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Octenisept, płyn na skórę, 250 ml
 

Cena: 38,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 250 ml

Postać płyn

Producent SCHULKE & MAYR GMBH

Rejestracja Preparat dezynfekcyjny

Opis produktu
 

Opis

Lek Octenisept jest płynem dezynfekującym zawierającym substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol. Lek działa
bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.
100 g płynu zawiera 0,10 g oktenidyny dichlorowodorku i 2,00 g fenoksyetanolu.

Pozostałe składniki to: kokamidopropylobetaina -roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu
chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Octenisept zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej. Podanie na skórę, doogniskowo.

Działanie
Lek działa niszcząco na bakterie (w tym na Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes
simplex, inaktywuje HBV i HIV). Działanie leku utrzymuje się przez godzinę i tym samym zapewnia bezpieczeństwo przy wykonywaniu
zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych lub operacyjnych. Oktenidyny dichlorowodorek należy do związków kationowo-czynnych,
posiada dwa aktywne centra, działa na powierzchni rany i skóry. Fenoksyetanol uzupełnia zakres działania oktenidyny dichlorowodorku,
działając w głębszych warstwach skóry i błon śluzowych.

Wskazania
Octenisept przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed
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zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, na
oddziałach intensywnej terapii i oddziałach zakaźnych

przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych;
przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych;
przy płukaniu ropni skóry, tkanki podskórnej, ropni okołoodbytniczych, 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 IUP;
przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem;
przed badaniami andrologicznymi;
w pediatrii;
do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zęba.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Octenisept

Jeśli pacjent ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nie należy stosować leku octenisept do płukania jamy brzusznej.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po irygacjach pochwy w rzadkich przypadkach może wystąpić odczuwane wrażenie ciepła lub pieczenia.
Przy płukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje się około 1 godzinę, ma to związek z działaniem leku.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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