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Octenisept antyseptyk do dezynfekcji ran 1000 ml
 

Cena: 70,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny na skórę

Producent SCHULKE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Octenidini dihydrochloridum,
Phenoxyethanol

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
OcteniSept może być z powodzeniem stosowany do irygacji pochwy. Wymagany czas oddziaływania to 60 sekund. Skuteczność jest
często osiągana przy rozcieńczeniu 1:1 z wodą jałową. W licznych badaniach klinicznych wykazano, że preparat OctniSept posiada
doskonale działanie bójcze przeciwko różnym bakteriom, m.in. Gram dodatnim i Gram ujemnym.
Dezynfekcja jamy ustnej OcteniSept:
Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20ml płynu OcteniSept przez ok. 20 sek.

Skład
Octenisept 100 g płynu zawiera substancje czynne: Octenidinum dichydrochloridum (oktenidyny dichlorowodorek) 0,10 g,
Phenoxyethanolum (fenoksyetanol) 2,00 g.
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
Płyn OcteniSept zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej
Odkażanie ran chirurgicznych:
Skuteczność preparatu OcteniSept potwierdzono podczas opracowywania czystych i zakażonych ran chirurgicznych. płyn 
OcteniSept łączy funkcje odkażające, analgetyczne i oczyszczające zakażone rany z martwych tkanek i wydzieliny, przez co wpływa
korzystnie na proces gojenia. Odkażanie otoczenia rany należy przeprowadzać za pomocą jałowych gazików nasączonych
nierozcieńczonym płynem OcteniSept promieniście od środka na zewnątrz rany.
Płukanie zakażonych ran chirurgicznych:
Przemywanie zakażonych ran, przetok podskórnych należy wykonywać za pomocą strzykawki i kaniuli. Pozostawienie gazików setonów
nasyconych płynem OcteniSept w obrębie zakażonej rany sprzyja oddzielaniu się martwiczych tkanek i pozwala na szybsze zagojenie
się rany poprzez założenie wtórnych szwów.
Opracowywanie zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych podudzi, owrzodzeń troficznych w przebiegu chorób układowych
(cukrzycy, miażdżycy, itp.):
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W przypadkach zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeniach żylnych itp. preparat OcteniSept stosujemy w postaci przymoczek
(gaziki nasycone płynem). Gaziki należy zmieniać raz, a w przypadku bardzo dużej ilości martwiejących tkanek i wydzieliny dwa razy na
dobę umocowując opatrunek za pomocą siatki gazowej lub bandaży dzianych.
Dezynfekcja skory i błony śluzowej:
Partie skory i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszę być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym
preparatem OcteniSept. należy przestrzegać wymaganego czasu oddziaływania minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie czasu do 5
minut. W sporadycznych przypadkach, po podjęciu takiej decyzji przez lekarza, można użyć płynu OcteniSept z atomizera rozpylając go
bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych. Należy zwrócić uwagę na równomierne zwilżenie całej powierzchni.
Pozostawić na co najmniej 1 minutę. Jako terapia wspomagająca w leczeniu grzybic skory, między palcami stóp preparat rozpylać na
chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni.
Irygacje:

Przeciwwskazania
Preparat do stosowania na ranę, błonę śluzową i skórę. Przy płukaniu ran należy uważać aby preparat nie był wprowadzany względnie
wstrzykiwany do tkanki pod ciśnieniem. W przypadku płukania jam rany należy zwracać uwagę, aby był zapewniony odpływ (np. drenaż,
odsysacz). unikać kontaktu płynu z oczami. Nie zaleca się stosowania preparatu OcteniSept do wnętrza ucha oraz nie należy
dopuszczać do jego połykania. Zastosowanie prepeparatu OcteniSept do płukania jamy brzusznej nie jest na chwilę obecną poparte
dostateczną ilością badań klinicznych i podlega decyzji lekarza. Dichlorowodowek octenidyny jest bardziej toksyczny przy stosowaniu
dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać dostania się płynu w większych ilościach do krwioobiegu, np. na skutek pomyłkowej
iniekcji. Z uwagi na to, że dichlorowodorek octenidyny w preparacie OcteniSept występuje tylko w ilości 0,1% zagrożenie tą substancją
jest ekstremalnie mało prawdopodobne.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Wstęp
Antyseptyk Octenisept w postaci płynu to środek o wszechstronnym zastosowaniu dezynfekcyjnym, który posiada dwie substancje
czynne: dichlorowodorek octenidyny oraz fenoksyetanol. Jego właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze sprawiają, że
stosowany jest w przypadku odkażania skóry, ran skóry i uszkodzeń błon śluzowych, a także wspomagająco przy leczeniu grzybicy i
martwic. Preparat nie tylko odkaża i oczyszcza z martwych tkanek i wydzielin, ale również znieczula.

