
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.

Wskazania do stosowania Lek octenisept® przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych, związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych 
i operacyjnych, w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.; przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych, przy opracowywaniu zakażo-
nych ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, przy płukaniu otwartych ropni okołoodbytniczych, zakażonych krwiaków itp., przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych, w obrębie narządów rodnych kobiety i mężczyzny, 
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 wkładki wewnątrzmacicznej, przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem, przed badaniami andrologicznymi, w pe-
diatrii, do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zęba. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na dichlorowodorek oktenidyny, alkohol fenoksyetylowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Dichlorowodorek 
oktenidyny jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się leku w większych ilościach do krwioobiegu np. na skutek pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że dichlo-
rowodorek oktenidynyw leku octenisept® występuje tylko w ilości 0,1% zagrożenie tą substancją jest ekstremalnie mało prawdopodobne. Skład 100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek  
0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g, substancje dodatkowe: kokamidopropylobetaina (roztwór 30%*), sodu d-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona ad 100,00 g.*octan dimetyloamoniowy kwasu 
amidopropylokokosowego (0,30 g), sodu chlorek (0,05 g), woda (0,65 g). Postać farmaceutyczna Płyn. Przejrzysty, bezbarwny, prawie bezwonny. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu Schülke & Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy

octeniderm®  Skład: 100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0.10 g, 1-propanol 30.00 g, 2-propanol 45.00 g, substancje pomocnicze: woda oczyszczona. Wskazania do stoso-
wania: octeniderm® przeznaczony jest do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, punkcjami, biopsjami, iniekcjami, zdejmowa-
niem szwów, opatrywaniem ran, higienicznej dezynfekcji rąk, zapobiegania grzybicom skóry. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na 1-propanol, 2-propanol, dichlorowodorek oktenidyny lub na którykol-
wiek ze składników leku. Postać farmaceutyczna: płyn, przejrzysty, bezbarwny. Sposób użycia: lek octeniderm® stosuje się bez rozcieńczania. Dezynfekcja skóry przed iniekcjami i  punkcjami: 
skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć lekiem octeniderm® przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania – przed iniekcjami i pobieraniem krwi na  
15 sekund, przed punkcjami na 60 sekund. Przedoperacyjna dezynfekcja skóry: jeżeli jest to konieczne należy ogolić pole operacyjne. Wykąpać pacjenta używając np. emulsji do mycia esemtan® lub octenisan®, 
najlepiej godzinę przed planowanym terminem zabiegu. Nanosić octeniderm® przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera przez jedną minutę pamiętając o dokładnym zwilżaniu pola operacyjnego. Folię operacyjną 
nakleić po dokładnym wyschnięciu leku. Opatrywanie ran i zdejmowanie szwów: miejsce zabiegu należy zwilżyć lekiem octeniderm® przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera. Nadmierną ilość leku octe-
niderm® osuszyć jałowym gazikiem. Szwy operacyjne należy osuszyć nawilżonymi w octenidermie® jałowymi gazikami. Właściwości farmakologiczne: właściwości farmakodynamiczne – grupa farmakotera-
peutyczna: leki dezynfekujące i antyseptyczne; propanol i leki złożone zawierające propanol. Kod ATC: D 08 AJ 57. Wskazówki i specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania: lek do stosowania na skórę, 
unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi, lek łatwopalny, nie są znane interakcje. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu: przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać 
w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (23,5°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania. Lek łatwopalny. Rodzaj 
i zawartość opakowania: lek jest dostępny w postaci roztworu w butelkach o zawartości: 250 ml – butelka z atomizerem, 1000 ml butelka. Dane farmaceutyczne: okres ważności: 5 lat. Podmiot odpowiedzial-
ny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Schulke&Mayr GmbH, Robert Koch Strasse 2, 22840 Norderstedt, Niemcy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do 
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: Schulke Polska Sp. z o. o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, tel.: 022 568 22 02/03, fax: 022 568 22 04, schulke.polska@schuelke.com, www.schulke.pl. Numer pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu: Pozwolenie MZ nr 13057.

octenisan® wash cap7
Czepek do mycia włosów i głowy pacjenta 
bez użycia wody

•  wyjątkowa ochrona dzięki łagodnym dodatkom  
 pielęgnującym
•  skuteczny wobec bakterii (w tym MRSA; ORSA; 
 ESBL) oraz grzybów
•  bez substancji zapachowych i barwników

•  gotowy do użycia, nie jest konieczne 
 dodatkowe spłukiwanie
•  prosty w użyciu dzięki praktycznemu formatowi  
 (czepek)

Stosowanie: 1 x dziennie
Czas kontaktu: 5 min

Schulke Polska Sp. z o. o. | Eurocentrum Office Complex Budynek Delta | 
Al. Jerozolimskie 132  |  02-305 Warszawa  |  Telefon 22 11 60 700 |  Fax 22 11 60 701

schülke –
eradykacja MDRO
w każdych 
warunkach

octenisan® emulsja myjąca4
Antybakteryjna i przeciwgrzybicza emulsja myjąca

•  zawiera octenidynę
•  do mycia ciała i włosów pacjenta  
 przed zabiegami operacyjnymi
•  skuteczna profilaktyka przeciwko bakteriom 
 G (+), G (-), grzybom

