
Emulsja  myjąca do ciała i włosów

octenisan® wash lotion
emulsja myjąca

Zalety
do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów

zawiera oktenidynę

zawiera substancje pielęgnujące skórę np. alantoinę

odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry

pH neutralne dla skóry

nie zawiera środków zapachowych i barwiących

Obszary zastosowania
• do pielęgnacyjnego mycia oraz dekontaminacji ciała i

włosów (także pod prysznicem),
• do mycia i dekontaminacji pacjentów przed zabiegami

operacyjnymi,
• do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk,
• do wszystkich rodzajów skóry (nawet do skóry ze

skłonnością do alergii i nadwrażliwością na mydło),
• szczególnie przydatny na oddziałach intensywnej opieki

medycznej, oddziałach zakaźnych, oparzeniowych.

Własciwości produktu
octenisan® - emulsja myjąca to preparat do mycia włosów
i ciała o działaniu dekontaminującym (również dla
pacjentów z MDRO), ze specjalnie dobranymi substancjami
pielęgnującymi, oraz delikatnymi dla skóry związkami
powierzchniowo czynnymi i dichlorowodorkiem oktenidyny.
Wyjątkowy skład chemiczny preparatu, zapobiega wysuszeniu
skóry i pomaga w zachowaniu naturalnej bariery ochronnej
skóry.
octenisan® - dekontaminująca emulsja myjąca posiada
właściwości pielęgnujące oraz zawiera alantoinę - substancję
o właściwościach pielęgnujących skórę i oktenidynę -
substancję mającą właściwości dekontaminacyjne.

Wskazówki dotyczące stosowania
Do kąpieli pod prysznicem lub mycia włosów preparat
octenisan® - dekontaminująca emulsja myjąca stosować tak
jak inne przeznaczone do tego celu preparaty. Przestrzegać
czasu działania. Nanieść nierozcieńczony preparat octenisan®
- dekontaminująca emulsja myjąca na wilgotną myjkę, natrzeć
ciało, odczekać 60 sekund i spłukać.
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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, Cocamidopropylamine Oxide, PEG-7
Glyceryl Cocoate, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Lactic Acid,
Octenidine HCl, Allantoin.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma lepka ciecz

Gęstość 1,006 - 1,0135 g/cm3 /   20 °C

Kolor niemal bezbarwny

pH 4,8 - 5,2 /   20 °C

Tarcie, dynamiczne Brak dostępnych danych

Temperatura zapłonu Nie dotyczy

Wskazówki szczególne
Należy powstrzymać się od stosowania produktów do
pielęgnacji skóry (np. balsamu do ciała) po dekontaminacji
ciała za pomocą emulsji myjącej octenisan®.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 30 miesięcy.

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł Forma dostawy Art.-Nr.

OCTENISAN WASH LOTION 150ml FL 30/Karton 121501

OCTENISAN WASH LOTION 500ml FL 20/Karton 121505

OCTENISAN WASH LOTION 1L FL 10/Karton 121503

Informacje dotyczące ochrony środowiska
Firma Schülke & Mayr GmbH produkuje preparaty z
wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych
technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu
najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje
Nr ref. CPNP 1069397
Na życzenie dostarczymy niezbedne raporty dotyczące
preparatu.


