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Oktaseptal aer.naskórę (0,1g+2g)/1 30ml
 

Cena: 10,99 PLN

Opis słownikowy

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Oktaseptal to produkt leczniczy stosowany przy odkażeniach ran i skóry.

Lek Oktaseptal działa działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo na powierzchni rany i skóry.

Skład:
Substancjami czynnymi są: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.

100 g aerozolu na skórę zawiera 0,10 g oktenidyny dichlorowodorku i 2 g fenoksyetanolu.

Substancje pomocnicze: glicerol 85%, sodu D-glukonian, betaina kokamidopropylowa 30%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Dezynfekcja skóry i błon śluzowych:
Nasączyć jałowy gazik lekiem Oktaseptal i dokładnie przemywać miejsca, które mają być poddane zabiegowi. Po dokładnym zwilżeniu
lekiem skóry lub błon śluzowych należy odczekać minimum 1 minutę. Po decyzji lekarza można rozpylić produkt leczniczy Oktaseptal
bezpośrednio na skórę lub błony śluzowe. Należy równomiernie zwilżyć całą powierzchnię i pozostawić na co najmniej 1 minutę.

Dezynfekcja jamy ustnej:
Jamę ustną należy płukać ilością 20 ml leku przez 20 sekund. Nie nalezy dopuścić do połknięcia leku.

Leczenie drobnych ran oparzeniowych lub ran powstałych w przebiegu chorób układowych (np. miażdżyca, cukrzyca):
Lek Oktaseptal należy stosować w postaci przymoczek. Gaziki należy zmieniać raz lub dwa razy na dobę.

Pielęgnacja ran i szwów pooperacyjnych:
Lek działa odkażająco oraz znieczulająco. Oczyszcza rany z martwych tkanek i wydzieliny, stymulując proces gojenia. Jałowy gazik
należy nasączyć lekiem Okaseptal i przemywać od środka na zewnątrz rany (a nie odwrotnie).

Aby uniknąć uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego, nie należy wstrzykiwać lub wprowadzać produktu leczniczego do tkanki pod
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 ciśnieniem. Zawsze należy zapewnić odpowiedni odpływ z rany (np. dren, odsysacz). Nasączony produktem leczniczym Oktaseptal
jałowy gazik pozostawiony w obrębie rany sprzyja oddzielaniu się martwiczych tkanek, co powoduje szybsze zagojenie się rany.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