•  bez mydła, barwników i substancji 
 zapachowych
•  pH neutralne dla skóry, zawiera substancje  
 pielęgnujące

Stosowanie: 1 x dziennie x 5 dni                           
Czas kontaktu: 1 min

octenisan® md żel do nosa8
Antybakteryjny żel nawilżająco-oczyszczający

•  przeznaczony do oczyszczania, nawilżania, 
 eradykacji MRSA z przedsionka nosa
•  zawiera octenidynę

•  gotowy do użycia
•  bezbarwny, bezwonny
•  praktyczna postać żelu

Stosowanie: 2 x dziennie x 5 dni                         
Czas kontaktu: 2 min

octenilin® płyn10

Antybakteryjny płyn myjący

• zawiera octenidynę
• posiada doskonałą skuteczność oczyszczającą
• usuwa biofilm bakteryjny
• bezbolesne stosowanie

• umożliwia bezbolesne i delikatne zdejmowanie  
 opatrunków przyschniętych lub pokrytych 
 skrzepem

Stosowanie: w razie potrzeby                         
Czas kontaktu: do 10 min

octenisan® rękawice6
Rękawice do mycia ciała pacjenta bez użycia wody

•  zawiera octenidynę
•  wyjątkowa ochrona dzięki dodatkowej  
 pielęgnacji z użyciem alantoiny
•  skuteczna profilaktyka wobec bakterii 
 (w tym MRSA; ORSA; ESBL) oraz grzybów

•  bez substancji zapachowych i barwników
•  gotowe do użycia, nie jest konieczne 
 dodatkowe spłukiwanie
•  proste w użyciu dzięki praktycznemu formatowi  
 (rękawice)

Stosowanie: 1 x dziennie
Czas kontaktu: 1 s

octeniderm®2
Alkoholowy lek do dezynfekcji skóry

•  redukcja infekcji CVC o 50%
•  skuteczniejszy niż inne alkoholowe antyseptyki
•  skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom 
 i wirusom z otoczką lipidową (B, F, V) 

•  przedłużony do 24 godzin efekt działania
•  zapewnia właściwą przyczepność folii 
 chirurgicznej i opatrunków po wyschnięciu

Stosowanie: 1 x dziennie
Czas kontaktu: 1 min

octenilin® płyn w saszetce5
Płyn na bazie octenidyny do mycia 
narządów płciowych przed zabiegami i badaniami

•  zawiera octenidynę
•  nie wymaga spłukiwania
•  wygodny, praktyczny w użyciu

•  ekonomiczne opakowanie
•  dostępny w aptekach i sklepach medycznych

Stosowanie: w razie potrzeby

octenidol® md3
Płyn do płukania jamy ustnej

•  płyn o świeżym smaku mięty
•  nie zawiera alkoholu i chlorheksydyny 
 (nie przebarwia szkliwa)
•  szybko i trwale hamuje rozwój bakterii 
 i zapobiega powstawaniu nowych zakażeń

•  profilaktyka i leczenie kandydoz jamy ustnej

Stosowanie: 2 x dziennie x 5 dni                         
Czas kontaktu: 15 s

octenisept® 1
Bezalkoholowy lek na rany i błony śluzowe

•  gotowy do użycia antyseptyk zawierający 
 octenidynę (bez pochodnych jodu  
 i chlorheksydyny)
•  spektrum działania: B, G (+), G (-) (w tym MRSA,  
 Chlamydium, Mycoplasma), F, V (łącznie  
 z Herpes simplex, HBV, HIV), pierwotniaki  
 (łącznie z Trichomonas)

•  współstymuluje procesy gojenia się w ranie 
•  penetruje i usuwa biofilm
•  bezbarwny (nie pozostawia plam)
• neutralne pH, przedłużony efekt działania

Stosowanie: 1 x dziennie                         
Czas kontaktu: 1 min

octenilin® żel9
Opatrunek w żelu

•  zawiera octenidynę
•  efektywnie nawilża, dekontaminuje i oczyszcza ranę
•  utrzymuje idealny bilans wilgoci w ranie
•  rekomendowany w ranach oparzeniowych, 
 zainfekowanych, w ranach z martwicą suchą 
 i rozpływną

•  bezbarwny, bezwonny
•  może być używany po otwarciu do 6 tygodni
•  może być łączony z opatrunkami 
 specjalistycznymi (w tym zawierającymi srebro)

