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Oktaseptal, aerozol na skórę, 30ml
 

Cena: 9,90 zł

Opis słownikowy

Dawka (0,1g+2g)/100g

Opakowanie 30 ml

Postać aer.na skórę, roztwór

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "UNIA"
SPÓŁDZIELNIA PRACY

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Octenidini dihydrochloridum,
Phenoxyethanolum

Opis produktu
 

Przejrzysty, bezbarwny, prawie bezwonny roztwór o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym do stosowania na skórę.

 

Wskazania:

Produkt leczniczy Oktaseptal przeznaczony jest do stosowania na niewielkie rany i do wielokrotnego krótkotrwałego leczenia
antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek przed mającymi mieć miejsce procedurami diagnostycznymi a także
przed i po niedużych zabiegach operacyjnych (np. w urologii, ginekologii, położnictwie, wenerologii, proktologii, dermatologii, geriatrii,
stomatologii):

• przy opracowywaniu drobnych ran oparzeniowych i owrzodzeniowych

• przy pielęgnacji nierozległych ran i szwów pooperacyjnych

• przed i po badaniach diagnostycznych w obrębie żeńskich i męskich narządów płciowych

• przed, w trakcie i po porodzie (m.in. do pielęgnacji krocza po jego nacięciu w trakcie porodu - episiotomii)

• przed i po zabiegach diagnostycznych w obrębie odbytu

• przed i po cewnikowaniu 

• przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem
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• w pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego)

• wspomagająco przy leczeniu antyseptycznym grzybicy międzypalcowej

• do dezynfekcji jamy ustnej np. przy aftach, podrażnieniu spowodowanym noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy
dentystycznej

 

Przeciwwskazania:

Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą oraz do płukania jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

Pojemność: 30 ml

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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