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Octenisept 100mg+2000mg/100g 250ml
 

Cena: 32,22 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,1g+2g)/100g

Opakowanie 250 ml

Postać płyn

Producent SCHULKE & MAYR GMBH

Rejestracja Preparat dezynfekcyjny

Substancja
czynna

Octenidini dihydrochloridum, Phenoxyetha

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt | Germany

ILOŚĆ:  250ml

 

Lek octenisept® przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z zaopatrywaniem ran, błoną śluzową i
graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii,
geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii.

 

 

DZIAŁANIE:

Lek octenisept® jest płynem dezynfekującym zawierającym substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol.

Lek octenisept® działa więc  bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.
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WSKAZANIA:

przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych

przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych

przy płukaniu otwartych ropni około odbytniczych, zakażonych krwiaków itp.

przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych

w obrębie narządów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i żołędzi prącia mężczyzny

przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym

przy cewnikowaniu

przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi

przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie

do pooperacyjnych i poporodowych Irygacji pochwy przed założeniem wkładki wewnątrzmacicznej

przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem

przed badaniami andrologicznymi

w pediatrii

do dezynfekcji jamy ustnej, np. afty, resekcja zęba.

 

DAWKOWANIE:

Lek octenisept® zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej.

 Przemywanie zakażonych ran należy wykonywać przy pomocy strzykawki, natomiast przy owrzodzeniach żylnych i ranach
oparzeniowych można posługiwać się wacikiem nasączonym płynem. Do płukania jamy ustnej zaleca się stosować 20ml preparatu
(intensywne płukanie przez około 20 sekund).

 

SKŁAD:

100 g płynu zawiera:

substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g.

substancje pomocnicze: kokamidopropyiobetaina - roztwór 30 % lub 38 % (octan dimetylo-amoniowy kwasu amidopropylokokosowego,
sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85 %, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego, nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać leku do tkanki pod
ciśnieniem. W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany (np. drenaż, odsysacz). Unikać kontaktu leku z oczami.
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Nie zaleca się stosowania leku octenisept® do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połykania.

Oktenidyny dichlorowodorek jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się
leku w większych ilościach do krwiobiegu, np. na skutek pomyłkowej iniekcji.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Okres ważności po otworzeniu opakowania: 3 lata.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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