Stosowanie: w razie potrzeby

Dostępne pojemności: 20 ml, 250 ml

www.schulke.pl
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włosy i skóra głowy: octenisan® emulsja myjąca

włosy i skóra głowy: 
octenisan® wash cap

gardło: 
octenidol® md

skóra pod 
pachami: 

octenisan® 
rękawice

miejsca wkłuć:
octeniderm®

miejsce wkłucia centralnego: 
octeniderm®

pachwiny, genitalia, 
obszar okołoodbytniczy:

octenisan® rękawice,
octenilin® płyn w saszetce  

nos: 
octenisan® md żel do nosa

rany, w tym rany przewlekłe: 
octenisept® | octenilin® żel

nos: octenisan® md żel do nosa

miejsce wkłucia centralnego: octeniderm®

gardło: octenidol® md

skóra pod pachami: octenisan® emulsja myjąca

pachwiny, genitalia, obszar okołoodbytniczy:
octenilin® płyn w saszetce

miejsca wkłuć: octeniderm®

rany, w tym rany przewlekłe: 
octenisept® | octenilin® żel

4

7

3

6

8

1

8

2

3

4

5

1 9

2

miejsca drenażu, 
np. PEG: 

octenisept® 

Rodzina octenidyny –
kompleksowy program schülke do walki ze szczepami wieloopornymi: MRSA, VRE, ESBL, 

KPC, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii

schemat eradykacji MDRO u pacjentów chodzących schemat eradykacji pacjentów leżących

Drobnoustroje wielolekooporne (ang. Multi-Drug Resi-

stant Organisms) to bakterie wykazujące oporność na 

więcej niż jedną grupę środków przeciwdrobnoustro-

jowych (są zazwyczaj oporne na wszystkie dostępne 

antybiotyki, z wyjątkiem jednego/dwóch, co utrudnia 

leczenie wywołanych przez nie infekcji). 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Centrum 

Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), niebezpieczeństwo 
związane z obecnością MDRO narasta. Koszt leczenia 

infekcji wywołanych przez MDRO ponoszony przez ame-

rykański system służby zdrowia to około 3,2 mld dolarów 

rocznie. Notowany jest także wzrost umieralności zwią-
zany z zakażeniami wywołanymi przez MDRO. 

2/3 infekcji związanych z opieką zdrowotną (ang. HAI) 

wywołanych jest przez sześć rodzajów drobnoustrojów 

MDRO, których nazwy ułożone są w akronim ESKAPE: 

gatunki Enterococcus (VRE – oporne na wankomycynę), 

Staphylococcus aureus (oporne na metycylinę – MRSA, 

oporne lub średnio wrażliwe na wankomycynę – VISA/

VRSA), Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa oraz Enterobacter (oporne 

na fluorochinolony P.aeruginosa oraz Gram (-) pałeczki 

produkujące beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum 

działania (ESBL)). 

* Drobnoustroje wielolekooporne (MDRO) to drobnoustroje niewrażliwe na działanie co najmniej jednego antybiotyku z trzech lub większej liczby grup leków przeciwbakteryjnych, stosowanych w leczeniu zakażeń wywołanych przez dany gatunek drobnoustrojów. Do drobnoustrojów wielolekoopornych 
zaliczane są m.in.: gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), gatunki Enterococcus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa oraz Enterobacter.

Zapobieganie zagrożeniom związanym 
z drobnoustrojami wielolekoopornymi – MDRO

Podstawowe fakty
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Rozprzestrzenianie się drobnoustrojów MRDO w ośrodkach opieki zdrowotnej:
Ponieważ liczba infekcji wywołanych przez MRDO na świecie rośnie, konieczne jest stosowanie 

skutecznych programów kontroli infekcji w celu zmniejszenia częstości występowania 

infekcji tego typu. Główne rezerwuary rozprzestrzeniania się MDRO w ośrodkach 
opieki zdrowotnej:

 ręce personelu (najczęściej) 

 przedmioty i urządzenia służące do opieki nad pacjentem (zwłaszcza te często dotykane, 

 np. mankiety do pomiaru ciśnienia krwi, szafki przyłóżkowe, elektroniczne termometry, 

 poręcze łóżka, przyciski, meble)

 nieprawidłowe zakładanie i zdejmowanie rękawiczek 

Uwaga! Produkty zawierające octenidynę to nowoczesne i skuteczne rozwiązania stosowane 
w profilaktyce i leczeniu zakażeń wywoływanych przez szczepy MDRO.

Kontrola infekcji – najważniejsze elementy programu prewencyjnego
Zastosowanie i przestrzeganie zasad kontroli infekcji przekłada się na zmniejszenie liczby 

chorób infekcyjnych w ośrodkach opieki zdrowotnej. Do spójnego programu kontroli 
infekcji powinny być włączone odpowiednie techniki i procedury, takie jak: 

 higiena rąk

 właściwa opieka nad skórą, błoną śluzową oraz ranami pacjenta

 właściwa antybiotykoterapia

 dezynfekcja otoczenia pacjenta

 standardowe środki ograniczenia transmisji patogenów

 środki administracyjne

 monitorowanie liczby pacjentów skolonizowanych/zakażonych MDRO

 edukacja

Źródło: Centers for Disease Control and Prevention
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Kompleksowa ochrona 
antybakteryjna i pielęgnacja 
skóry oraz błon śluzowych. 
Skuteczne preparaty dostosowane 
do wymagań konkretnych 
obszarów skóry oraz stanu pacjenta. 

MDRO
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