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produktová informace

Charakteristika:
Antiseptická farmaceutická substance
octenidinhydrochlorid (aktivní patent) ve vodním roztoku,
určená k regeneraci ústní flóry při zánětech ozubice -
periodontitis, zánětech sliznic a dásní (gingivitis)
a pro důkladnou denní hygienu dutiny ústní a krku.

Účinná látka je v praxi již od r.1980,
od roku 1990 jako slizniční antisep-
tikum a od roku 1995 se indikace
rozšířila i na léčbu ran.
Mikrobiologická účinnost ověřena
na 10 representativních kmenech,
které jsou nejčastějšími původci
zánětů v dutině ústní ( expertízy
doložitelné na vyžádání). Výborná
tolerance sliznicemi a tkáněmi
a příjemná chuť.

Rychlý nástup účinku:
do 30 sekund a až 24 hodinové
působení v místě aplikace.
Bez systémových vedlejších
účinků a bez rezistencí - vhodné
rovněž pro gravidní a kojící ženy,
pro kojence a děti. Neobsahuje
alkohol ani chlorhexidin, nebarví
zubní sklovinu ani dentin.
Denní používání bez omezení

složení 100g roztoku:
0,1g octenidindihydrochloridu
a pomocné látky : glycerin,
PEG 40 hydrogenovaný
ricinový olej, glukonát sodný,
aspartam, kys.citronová,
chuťový korigens(mentol)

Aplikace: 15 ml 2 - 3x denně po dobu 30 sekund
povalovat v ústech a/nebo vykloktat a vyplivnout.
Nepolykat. Užití nebrání následnému jídlu ani pití.

Aplikace pro onkologické pacienty: dle doporučení
“Ligy proti rakovině” 4x denně a 3x v noci
před jídlem. Octenidol je možné ředit 1:1 pokud by
chuť byla nepříjemná.

Aplikace pro uměle ventilované pacienty:
a, krátkodobá ventilace: vytírat dobře smočeným
tamponem - 2 - 3x denně
b, dlouhodobá ventilace: možno použít měkký
smočený kartáček a odsávačku - 2x denně

Indikace: Regenerace ústní mikroflóry při zánětlivých
onemocněních dutiny ústní.
Terapie agresivní i chronické parodontitidy.
Před a po orálních chirurgických intervencích.
Podpora eradikace MRSA kolonizací.
Hygiena dutiny ústní u ventilovaných pacientů.
Hygiena dutiny ústní s implantáty a náhradami.

Skladujte v originálních
obalech za teploty
od +1°C do + 25°C.
Nenechte zamrznout.

250 ml
Octenidol

Spektrum účinku:
baktericidní, fungicidní(vč.C.albicans - 99,9%/1 min.),
plísně - 2 min.


