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SCHÜLKE Octenisept - do dezynfekcji ran, błon śluzowych i
skóry - 50ml
 

Cena: 30,99 pln

Opis słownikowy

Pojemność 50ml

Producent Schulke-Mayr

Produkt leczniczy Forma transportu - POLTRAF

Opis produktu
 

Octenisept - bezbarwny antyseptyk do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry.

 

Właściwości użytkowe:

Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed
zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi w: ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, na
oddziałach intensywnej terapii i oddziałach zakaźnych, przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych, przy
opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych, przy płukaniu ropni skóry, tkanki podskórnej, ropni
okołoodbytniczych, i zakażonych krwiaków. przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych, przed zabiegami diagnostycznymi w układzie
moczowym, w obrębie narządów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i żołędzi prącia mężczyzny, przy cewnikowaniu, przy dezynfekcji
jamy ustnej np. afty, resekcja zęba.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Działanie preparatu:

bakteriobójcze (łącznie z MRSA, Chlamydia i Mycoplasma), grzybobójcze, drożdżakobójcze, pierwotniakobójcze (łącznie z Trichomonas),
wirusobójcze (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV)

Pojemność: 50ml
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