
Produkt do stosowania na rany powierzchowne
ostre, otarcia, skaleczenia, oparzenia i rany trudno
gojące się

octenisept® Gel

NOWOŚĆ -
 PRZYSPIESZA

 GOJENIE*

Zalety
przyspiesza gojenie ran i oparzeń

zmniejsza odczuwanie bólu

zapewnia optymalny poziom wilgotności w ranie

zmniejsza powstawanie blizn

zapobiega przywieraniu opatrunków do rany

nie powoduje pieczenia

łagodzi objawy świądu

dzięki zawartości oktenidyny - chroni przed patogenami,
zapobiegając rozwojowi infekcji

Obszary zastosowania
Żel octenisept jest przeznaczony do stosowania:
• w ranach powierzchownych - takich jak: otarcia,

skaleczenia, rany ostre, cięte
• w ranach powierzchownych trudno gojacych się
• w oparzeniach I i II stopnia - w tym oparzeniach

słonecznych
• do ran suchych, w celu zapewnienia nawilżenia i

oczyszczenia
• do ran pooperacyjnych
• możliwość łączenia z opatrunkami specjalistycznymi, w tym

zawierającymi srebro
• po zabiegach medycyny estetycznej i tatuażu
• pielęgnacja podrażnionej skóry okolic intymnych

Właściwości produktu
Specjalna formuła produktu octenisept® gel zapewnia
optymalne nawilżenie rany i tworzy warstwę ochronną
przed bakteriami, zapobiegając ich przedostawaniu się
do rany. Ponadto dodatek oktenidyny pozwala skutecznie
zahamować rozwój zakażenia, chroniąc przed infekcją
i stanami zaplalnymi. Badania wskazują, iż znacząco
przyspiesza gojenie. octenisept® gel dzięki zawartości

hydroksyetylocelulozy zmniejsza parowanie i utratę płynu
przez naskórek. Ponadto pochłania nadmiar płynu z
wigotnych, sączących się ran powierzchownych oraz zmiękcza
miejsce kontaktu z opatrunkiem.
Chłodzące działanie produktu octenisept® gel łagodzi
uporczywe objawy świądu.
octenisept® gel jest bezbarwny i nie powoduje pieczenia po
aplikacji.

Wskazówki dotyczące stosowania
Nanieść na skórę lub ranę cienką warstwą żelu. Ranę należy
wcześniej oczyścić i odkazić preparatem octenisept®. W razie
potrzeby zabezpieczyć ranę bandażem lub plastrem. Żel
nakładać 1-2 razy dziennie, aż do całkowitego wygojenia. Ze
względów higienicznych końcówka tubki z żelem nie może
dotykać rany ani innych powierzchni.
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Dystrybutor: Wytwórca:
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dane produktu
Aqua purificata, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose,
Octenidine HCl

Dane chemiczno-fizyczne

Forma lepka ciecz

Gęstość ok.   1,01 g/cm3 /   20 °C

Kolor niemal bezbarwny

pH 6,9 /   100   % /   20 °C

Tarcie, dynamiczne ok.   5.050 mPa*s

Temperatura zapłonu > 100 °C

Wskazówki szczególne
octenisept® gel nie powinien być stosowany w przypadku
stwierdzonej alergii na produkt lub gdy istnieje podejrzenie
uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. W razie
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem. octenisept®
gel jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
octenisept® gel nie może być stosowany na chrząstki. Nie
wolno wprowadzać produktu do uszu, oczu ani nosa. Nie
używać do infuzji, wstrzykiwać! Nie połykać! Tylko do użytku
zewnętrznego na ostre rany skóry. Na rany przewlekłe należy
stosować sterylny octenilin® żel. Należy używać wyłącznie
nieuszkodzonych opakowań. Nie stosować po terminie
przydatności.
Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

octenisept Gel -PL- 20 ml TB 20/Karton 70003021

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje
Wyrób medyczny
* Na podstawie badania klinicznego:Efficacy and cost-
effectiveness of octenidine wound gel in the treatment of
chronic venous leg  ulcers in comparison to modern wound
ressings Hämmerle G, Strohal R


