protecție și îngrijire intensivă pentru piele
iritată și fragilă

Cremă reparatoare octenicare

®

Plusul nostru
îngrijește pielea iritată, uscată și descuamată
hrănește rănile epitelizante
protejează de umiditate și inhibă agenții patogeni care
cauzează mirosuri, cum ar fi cei cauzați de incontinență
compatibil cu produsele octenisan® (spălare preventivă)
compatibilitate ridicată cu pielea
Pantenolul favorizează regenerarea pielii, asigură
netezime și elasticitate
Bisabololul are efect antiinflamator şi calmează pielea

1.  Exsudație

2. Granulare

testată dermatologic
fără parfum şi coloranţi

3. Epitelizare

Domenii de aplicare
• potrivit optim ca tratament însoțitor în procesul de
vindecare a rănilor
• îngrijirea zonelor sensibile și iritate ale pielii, de exemplu
dermatita atopică sau psoriazisul
• pentru îngrijirea tatuajelor și a cicatricilor
• pentru tratarea ulterioară a arsurilor ușoare și a arsurilor
solare
• potrivit pentru pacienții cu incontinență și pacienții aflați în
terapie intensivă

Instrucţiuni de folosire
Aplicați crema subțire pe zonele afectate ale pielii și masați.
Rana ar trebui să fie deja epitelizată. Folosiţi crema reparatoare
octenicare® de 1-3 ori pe zi pentru a susţine regenerarea
naturală a pielii. Nu utilizați cremă în timpul unei dermatite
acute! Vârful tubului de cremă nu trebuie să atingă rana
epitelizată sau orice alte suprafețe din motive de igienă.

4. Regenerare

Cremă reparatoare octenicare®
Date despre produs
Ingrediente:
Petrolatum, Apă, Panthenol, Stearat de PEG-60 sorbitan,
Alcool Cetear, Paraffinum Liquidum, Stearat de gliceril,
Triglicerid Caprilic/Capric, Propilen Glicol, Bisabolol, Acid
sorbic, octenidină HCI
Date fizico-chimice
Culoare

albă

Densitate

cca 0,94 g/cm3 / 20 °C

Punct de aprindere

Nu se aplică

Formă

emulsie

pH

cca. 5 / 20°C

Vâscozitate, dinamică

cca. 4.000 mPa*s / 20 °C / Metodă: DIN
53019

Sfaturi speciale
A se păstra la temperatura camerei în recipientul original. A se
proteja de îngheț, căldură și lumina directă a soarelui.

Informații pentru comandă
Articol

Forma de livrare

Nr. articol

20/cutie

la cerere

Cremă reparatoare
octenicare® 50 ml TB

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să
contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

Informații de mediu
schülke fabrică produse într-un mod economic și prin procese
de producție avansate, sigure și prietenoase cu mediul,
păstrându-și, totodată, standardele înalte de calitate.

Opinia experților și informații
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Schülke & Mayr GmbH deține o autorizație de producător în conformitate cu
secțiunea 13 alin. 1 Legea germană privind medicamentele și certificate de
conformitate cu GMP pentru medicamente.

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

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
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Vă rugăm să vizitați site-ul nostru pentru o prezentare generală
a tuturor informațiilor disponibile despre produse:
www.schuelke.com.
Pentru întrebări individuale:
Serviciul de vânzări pentru clienți
Telefon: +49 40 52100-666
E-mail:info@schuelke.com

