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Octenilin płyn 350 ml
 

Cena: 34,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 355 ml

Postać Płyny na skórę

Producent SCHULKE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Octenilin w postaci płynu jest produktem, który jest wysoko tolerowany przez skórę i tkanki, a przy tym bezbolesnym
w zastosowaniu, niepodrażniającym i nieuczulającym. Wyrób medyczny wyróżnia się wysoką skutecznością czyszczącą, poza tym
bardzo dobrze radzi sobie z usuwaniem biofilmu bakteryjnego. Jest to produkt sterylny, w składzie którego znajduje się oktenidyna.

Na co jest płyn Octenilin? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest oczyszczanie i nawilżanie przewlekłych ran skóry.
Produkt będzie odpowiedni przy wszystkich rodzajach ran. Nie tylko szybko i skutecznie oczyszcza rany, ale również bez trudu dociera w
trudno dostępne ich rejony. Umożliwia usuwanie powłok fibrynowych, biofilmu bakteryjnego, a także znekrotyzowanej tkanki. Funkcją
roztworu do irygacji ran Octenilin jest również nawilżanie rany oraz zapewnianie jej środowiska sprzyjającego procesom gojenia.
Produkt bardzo dobrze utrzymuje też wilgoć opatrunków. Działanie płynu Octenilin opiera się na niskim napięciu powierzchniowym.

W opakowaniu znajduje się 350 ml roztworu do irygacji ran Octenilin. W skład wyrobu medycznego wchodzi dichlorowodorek
oktenidyny, a także etyloheksylogliceryna oraz glicerol i woda oczyszczona. Przed wykorzystaniem wyrobu medycznego Octenilin
zaleca się zapoznanie z dołączoną do opakowania ulotką. Jak stosować płyn Octenilin? Zaleca się intensywne przemywanie rany 
roztworem do irygacji ran Octenilin za każdym razem, gdy pacjent zmienia opatrunek. W przypadku wrażliwości na zmiany temperatur
pomocne może być ogrzanie Octenilin do temperatury ciała. Jeśli konieczne będzie skuteczne rozpuszczenie powłok fibrynowych czy
też tkanek nekrotycznych, wykorzystać można nasączone opatrunki Octenilin, powtarzając ich aplikację aż do czasu, gdy dalsze
przemywanie rany nie będzie już konieczne. W razie konieczności oczyszczoną płynem Octenilin ranę można pokryć żelem Octenilin. 
Roztwór do irygacji ran Octenilin może być stosowany z różnymi opatrunkami, w tym również długotrwale, jeśli jest to konieczne. Jeśli
opatrunek jest trudny do zdjęcia, można nasączyć go płynem Octenilin – po chwili możliwe będzie zdjęcie opatrunku bez jednoczesnego
zrywania części gojącej się rany.

Nie zostały dotychczas stwierdzone żadne działania niepożądane wyrobu medycznego Octenilin w postaci płynu. Są jednak 
przeciwwskazania do stosowania produktu, w tym nadwrażliwość na jego składniki. Wyrób medyczny nie powinien być stosowany na
chrząstki szkliste w uszach czy nosie, a także w pęcherzu moczowym oraz w jamie brzusznej. Nie zaleca się też używania go w
okolicach oczu. Produkt nie powinien być łączony z preparatami z PVP-jodem, poza tym nie należy go łączyć z mydłami, olejkami,
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enzymami czy maściami. Wyrób medyczny Octenilin w postaci płynu nie powinien być wstrzykiwany i nie zaleca się wprowadzania go
do tkanek pod ciśnieniem. Nie należy go również połykać. Jeśli pacjent ma objawy infekcji rany, powinien zastosować lek Octenisept.

Wyrób medyczny jest ważny 4 lata, ale może być stosowany w czasie nie dłuższym niż 8 tygodni od pierwszego zastosowania. Należy
przechowywać go w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, a także chronić przed działaniem promieniowania słonecznego
oraz nie zamrażać.

Skład
gliceryna, etyloheksylogliceryna(oxydermol), chlorowodorek octenidyny, woda destylowana

Wskazania i działanie

Octenilin® roztwór do irygacji ran - roztwór służący do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran skóry.

Zalety preparatu:

doskonała skuteczność oczyszczająca,
bardzo wysoka tolerancja wykazywana przez skórę i tkanki na działanie preparatu,

Dawkowanie

bezbolesne zastosowanie,
preparat nadaje się do powtarzalnego, wielokrotnego użycia,
jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów ran,
preparat zachowuje swoją aktywność przez 8 tygodni od momentu pierwszego użycia.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

