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Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml
 

Cena: 20,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,1g+2g)/100g

Producent SCHULKE & MAYR

Opis produktu
 

Wskazania

Octenisept to lek przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, wiążących się z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą.
Wskazany do stosowania przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi: w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii,
wenerologii, położnictwie, na oddziałach intensywnej terapii oraz oddziałach zakaźnych. Doskonały do opracowywania czystych i
płukania zakażonych ran chirurgicznych; do pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych jak i do opracowywania zakażonych ran
oparzeniowych i owrzodzeń żylnych. Lek jest również polecany do płukania ropni skóry, tkanki podskórnej, ropni okołoodbytniczych,
zakażonych krwiaków, itp.; przy cewnikowaniu; w obrębie narządów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i żołędzi prącia mężczyzny
czy do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy przed założeniem IUP. Może być także stosowany do dezynfekcji jamy ustnej
np. afty, resekcja zęba; przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym; przed badaniami andrologicznymi oraz w pediatrii.

Właściwości

Octenisept jest gotowym do użycia lekiem do ran i błon śluzowych, który charakteryzuje się właściwościami bakteriobójczymi (łącznie z
MRSA, Chlamydium, Mycoplasma), drożdżakobójczymi, pierwotniakobójczymi  (łącznie z Trichomonas), wirusobójczymi (Herpes
simplex, HBV i HIV) i grzybobójczymi. Jest doskonałą alternatywą dla dotychczas stosowanych substancji aktywnych, takich jak: PVP -
jod czy organiczne związki rtęci. Lek jest dobrze tolerowany przez błony śluzowe i skórę oraz nie drażni ran. Jest bezbolesny w
stosowaniu i zapewnia szybkie działanie. Efekt działania Octaniseptu utrzymuje się do 1 godziny, a substancje aktywne w nim zawarte
nie ulegają wchłanianiu. Jest bezbarwny i nie pozostawia plam.

Skład
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100 g płynu zawiera:substancje czynne:
- oktenidyny dichlorowodorek -  0,10 g,
- fenoksyetanol - 2,00 g;
substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina, roztwór 30%, sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, sodu chlorek, woda
oczyszczona.

Stosowanie

Lek Octenisept zalecany jest do stosowania w postaci nierozcieńczonej.

Odkażanie ran chirurgicznych

Octenisept łączy funkcje odkażające, analgetyczne i oczyszczające zakażone rany z martwych tkanek i wydzieliny, przez co wpływa
korzystnie na proces gojenia. Odkażenie otoczenia rany należy przeprowadzać za pomocą jałowych gazików nasączonych
nierozcieńczonym preparatem Octenisept, od środka na zewnątrz rany.

Płukanie zakażonych ran chirurgicznych

Przemywanie zakażonych ran, przetok podskórnych niepenetrujących do jam ciała należy wykonywać za pomocą strzykawki i kaniuli.
Pozostawienie gazików, setonów nasyconych preparatem 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.)

W przypadkach zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeniach żylnych itp. Octenisept stosujemy w postaci przymoczek (gaziki
nasycone preparatem). 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.

Płukanie ropni skóry, tkanki podskórnej, ropni okołoodbytniczych, zakażonych krwiaków itp.

Po chirurgicznym opracowaniu nacięcia należy wypłukać jamę ropnia z wydzielin za pomocą strzykawki z kaniulą używając nie
rozcieńczonego preparatu Octenisept, aż do wypływu klarownego preparatu.

Dezynfekcja skóry i błony śluzowej

Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym
preparatem. 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 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.

Irygacje Octenisept może być z powodzeniem stosowany do irygacji pochwy.

Wymagany czas oddziaływania 60 sekund. Skuteczność osiągana jest często przy rozcieńczeniu 1:1 z wodą jałową. 

Dezynfekcja jamy ustnej

Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml preparatu Octenisept przez 20 sekund.
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