Pentru răni acute și arsuri ușoare, respectiv arsuri solare
și mâncărime

octenisept gel
®

Avantajele noastre
hidratează și protejează rănile
prin urmare, accelerând procesul de vindecare
fără arsuri în timpul aplicării
atenuează mâncărimile
conține octenidină, care neutralizează germenii din gel
și construiește astfel o barieră de protecție împotriva
accesului germenilor

Domenii de utilizare
octenisept® gel se aplică în cazul leziunilor acute ale pielii, cum
ar fi zgârieturile, tăieturile și arsurile ușoare (și arsurile solare,
de exemplu).
Pentru o vindecare optimă a rănilor, acestea ar trebui să fie
suficient hidratate, întrucât vindecarea necesită divizarea și
migrarea celulelor pielii. Cea mai mare eficiență în acest sens
are loc într-un mediu de leziune umedă. În plus, rana trebuie
protejată împotriva infecțiilor.
Formula specială a octenisept® gel alimentează în mod optim
rana cu umiditate și formează un strat de protecție împotriva
bacteriilor. Acest strat de protecție previne pătrunderea
agenților patogeni în rană, aceștia fiind deja neutralizați în
gel. În acest mod, gelul pentru răni octenisept® gel protejează
împotriva infecțiilor și a inflamațiilor. Vindecarea naturală
a rănilor este, astfel, ajutată și accelerată. Efectul de răcire al
octenisept® gel atenuează mâncărimea acută. octenisept® gel
este incolor și nu arde în timpul aplicării.

Profilul produsului
Neutralizarea agenților patogeni
octenisept® gel prezintă o neutralizare excelentă a agenților
patogeni chiar si după un minut. Aceste concluzii au fost
determinate în testul cantitativ de suspensie cu expunere
ridicată la proteine („condiții murdare”). Rezultatele au arătat
că neutralizarea agenților patogeni din octenisept® gel a fost
suficientă împotriva tuturor organismelor testate după o
aplicare de un minut.
Dr. P. Goroncy-Bermes

schülke R&D, Norderstedt, 02 martie 2007
Tolerabilitatea țesuturilor și biocompatibilitatea octenisept®
gel
Neiritant, fără sensibilizare, fără durere, fără toxicitate tisulară,
fără deteriorarea țesutului de granulație și a epitelizării. Buna
tolerabilitate a octenidinei a fost confirmată de experiența
clinică de-a lungul mai multor ani și, de asemenea, de studiile
clinice în materie de răni cronice.

Instrucţiuni de utilizare
Dezinfectați rana cu dezinfectant octenisept® pentru leziuni
imediat după producerea acesteia. Apoi, acoperiți rana cu un
strat subțire de gel. Dacă este necesar, aplicați un pansament
sau ghips. Aplicați gelul pentru răni de 1-2 ori pe zi, până când
se vindecă complet.
Din motive igienice, vârful tubului cu gel nu trebuie să atingă
rana sau alte suprafețe.
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octenisept gel
®

Date despre produs
Ingrediente:
Apă purificată,
octenidină.

Expertiză și informații

propilenglicol,

hidroxietilceluloză,

HCl

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

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:
Serviciul de vânzare către clienți
Telefon: +49 40 52100-666
E-mail: info@schuelke.com

Recomandări specifice
Efecte secundare
Nu au fost observate până în prezent.
Contraindicații
Nu utilizați octenisept® gel în mod continuu mai mult de
2 săptămâni fără supraveghere medicală. Întrucât alergiile
nu pot fi excluse total, octenisept® gel nu trebuie aplicat de
persoane cu alergii cunoscute sau în cazul unei suspiciuni de
alergie la unul dintre ingredientele sale. Dacă aveți îndoieli,
consultați un medic. Numai pentru uz extern. Pentru a evita
posibilele leziuni ale țesuturilor, octenisept® gel nu trebuie
aplicat pe cartilaje, în urechi sau în nas și nu trebuie permisă
pătrunderea acestuia în ochi.
Instrucțiuni generale de siguranță
• A nu se utiliza pentru perfuzii sau injecții!
• Nu este destinat pentru uz intern!
• În cazul leziunilor cutanate acute, numai pentru uz extern.
• Pentru leziunile cronice, utilizați un gel steril pentru răni
(octenilin® gel pentru răni).
• Utilizați numai pachetele nedeteriorate și intacte.

Informații pentru comandă
Articol

Forma de
livrare

Cod articol

octenisept gel -INT- 20 ml TB

20/cutie

la cerere

octenisept Gel -DE- 20 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
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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 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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Schülke fabrică produse economice și cu procese de producție
avansate, sigure și cu consideraţie pentru mediu, în același
timp menținând standarde înalte de calitate.

