Bezbarvý roztok na výplach ran pro čištění
a zvlhčení chronických kožních ran.

octenilin® wound irrigation
Naše plus:
Vynikající čistící a smáčecí vlastnosti
Mimořádně dobře snášen pokožkou i tkáněmi
Pro opakované, dlouhodobé používání
Také pro ošetření těžce přístupných míst
Pro všechny typy ran
Sterilní

Oblast použití:
octenilin® wound irrigation je určený:
•
Na čištění a zvlhčování chronických ran kůže
•
Na konzervující zvlhčení obvazů a krytí ran
•
Při převazech na uvolnění přilepených obvazů anebo jiných
krustou přilepených krytí ran
•
Na odstranění nečistot z ran pozůstávajících z nekrotické
tkáně, fibrotických povlaků, patogenních zárodků a biofilmu
•
V kombinaci s podtlakovou terapií V. A. C. Ultra, KCl

Návod na použití:
Jen na vnější použití na kožní rány. octenilin® wound irrigation je
vhodný na opakované a dlouhodobé používání. Dlouhodobé používání oplachového roztoku octenilin® wound irrigation by mělo
být pod lékařským dozorem. Součástí debridementu je vždy nejdřív oplach a čištění rány oplachovým roztokem octenilin® wound
irrigation, a to tak, aby byly lehce rozpustné povlaky odstraněny
dřív než bude rána dále ošetřena octenilin® wound gel-em.
Přípravek lze těsně před aplikací zahřát na teplotu těla. Vyplachujte
rány roztokem přímo z lahve. K čištění lze používat obvazy nebo
gázu napuštěnou přípravkem. Před sejmutím přilepených obvazů
důkladně smočte obvaz roztokem, až poté opatrně uvolněte obvaz
z rány tak, aby nebyla tkáň rány poškozena. Pro odstranění strupovitých povlaků, krust, nekrotických částí tkání a biofilmů lze poté
aplikovat octenilin® wound gel.
Přípravek je použitelný po dobu 8 týdnů po otevření.

Profil produktu:
octenilin® wound irrigation má díky nízkému povrchovému napětí velmi dobrou smáčivost a schopnost očistit povrch tkáně
rány i u těžko přístupných míst, jako jsou ragády, fisury a záhyby
ran. Nejde o dráždivou látku; nemá senzibilizující vliv; aplikace je
bezbolestná, přípravek není toxický na tkáně a nebrání granulaci
ani epitelizaci. Dobrá snášenlivost přípravku octenilin s tkáněmi
byla prokázána dlouholetými klinickými zkušenostmi a klinickým
výzkumem i u chronických ran.

octenilin® wound irrigation
Složení:

Typ přípravku:

Ingredients: Aqua valde purificata, Glycerol, Ethylhexyglycerine,
Octenidine dihydrochloride

Zdravotnický prostředek tř. IIb (sterilní) [

Originalita a skladování:

Životní prostředí:

Sterilní, v původním uzavřetém obale. Používejte jen bezchybné
a neporušené balení. Chraňte výrobek před přímým sluncem.
Skladujte od 15 °C do 25 °C. Po otevření je přípravek octenilin®
wound irrigation nutné spotřebovat do 8 týdnů.

0297]

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled
pH (koncentrát)
hustota
bod vzplanutí

bezbarvá kapalina
cca. 5,4 / 20 °C (neředěný)
1,0 g/cm3 / 20 °C
nepoužitelné

Logistické informace:
Název produktu
octenilin® wound irrigation

Balení

Kód VZP

Ks v kartonu

350 ml láhev

0082010
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Zvláštní upozornění:
Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci. Nepoužívejte v případě prokázané nebo předpokládané alergie na některou ze složek. Nesmí být aplikován do tkáně pod tlakem nebo
injekčně. Nepoužívat k infuzi. Neužívat vnitřně. Nesmí se používat
na hyalinní chrupavku, do očí, do uší, na močový měchýř nebo
v břišní dutině. Z dutin v ranách musí být zajištěna drenáž (např.
flexibilním drénem).

Obecné bezpečnostní pokyny:
Jen na vnější použití u kožních ran. Používejte jen bezchybné a
nepoškozené balení. Chraňte výrobek před přímým slunečním
zářením. K zamezení zavlečení choroboplodných zárodků je
potřeba při použití přípravků octenilin dbát na to, aby obal nepřišel do kontaktu s ránou! Zdravotnický prostředek uchovávejte
mimo dosah dětí.

Doba exspirace:

48 měsíců
Přípravek je použitelný po dobu 8 týdnů po otevření.

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schülke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 760 757
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 16052017

Další informace:

