Para hidratação e descontaminação dos vestíbulos
nasais pela limpeza física e tratamento favorável
de lesões do epitélio nasal.

octenisan® md Gel Nasal
Dados do produto

Vantagens
descontaminação através da limpeza física dos vestíbulos nasais
apoiar o tratamento de lesões no epitélio nasal

Ingredientes:
Água purificada, propilenoglicol, hidroxietilcelulose,
octenidina HCL.

para o humedecimento

Aconselhamento Especial

excelente tolerabilidade

octenisan® md Gel Nasal não deve ser utilizado em casos de
suspeita ou conhecimento de hipersensibilidade a um ou mais
dos
ingredientes
(propilenoglicol,
hidroxietilcelulose,
octenidina HCL), consulte um médico se tiver alguma dúvida.
Não utilizar em combinação com sabonetes, pomadas, óleos,
enzimas ou semelhantes, pois pode afetar a preservação. Não
utilizar em combinação com a iodo-povidona, pode levar à
descoloração e prejudicar o efeito antissético da iodo-povidona.
Não utilize octenisan® md Gel Nasal sem supervisão médica por
mais de 2 semanas, sem interrupção. octenisan® md Gel Nasal
não deve ser usado em cartilagens, nos olhos ou no ouvido, para
evitar possíveis danos nos tecidos. Não insira muito profundo no
nariz. Não use para perfusão ou injeção! Não engula. Não usar o
tubo se estiver danificado. Armazenar o tubo à temperatura
ambiente, protegido de luz solar direta.

vestíbulo nasal

Áreas de aplicação
octenisan® md Gel Nasal é usado para o humedecimento e descontaminação através da limpeza física dos vestíbulos nasais. Influências
externas podem fazer com que o nariz seque rapidamente fique
irritado. Isto pode ser corrigido fornecendo uma humidificação
suficiente aos vestíbulos nasais. Os efeitos hidratantes do hidrogel
promovem um ambiente fisiológico favorável, o que previne a colonização bacteriana. Para além disso, restaurar as funções fisiológicas de
proteção e limpeza contribui para uma descolonização efetiva de
patogéneos multirresistentes. Lesões no epitélio nasal são também
hidratadas pelo hidrogel e podem assim cicatrizar devidamente. As
células epiteliais devem conseguir proliferar e migrar para o processo
de cicatrização. Isto é melhor conseguido num ambiente de ferida
húmido.

Instruções de Uso
Salvo se prescrito, use octenisan® md Gel Nasal até duas vezes ao dia
conforme necessário. octenisan® md nasal gel deve ser utilizado
apenas nos vestíbulos nasais. Aplique o gel com um cotonete de
algodão numa quantidade suficiente para a área frontal do nariz
(vestíbulos nasais), de modo que a superfície seja completamente
coberta. Para este efeito, insira octenisan® md Gel Nasal na narina,
feche o nariz pressionando o lado, e em seguida, massaje entre o
polegar e o dedo. Isto assegura uma distribuição uniforme do gel. Se
necessário, o nariz deve ser cuidadosamente limpo previamente
utilizando um cotonete molhado. O excesso de gel deve ser removido
com um cotonete de algodão. Certifique-se que uma camada húmida
permanece. Deve ser evitado o contacto direto com a abertura do
tubo para prevenir a contaminação com germes.
Não recomendado para crianças com idade inferior a 1 ano.

Embalagens/Unidades
Produto
octenisan md nasal gel 6 ml

Embalagem
20/Caixa

Art. N.º
sob pedido

CNP 6239939
Estes produtos não se encontram disponíveis em todos os países. Para mais informação por
favor contacte a subsidiária ou distribuidor local.

Informação Ambiental
A Schülke, líder no controlo de infeções desde 1889, pesquisa,
desenvolve e fabrica produtos inovadores, seguros e amigos do
ambiente com avançados processos de produção, a preços
competitivos, sempre com os mais elevados padrões de
qualidade.

Opiniões Profissionais e Informações
Por favor visite o nosso site para uma visão geral de toda a literatura e/ou relatórios sobre este produto: www.schuelke.pt
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Grupo Air Liquide
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