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likwiduje objawy infekcji dzięki zawartości w żelu dichlorowodorku
octenidyny – substancji o potwierdzonej skuteczności bakterioi grzybobójczej (w tym również na MRSA, VRE, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii)
skutecznie oczyszcza ranę z martwych tkanek, włóknika oraz bioﬁlmu
absorbuje wysięk z rany

reguluje bilans wilgoci w ranie
przywraca pH kwaśne w ranie
nie zawiera barwników i alkoholu
bezbolesna i łatwa aplikacja
może być stosowany pod wszelkiego rodzaju dostępne opatrunki
(w tym zawierające jony srebra)
po otwarciu opakowania okres trwałości preparatu wynosi 6 tygodni

     
rekomendowany w ranach przewlekłych takich jak: owrzodzenia
podudzi, odleżyny, zespół stopy cukrzycowej
w ranach chirurgicznych (w tym z objawami miejscowej infekcji)
w ranach oparzeniowych

 !  ®    "
Przed zastosowaniem preparatu octenilin® żel zalecane jest zastosowanie
leku octenisept®, co pozwoli na skuteczne działanie antyseptyczne.
Nałożyć żel bezpośrednio na powierzchnię rany.
W zależności od stanu rany wystarczy 3-5 mm warstwa żelu.
Ranę przykryć opatrunkiem.
Chronić brzegi rany przed maceracją (np. używając opatrunku
lub substancji ochronnych dla skóry).
Zmieniać opatrunek co 1-5 dni, w zależności od stanu rany.
Uwagi specjalne: w odróżnieniu od klasycznych hydrożeli,
octenilin® żel można używać wielokrotnie, a pozostałości
znajdujących się na ranie nie trzeba usuwać.

w leczeniu ran powierzchownych i głębokich z małym lub
umiarkowanym wysiękiem z objawami i bez objawów tkanki
martwiczej

  

   

Na zdjęciu przedstawiony jest proces gojenia wrzodu cukrzycowego
powstałego na stopie po amputacji przedstopia przy stosowaniu octenillin®
żel na rany.

1. dzień

Po 2 tygodniach

Po 3 tygodniach

Po 8 tygodniach

Skład: Hydroksyetyloceluloza, dichlorowodorek octenidyny,
glikol propylenowy, woda oczyszczona.
Dostępne opakowania: pojemnik z harmonijką o pojemności 20 ml.
Wyrób medyczny klasy IIb.
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TWÓRZMY SZANSE I MOLIWOCI GOJENIA RAN PRZEWLEKYCH
Temat wiod¹cy: Opieka nad chorym z ran¹ przewlek³¹
diagnostyka i mo¿liwoœci leczenia operacyjnego ran przewlek³ych
o ró¿nej etiologii
postêpowanie interdyscyplinarne w leczeniu owrzodzeñ ¿ylnych goleni,
przewlek³ych owrzodzeñ koñczyn dolnych o ró¿nej etiologii, w tym stopy
cukrzycowej, odle¿yn, oparzeñ, ran przewlek³ych pourazowych i innych
metody gojenia miejscowego
mikrobiologia rany przewlek³ej
problematyka bólu w gojeniu ran
modele opieki
prolaktyka i edukacja
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