
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Octenilin żel 20ml
 

Cena: 28,46 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Schulke

Postać żel

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Zastosowanie preparatu

do nawilżania i oczyszczania skolonizowanych, skontaminowanych i zakażonych ran przewlekłych w pozostałości tkanek
martwiczych, biofilmu oraz resztek po opatrunkach
do utrzymania odpowiedniego stopnia nawilżenia w ranie tworząc idealne warunki do gojenia się w ranie wspierając naturalne
procesy naprawcze
w leczeniu ran powierzchownych i głębokich z małym lub umiarkowanym wysiękiem z objawami i bez objawów tkanki
martwiczej
w ranach z martwicą suchą i rozpływną
w ranach skolonizowanych, zagrożonych infekcją i zainfekowanych
w ranach przewlekłych takich jak: owrzodzenia podudzi, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej
rekomendowany w ranach oparzeniowych
w ranach chirurgicznych (w tym z objawami miejscowej infekcji)

Zalety preparatu:

efektywnie nawilża, dekontaminuje i oczyszcza ranę,
doskonale nawilża rany skolonizowane, zagrożone infekcją i zainfekowane,
zalecany podczas terapii w leczeniu ran przewlekłych takich jak: owrzodzenia podudzi, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej,...
rekomendowany w ranach oparzeniowych,
ułatwia zmianę opatrunków na ranach,
wspomaga leczenie ran i leczenie skóry,
tworzy idealne warunki dla procesu gojenia się rany, wspierając naturalne procesy naprawcze,
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jedyny na rynku żel zawierający octenidynę - substancję inaktywującą patogeny,
bezbolesna aplikacja oraz doskonała tolerancja przez ranę, błony śluzowe i skórę,
bezbarwny oraz bezwonny.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparatu octenilin® żel na rany zalecane jest wstępne przepłukanie i oczyszczenie rany lekiem
octenisept®, co 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.

Jak używać octenilin żel na rany?

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 glębokości 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
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