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Instructions for use
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Date despre produs
Ingrediente:
Apă purificată,
octenidină

Expertiză și informații

propilenglicol,

hidroxietilceluloză,

HCI

Date fizico-chimice
Culoare
Densitate
Punct de aprindere
Formă
pH
Vâscozitate, dinamică

aproape incoloră
cca 1,01 g/cm3 / 20 °C
> 61 °C / Metodă: ISO 2719
vâscoasă
cca 6,9/20 °C
cca 5,050 mPa*s

Pentru o prezentare generală a produselor noastre care conțin
octenidină, vă rugăm să consultați pagina noastră de Internet
www.schuelke.com.
Pentru întrebări individuale:
Serviciul de vânzare către clienți
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

Recomandări specifice
Gelul nazal octenisan® md nu trebuie să fie utilizat de persoane
cu alergii cunoscute sau suspectate la oricare dintre ingrediente
(propilen glicol, hidroxietilceluloză, HCI octenidină). În cazul în
care aveți dubii, consultați un medic.
Produsul nu trebuie utilizat în combinație cu săpunuri de
curățare, unguente, uleiuri, enzime, sau alte produse similare,
deoarece aceasta i-ar putea afecta efectul de conservare. A nu
se utiliza în asociere cu iod PVP, deoarece aceasta poate duce
la decolorare și afectarea efectului antiseptic al iodului PVP.
Nu utilizați gelul nazal octenisan® md în mod continuu mai
mult de 2 săptămâni fără supraveghere medicală. Gelul nazal
octenisan® md nu trebuie utilizat pe cartilaj, în ochi și în urechi,
pentru a evita posibilele leziuni ale țesuturilor. Nu îl introduceți
prea adânc în nas. Nu îl utilizați pentru perfuzii sau injecții! Nu
îl înghițiți. A nu se utiliza în cazul în care tubul este deteriorat.
Gelul nazal octenisan® md trebuie păstrat la temperaturi
cuprinse între 5 °C - 25 °C și protejat de lumina directă a
soarelui.

Informații pentru comandă
Articol

Forma de
livrare

Cod articol

octenisan md Nasengel INT SM 6 ml TB

20/cutie

la cerere

octenisan md gel nazal EN/PL SM 6 ml TB

20/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.

Informații legate de mediu
Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție
avansate, sigure și cu consideraţie pentru mediu, în același
timp menținând standarde înalte de calitate.

IS O

13485

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

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

Distribuitor
Schülke & Mayr GmbH
Str. Robert-Koch 2
22851 Norderstedt, Germania
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@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
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com
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Distribuitor autorizat:
S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215 Ernei Nr. 376
Jud. Mureş, România
Tel/Fax: 0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro

