
Octenilin gel na rány

20 ml

Sterilní gel na rány : dekontaminuje
a čistí chronické kožní rány, zajišťuje
ideální vlhké klima pro hojení - dokonalý hydrodepot

Složení :

Skladování:

Aqua purificata, propylenglykol, hydroetylcelulóza,
octenidin Hcl

pokojová teplota, chránit před přímým
slunečním světlem a před dosahem dětí

Charakteristika:
- inaktivuje mikroby v expozičním čase 1 minuta
(ověřeno kvantitativně susp.pokusem pod vyso-
kou bílkovinou náloží)
- biologická dostupnost : výborné kontinuální uvol-
ňování ( test Sartorius liberální moduly).

- vhodný pro ošetření popálenin 2.stupně : test
na 107 pacientech prokázal dobré zvlhčení, anti-
mikrobiální účinek až 5 dní při ponechání na ráně.
Minimalizace bolesti, redukce nutných převazů.
45% pacientů udávalo příjemný pocit nebo ústup
bolestivosti již po první aplikaci (C.Ottoman
B.Hartmann, Úrazová nemocnice Berlín, centrum
popálenin a plastické chirurgie, 9.5.2005)

Tkáňová snášenlivost a biokompatibilita:
nedráždí, nesenzibilizuje, netoxický pro granulaci
a epitelizaci, nepůsobí bolest. Dobrá snášenlivost
octenidnu je již desetiletími klinicky na chronických
ránách ověřena.

Proč použít Octenilin ?

zvlhčuje, dekontaminuje
a čiští rány

- odstraňuje zaschlé krytí ran a krusty
- podporuje přirozený proces hojení
zajištěním ideálního prostřední

- inaktivuje patogenní mikroorganizmy
přidanou konzervační složkou
octenidinu HCl

- aplikace je bezbolestná
- je bezbarvý, neobsahuje alkohol
a zápach absorbující

- lze ho zahřát na tělesnou teplotu 37°C
- je vhodný pro alergiky

-

Jak aplikovat?
- ránu nejdříve dobře opláchnout a očis-
tit, aby se lehce odstranilo předcházející
krytí

- na ránu nanést gel, zakrýt kompresí
a zavázat

- octenilin ponechat až do následného
převazu

- proces opakovat dokud rána není
opticky čistá

Autorizovaný distributor pro ČR:
tel: +420 266 78 29 29
www.nora-as.cz, nora@nora-as.cz

Upozornění:
Nepoužívat při alergii
na některou ze substancí.
Nepoužívat na hyalinní
chrupavku.
Pouze pro vnější aplikace:
t.j. neaplikovat do ran
pod tlakem.
Neaplikovat injekčně
ani infusí.

www.schuelke.com

Produktová informace

použitelný až 6 neděl po otevření
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úhrada 75%


