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Octenilin żel 20 ml
 

Cena: 28,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Żele

Producent SCHULKE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Octenilin w postaci żelu jest produktem z oktenidyną, który jest bezbolesny w aplikacji i sterylny, a oprócz tego
bezwonny i bezbarwny. Wyrób medyczny Octenilin jest też hipoalergiczny, a jego zastosowanie nie prowadzi do toksyczności tkankowej
oraz nie przyczynia się do podrażnień, ziarninowania czy też epitelializacji.

Na co jest żel Octenilin? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest nawilżanie oraz oczyszczanie ran przewlekłych
zakażonych, skolonizowanych lub skontaminowanych. Żel oczyszcza rany z biofilmu, poza tym z pozostałości tkanek martwiczych, a
oprócz tego oczyszcza ranę z pozostałości opatrunku. Produkt może być szczególnie pomocny w przypadku ran z martwicą rozpływną i
suchą, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku ran oparzeniowych oraz ran ziarninujących i pokrywających się z nabłonkiem. 
Wyrób medyczny Octenilin w postaci żelu można też stosować w przypadku wilgotnej terapii ran chirurgicznych, w tym zarówno
powierzchniowych, jak i tych głębokich. Funkcją żelu Octenilin jest wspomaganie gojenia się rany, a także dekontaminacja i nawilżanie
rany. Produkt jest dobrze tolerowany przez rany, a także przez skórę i błony śluzowe.

W opakowaniu znajduje się 20 ml żelu Octenilin. W skład wyrobu medycznego wchodzi dichlorowodorek oktenidyny, a dodatkowo glikol
propylenowy, hydroksyetyloceluloza oraz woda oczyszczona. Przed zastosowaniem żelu Octenilin należy zapoznać się wnikliwie z
dołączoną do opakowania ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami, chyba że lekarz zaleci inaczej. Wyrób medyczny
Octenilin w postaci żelu przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego na rany. W razie potrzeby można korzystać z niego
długotrwale jednak wówczas najlepiej pod nadzorem lekarza.

Jak stosować żel Octenilin? Produkt powinien być aplikowany na ranę przepłukaną i oczyszczoną. Do oczyszczenia okolicy rany i
zminimalizowania ryzyka przeniesienia mikroorganizmów można wykorzystać Octenilin w roztworze do płukania ran. Gdy rana i jej
okolica będą już oczyszczone, zaleca się pokrycie rany warstwą żelu Octenilin. Następnie w razie potrzeby można zastosować okład,
kompres czy gazę bądź inne materiały. Żel można pozostawić na ranie do kolejnej zmiany opatrunku. Wyrób medyczny dobrze nawilża
ranę, dzięki czemu przy kolejnej zmianie opatrunku łatwiejsze będzie pozbycie się nalotów. Częstotliwość zmian opatrunku należy
dostosować do charakteru rany i jej wielkości. Jeśli pacjent ma przewlekłe rany i jest wrażliwy na zmianę temperatur, pomocne może
być podgrzanie żelu Octenilin do temperatury ciała, zanim ten zostanie umieszczony na ranie.
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Wyrób medyczny Octenilin w postaci żelu ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien go używać. Wyrób medyczny nie powinien
być łączony z mydłami, maściami, enzymami czy olejkami, ponadto nie należy go łączyć z produktami z PVP-jodem. Wyrób medyczny
nie powinien być stosowany do iniekcji czy też infuzji, poza tym nie należy go spożywać i połykać. Należy unikać jego kontaktu z oczami,
a dodatkowo nie powinien być stosowany w nosie czy uszach.

Wskazania i działanie

Octenilin® żel na rany - idealne wilgotne otoczenie dla gojącej się rany, stopa cukrzycowa, odleżyny.

Zalety preparatu:

efektywnie nawilża, dekontaminuje i oczyszcza ranę,
doskonale nawilża rany skolonizowane, zagrożone infekcją i zainfekowane,
zalecany podczas terapii w leczeniu ran przewlekłych takich jak: owrzodzenia podudzi, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej,...
rekomendowany w ranach oparzeniowych,
ułatwia zmianę opatrunków na ranach,
wspomaga leczenie ran i leczenie skóry,
tworzy idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierając naturalne procesy naprawcze,
jedyny na rynku żel zawierający octenidynę - substancję inaktywującą patogeny,
bezbolesna aplikacja oraz doskonała tolerancja przez ranę, błony śluzowe i skórę,
bezbarwny oraz bezwonny.

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