Octenisept posiada szerokie wskazania, co wiąże się z jego wszechstronnym działaniem dezynfekcyjnym, które wpływa korzystnie na
proces gojenia się ran. Płyn antyseptyczny wykazuje wysoką skuteczność w niszczeniu mikroorganizmów – już po zaledwie 1 minucie
od aplikacji, a jego działanie utrzymuje się przez godzinę. Zalecany jest zarówno do użytku domowego, jak i w przypadku zabiegów
diagnostycznych i operacyjnych różnego typu. Działa zarówno na bakterie G+, jak i na bakterie G-, a także na wirusy i grzyby. Może być
przydatny między innymi do dezynfekcji jamy ustnej, odkażania czystych i zakażonych ran chirurgicznych, dezynfekcji skóry i błon
śluzowych przed zabiegami, irygacji pochwy, czy też opracowywania ran oparzeniowych i owrzodzeń troficznych bądź żylnych. Lek
można również wykorzystać do pielęgnacji szwów, płukania otwartych ropni czy zakażonych krwiaków.

Lek Octenisept ma postać przejrzystego, bezbarwnego płynu, który jest prawie bezwonny. Dostępny jest w butelce plastikowej (HDPE +
zamknięcie z PP) o pojemności 1 litra i posiada dwie substancje czynne. Dichlorowodorek octenidyny jest związkiem kationowo-
czynnym o dwóch centrach aktywnych, którego działanie dotyczy powierzchni skóry i rany. Fenoksyetanol to natomiast substancja,
której funkcją jest uzupełnianie działania dichlorowodorku octenidyny w głębszych rejonach skóry i błon śluzowych.

Stosowanie leku Octenisept powinno być w pełni zgodne z informacjami, które znajdują się w dołączonej do niego ulotce producenta lub
wskazaniami lekarza. Płyn najlepiej stosować w postaci nierozcieńczonej. Stosując płyn Octenisept na rany, zaleca się ostrożność i
unikanie jego wstrzykiwania pod ciśnieniem, a także zapewnienie możliwości jego odpływu z jam rany. Najlepiej odkażać rany
nasączonym Octeniseptem gazikiem jałowym. Przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń stosować można tzw.
przymoczki, czyli nasączone Octeniseptem gaziki, które pozostawia się na ranie, zmieniając je 1-2 razy na dobę. Stosując lek do
dezynfekcji jamy ustnej, należy płukać minimum 20 sekund, wykorzystując jednorazowo około 20 ml płynu. W przypadku irygacji
pochwy zaleca się natomiast dopilnowanie minimalnego czasu oddziaływania, który wynosi 1 minutę. Dezynfekując płynem Octenisept
skórę lub błony śluzowe przed zabiegami, można zastosować zwilżony gazik jałowy – również należy pilnować minimalnego czasu
oddziaływania leku, czyli 1 minuty. Przy stosowaniu wspomagającym leczenie grzybic zaleca się natomiast aplikację leku 2 razy na dobę
przez minimum 14 dni.

Lek Octenisept może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, choć nie muszą one wystąpić u każdego. Wśród
skutków ubocznych wymienia się między innymi gorzki smak w ustach po płukaniu jamy ustnej oraz wrażenie ciepła bądź pieczenia po
irygacji pochwy. Pojawienie się jakichkolwiek działań niepożądanych w związku z zastosowaniem antyseptyka (również tych
niewymienionych w dołączonej do opakowania ulotce) jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
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Płyn Octenisept posiada również przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na
dichlorowodorek octenidyny lub fenoksyetanol. Nie mogą go stosować również pacjenci z nadwrażliwością na pozostałe składniki
antyseptyka. Należy unikać także kontaktu środka z oczami, ponadto nie powinien być połykany, czy też stosowany do wnętrza ucha.
Płyn nie jest również przeznaczony do płukania jamy brzusznej i nie powinien być łączony z antyseptykami z PVP-jodem oraz z
anionowymi środkami myjącymi lub detergentami.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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