
Płyn myjący do higieny zewnętrznych narządów
płciowych, w szczególności przed badaniami
lekarskimi oraz w myciu przedzabiegowym i
okołoporodowym

octenisan® cleaning solution

Zalety
nie podrażnia, nie uczula

bezbolesny i nietoksyczny względem błony śluzowej

ochrania i pielęgnuje skórę

redukuje nieprzyjemne zapachy

zawiera oktenidynę

Obszary zastosowania
Płyn do mycia zewnętrznych narządów płciowych przed
badaniem lekarskim (takim jak cewnikowanie, pobieranie
materiału diagnostycznego z kanału rodnego) oraz do mycia
przedzabiegowego i okołoporodowego.

Wskazówki dotyczące stosowania
Preparat stosuje się na skórę, błonę śluzową bez
rozcieńczania. Opakowanie należy otworzyć przy
pomocy czystych nożyczek. octenisan® cleaning solution
należy aplikować na czystą bawełnianą myjkę, gazę lub
bezpośrednio na obszar poddawany myciu. Preparat nie
wymaga spłukiwania. W przypadku mycia przedzabiegowego
należy zwrócić uwagę na dokładne zwilżenie powierzchni
skóry, co najmniej przez 1-2 minuty przed przystąpieniem do
dalszych czynności.
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Dystrybutor Osoba odpowiedzialna
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie
produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach
leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Przedsiębiorstwo należące do
grupy Air Liquide

Dane produktu
Ingredients: Aqua, Glycerin, Ethylhexylgycerin, Octenidine
HCL.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma ciecz

Gęstość ok.   1,0 g/cm3 /   20 °C

Kolor bezbarwny

pH ok.   4,5 - 6,5 /   20 °C

Tarcie, dynamiczne nie określono

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Wskazówki szczególne
Do jednorazowego użytku. Tylko do użytku zewnętrznego.
Nie stosować w postaci wlewów lub wstrzyknięć. Nie stosować
do płukania pęcherza moczowego. Nie używać łącznie z
innymi mydłami, maściami, olejkami, enzymami, anionowymi
tenzydami, gdyż mogą one ujemnie wpływać na właściwości
produktu. Nie należy stosować preparatu jeśli występują
lub są podejrzewane reakcje alergiczne na którykolwiek ze
składników preparatu. Chronić przed dziećmi. Chronić przed
bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Nie stosować
po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 4 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

octenisan cleaning solution 30 ml BT 250/Karton 70001811

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Produkty firmy Schülke & Mayr GmbH wytwarzane są za
pomocą zaawansowanych systemów technologicznych,
które umożliwiają przyjazną środowisku produkcję przy
jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów produktów.

Badania i informacje
Nr ref. CPNP 2654044


