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Antimikrobiální mycí emulze –  
Octenisan 

 
Octenisan - antimikrobiální mycí emulze, doplněná vybranými ošetřujícími látkami, na bázi 

jemných tenzidů a octenidindihydrochloridu. 
Použití: 
Antimikrobiální mytí/sprchování celého těla včetně vlasatých částí. 
Vhodné pro všechny typy pokožky i pro hypersenzitivní a pro všechny věkové kategorie vč. kojenců i 
seniorů. 
Vhodné k antimikrobiálnímu mytí pacient před operačními výkony. 
Vhodné k mytí amputovaných pahýlů i jako profylaxe sekundárních infekcí. 
Obzvláště vhodné pro jednotky intensivní péče a infekční oddělení jako rutinní péče. 
Složení: 
Voda, Cocamidopropylamine-oxid, PEG-7 Glyceryl-cocoate, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, kyselina 
mléčná, Octenidine hydrochloride, Allantoin. 
Vzhled: čirý bezbarvý roztok 
pH hodnota: Neutrální 
Mikrobiologická účinnost: 
Dle modif. EN 12054 u MRSA izolátů - jako jsou Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa 
a E.coli - 1 minuta 
Praktická zkouška s S.epidermidis na uměle kontaminované pokožce - 3 minuty 
Ekologie: 
Octenisan je dodáván v plastových láhvích a kanystrech z HDPE a jsou takto označené. 
Uzávěry jsou vyrobené z PP a etikety z PE 
Prázdné obaly jsou plně recyklovatelné nebo po vyčištění opět plnitelné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH121505 Octenisan: antimikrobiální mycí emulze 500ml 206,- 

SCH121503 Octenisan: antimikrobiální mycí emulze 1 litr 395,- 

SCH121504 Octenisan: antimikrobiální mycí emulze 5 litrů 1.632,- 
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Octenisan wash mitts - navlhčené, dezinfekční a mycí žínky 

Antimikrobiální mycí žínky pro péči o pokožku celého těla 
včetně vlasatých částí. 
• obzvláště jemné díky obsahu allantoinu 
• použití bez oplachu 
• lehce aplikovatelné díky praktické velikosti  
• bez barviv a parfemace 
• rychlé působení proti MRSA/ ORSA/ ESBL 
Aplikační možnosti: 
• mytí celého těla nezávisle od technických podmínek 
• ideální pro imobilní pacienty na jednotkách intensivní péče a 
infekčních odděleních 
• mytí i ošetření pokožky 
• aseptická dekolonizace těla od MRSA/ ORSA 
Způsob použití: 
Pro lepší pohodlí a toleranci pacienta je možné balení zahřát v mikrovlnné troubě (30s/ 600 W) anebo ochladit 
pro osvěžující mytí. Otevřete opatrně balení a vyberte jednu žínku a vetřete do uvažovaného místa. Nechte 
působit min. 30 sekund. 
Ujistěte se, že je pokožka dobře smočená, především mezi kožními záhyby a prsty. Následná oplach vodou není 
nutný.  
Žínku lze použít i na mytí vlasatých částí. Na vlasy lze použít i Octenisan wash lotion (šampon), který se ovšem 
oplachuje vodou jako každý běžný šampon. Octenisan wash mitts jsou určené k použití na omezenou dobu - 
během dekolonizace pacienta od rezistentních mikro. kmenů, 
např.MRSA. 
Jedna žínka na určitou část těla + 2 rezervní: 
1. obličej, šíje a hruď 
2. pravá ruka a podpaží 
3. levá ruka a podpaží  
4. přední strana těla, podbřišek 
5. pravá noha 
6. levá noha 
7. záda, hýždě 
Mikrobiální účinnost: testovaná a prokázána účinnost na: 
Bakterie (vč.MRSA/ORSA/ESBL/VRE podle EN 13727 a fungi dle EN 13624 
Varování: 
Nepoužívejte při přecitlivělosti na některou ze substancí. Nepoužívejte v kombinaci s anionickými substancemi 
(mýdla) což by mohlo ovlivnit mycí efekt. Nepoužívejte ani v kombinaci s přípravky obsahující PVP-jódové 
komplexy. Nepoužívat ani v kombinacích s jinými mýdly, mastmi, oleji a enzymy. 
Složení: 
voda, glycerin, cocamidopropylamine oxide, sodium lactate, allantoin, octenidine HCL, ethylhexylglycerine. 
Chemicko-fyzikální údaje: pH 5,5, neutrální vůně, žínka napuštěná bezbarvým roztokem 

 
 
 

Kat. číslo Popis produktu Množství Cena bez DPH 

SCH128022 Octenisan - wash mitts: návlečné, dezinfekční a mycí žínky bal(10ks) 351,00 Kč 
 


