 - 5232501 -0 
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60 
office.austria@schuelke.com 
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