
octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana 
octenisan® Gel Nasal. Para a limpeza, humedecimento
e descontaminação do vestíbulo nasal

octenisan ® Kit Anti MRSA

Vantagens 

octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana e 
octenisan® Gel Nasal para a descontaminação 
pré-operatória num conjunto prático 

Para uma aplicação até 5 dias antes da cirurgia.  

Áreas de aplicação 
Pré-operatório: descontaminação completa

Caracteristicas do Produto

octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana

• Para a lavagem do corpo (incl. lavagem do cabelo), por 
exemplo, no MRE

• Com substâncias selecionadas  e surfactantes, para todos 
os tipos de pele, mesmo com hipersensibilidade ao sabão 
ou  pele sensível 

• Particularmente suave e com pH neutro
• incolor e sem perfume

octenisan® Gel Nasal 

• Para  a limpeza, humedecimento e descontaminação dos 
vestíbulo nasal

Instruções de uso 
O conjunto octenisan® pode ser dado ao paciente antes da 
cirurgia e recomendado para compra privada na farmácia. 
octenisan® Loção corporal e octenisan® Gel Nasal deve aplicar-se 
até 5 dias antes da cirurgia.

octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana 
(até 5 vezes 1x ao dia):
• Corpo e cabelo completamente humedecidos. 
• Colocar a loção de lavagem numa toalha húmida e fresca.
• Aplique a Loção Corporal uniformemente em todo o corpo. 

Preste especial atenção nas axilas. Tempo de contacto de 
1 minuto

• Lavar bem. Secar com uma toalha fresca.
• Após a lavagem colocar roupas limpas e frescas. 

octenisan® Gel Nasal  (até 5 dias 2x ao dia):

• Aplicar o gel nasal num cotonete. 
• Colocar o gel nasal nos vestíbulos nasais. 
• Espalhe o gel nasal e aperte as narinas. Retire o excesso de gel

octenisan® Gel Nasal  não deve ser aplicado em profundidade.
 Não recomendado para menores de 3 anos..

Constrói a confiança e segurança do paciente. 

Estudos recentes mostram que a descontaminação através 
da lavagem do corpo, tanto preventivamente em UTI ou no 
pré-operatório, contribui significativamente para a redução 
das infeções. Investigações mostram que a colonização 
nasal por S. aureus tem um papel especial para o processo 
de infeção subsequente. Um conjunto de medidas diferen-
tes podem reduzir e prevenir infeções nosocomiais.¹ 



octenisan® Kit Anti MRSA

Dados do produto 
Composição octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana:
Agua, óxido de cocamidopropilamina, PEG-7 Cocoato de glicerilo, 
glicerina, hidroxietilcelulose, ácido láctico, HCl octenidina, alantoína.

Composição octenisan® Gel Nasal:
Agua, propilenoglicol, hidroxietilcelulose, HCl octenidina

Notas especiais
Não use octenisan® Loção Corporal Antimicrobiana e octenisan® Gel Nasal 
em caso de hipersensibilidade a um ou mais ingredientes. Apenas para uso externo. 
Não utilizar em combinação com iodopovidona, pois isso pode causar a descoloração. 
Utilize apenas recipientes apropriadose sem danos. octenisan® Loção Corporal Anti-
microbiana  O uso de produtos de cuidados pessoais é possível após a secagem do 
produto. octenisan® Gel Nasal: Manter tubo à temperatura ambiente longe da luz 
solar direta.

Embalagem

Capacidade Unidades CNP

octenisan KIt Anti MRSA 10 por caixa 6988345

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 com-
petitivos, sempre com os mais elevados padrões de qualidade.

Opiniões Profissionais e Informações
Por favor visite o nosso site para um resumo de toda a literatura e 
relatórios disponíveis sobre o octenisan ®  
www.schuelke.pt

 

Se tiver mais questões:

 

geral@schuelke.pt | +351 21 352 27 85      | www.schuelke.pt  

Schülke & Mayr GmbH
Uma companhia do
Grupo Air Liquide

Informações: Schülke Portugal

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0) 1- 523 25 01 -  0
Fax +43 (0) 1- 523 25 01 -  60
offi  ce.austria@schuelke.com 

Schülke & Mayr UK Ltd.
1 Jenkin Road
GB-Sheffi  eld S9 1AT
Phone +44 (0) 1142 - 54 35 -  00
Fax +44 (0) 1142 - 54 35 -  01
mail.uk@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr está certificada de acordo com o DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 
e DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) e validou o sistema ambiental de acordo 
com o Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

¹Wertheim HF et al., Mupirocin prophylaxis against nosocomial Staphylococcus aureus 
infections in nonsurgical patients: a randomized study, Ann Intern Med. 2004; 140: 


