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Octenilin, żel, 20 ml odkażanie rany gojenie
 

cena: 29,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 20 ml

Postać żel

Producent SCHUELKE & MAYR

Rejestracja PRODUKT LECZNICZY NIEREFUNDOWANY
OTC | Produkt dostępny bez recepty

Zastosowanie Odkażanie

Opis produktu
 

Wskazania

Żel przeznaczony jest do:

nawilżania i oczyszczania zainfekowanych ran, pokrytych nalotem,

zwilżania bandaży i opatrunków, aby przedłużyć ich trwałość,

usuwania stwardniałych warstw naskórka,

stosowania do leczenia owrzodzeń, odleżyn, zespołu stopy cukrzycowej,

przyspieszania procesu gojenia,

zwalczania nieprzyjemnego zapachu towarzyszącego ranom.

DziałaniePreparat o działaniu antyseptycznym grzybo i bakteriobójczym oraz nawilżającym. Skutecznie dekontaminuje rany.

SkładGlikol propylenowy, Hydroksyetyloceluloza, Chlorowodorek Octenidyny, Woda destylowana

ZawartośćRozmiar pojemnika – 20 ml.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparatu octenilin żel na rany zalecane jest wstępne przepłukanie i oczyszczenie rany lekiem octenisept, co
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 pozwala na skuteczne działanie antyseptyczne oraz na usunięcie resztek tkanki martwiczej, pozostałości po opatrunkach, biofilmu
bakteryjnego, a tym samym na zminimalizowanie ryzyka zakażenia

rany lub likwidację istniejącej infekcji.

Preparat należy stosować tak często, aż wszystkie naloty i warstwy martwicze dadzą się bez trudu usunąć, a rana będzie optycznie
czysta.

Octenilin żel na rany może być stosowany pod wszelkiego rodzaju dostępne opatrunki. Opatrunki wykonane z gazy, kompresy lub inne
łatwo wchłaniane opatrunki należy nasączyć preparatem.

nałożyć octenilin żel bezpośrednio na ranę

w zależności od stanu rany wystarczy nanieść 3-5 mm warstwę żelu

w ranach głębokich wypełnić ranę do 2/3 głębokości rany, tak aby octenilin żel nie wystawał ponad powierzchnię skóry otaczającej ranę

chronić brzegi rany przed maceracją używając substancji ochronnych

ranę przykryć opatrunkiem wtórnym octenilin żel na rany może być utrzymywany w ranie (także w ranch zakażonych) do 5 dni

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować na chrząstce szklistej.

Ostrzeżenia

Octenilin żel na rany może być używany wielokrotnie, a pozostałości znajdującej się na ranie nie trzeba usuwać. Octenilin żel na rany
można stosować przez 6 tygodni od momentu pierwszego użycia.

W zależności od tego, kiedy planuje się kolejną zmianę opatrunku, nanosi się odpowiednią ilość żelu:

większa ilość: gdy zamiana opatrunku za kilka dni (do pięciu dni)

mniejsza ilość: w razie zamiany opatrunku tego samego dnia albo następnego.

Pacjenci z przewlekłymi ranami bardzo często są wrażliwi na zmiany temperatur. Octenilin żel na rany bezpośrednio przed użyciem
można podgrzać do temperatury ciała.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

stosować tylko zewnętrznie na rany

upewnić się, że preparat nie jest podawany pod ciśnieniem

nie stosować do infuzji i iniekcji

nie połykać

nie spożywać

używać produkt tylko z nieuszkodzonego opakowania

nie wystawiać preparatu na działanie promieni słonecznych

chronić przed dziećmi

wyrób medyczny klasy IIb
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 Producent / Podmiot odpowiedzialny: SCHUELKE & MAYR

Pozwolenie: CE*
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